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163 éve, 1848-ban tört ki a forra-
dalom Pesten, amely a magyarság
szabadság- és haladás-vágyából fa-
kadt. A forradalom vér nélkül gyõ-
zött, önálló magyar kormány állt
fel, végrehajtottak számos kiemel-
kedõ jelentõségû elõre mutató lé-
pést, kivívtuk az akkori mûvelt világ
elismerését.

Persze az osztrák császárság nem
akarta kiengedni a markából a leg-
gazdagabb területet. Bár korábban
az uralkodó aláírásával szentesítet-
te a törvényeket, mégis ellenünk
uszította a nemzetiségeket, s ami-
kor ez nem volt elegendõ, akkor az
osztrák katonákat is a függetlene-
dõ Magyarország ellen küldte.
Amikor ez sem járt sikerrel, mert a
dicsõséges tavaszi hadjárat kisö-
pörte az osztrák fegyvereseket, ak-
kor Európa leghatalmasabb biro-
dalmának a közbelépését kérték, s
a cár nem habozott beavatkozni.
Jellemzõ, hogy a muszka a napóle-
oni háborúknál bevetet seregnél
négyszer nagyobb létszámú kato-
naságot vezényelt a maroknyi ma-
gyar honvédsereg ellen, amelyet
így a már három ellenség sokszo-
ros túlereje - minden vitézsége elle-
nére is – felmorzsolt.

Mindez ma már történelem, ami-
nek fényénél büszkék lehetünk ki-
váló politikusainkra, hõs katoná-
inkra, huszárainkra, a szabadság-
szeretõ népek támogatására. A for-
radalom eredményeit a cári és csá-
szári erõk sem tudták megsemmisí-
teni, Magyarország elindult a fejlõ-
dés útján. Két évtizeddel késõbb a
császár kénytelen volt kiegyezni ha-
zánkkal, s az 1800-as évek végére,
az 1900 évek elejére Magyarország
ipari, mezõgazdasági vonatkozás-
ban, valamint a tudományok és a
mûvészetek terén lekörözte Auszt-
riát és felzárkózott Európa vezetõ
hatalmai élmezõnyébe.

A történelem ismerete mellett
Franka Tibor polgármester, vala-
mint Vécsey László országgyûlési
képviselõ a mai állapotokra vetítve
tárt fel érdekes összefüggéseket.
Vajon a 12 pont teljesült-e?  El-
mondhatja e ma a magyar ember,
hogy országunk független?

Az elgondolkodtató beszédek
mellett számos ideillõ elõadás, fel-
lépés történt, majd megkoszorúz-
tuk a forradalom költõjének, Petõfi
Sándor édesanyja rokonainak há-
zán található emléktáblát.

Az ünnepségen - jó jel – még
többen vettünk részt, mint más
években, úgy tûnik a kerepesiek
magukénak érzik településüket és a
márciusi forradalmat. Ahogy felénk
mondják: „Az Isten is reánk né-
zett!”  Csodálatosan szép, verõfé-
nyes napon, a sok kokárdát viselõ
ember, lelkében emelkedett hangu-
latban, sétált hazafelé.

A márciusi forradalom ünnepén

Franka Tibor
polgármester

Vécsey László 
országgyûlési képviselõ Balogh István

Réni Jánosné
Jakabné
Kabai MáriaKökény Éva 

Pászthy Viktória

Aranyesõ Nyugdíjas Klub Lila Akác Nyugdíjas Klub

Az iskolások mûsora



Az elsõ perc a döbbeneté. Kik és mi-
ért tették? Állok a fényképezgetõ, meg
a jegyzõkönyvet író rendõrök között
vasárnap, azaz március 20-án reggel
Szilasliget végén. Tavaly októberben ál-
lítottuk azt a keresztet Varga József kõ-
faragómesterrel, amelynek tábláján ez
olvasható: „Állíttatott az Isten dicsõsé-
gére és az itt élõ emberek tiszteletére”
… És most ezt a keresztet valakik félig
elfûrészelték, majd erõszakkal letörték
szombat estérõl vasárnap reggelre.
Megszégyenítették, sõt meggyalázták
a Mindenhatót és megszégyenítették,
megalázták a Kerepesen élõ embereket
függetlenül attól, hogy hívõk, vagy
ateisták.

Emlékeznek? Amikor a szilasligeti ká-
polnába adakozásból harangot állítot-
tunk, feljelentettek, hogy õket zavarja
a bim-bam, szereljük le! Nem tettük.
Amikor felborogatták a buszmegállót,
sõt felgyújtották, akkor helyreállítot-
tuk. Amikor kitépik, meg ellopják az ut-
cai virágládákat, feltúrják a virágágyá-
sokat, feltörik és ellopják a Faluházból
a számítógépeket, a Kft szerszámait,
amikor kirugdossák a telefonfülkék
üvegeit, amikor kitörik a drága pénzen
ültetett facsemetéket, amikor veszélyes
és nem odaillõ hulladékot, sõt, szeme-
tet öntenek a hulladék szigetek köré,

akkor mi megdöbbenünk, sõt, mérge-
lõdünk és a lehetõségünkhöz mérten
megkezdjük a helyreállítást, az ellopott

tárgyak pótlását, a virágok és fák újra-
ültetését és a keresztek újraállítását.

… És keressük, kutatjuk az elkövetõ-
ket a kerepesi közösség béketûrésének
rosszindulatú, felelõtlen, olykor pedig
barbár vámszedõit, akik embertelen vi-
selkedésükkel keserítik mindennapjain-
kat. Magam sürgetem a rendõreinket,
a körzeti megbízottunkat, a közterület-
felügyelõket, és a polgárõröket, hogy
csípjék nyakon a gazembereket. Egyre
többet le is fülelnek, de egyre többen
vannak és látva asz ország morális és
gazdasági helyzetét, egyre többen is
lesznek. Lassan kezdünk Kõmûves Kele-
menre hasonlítani, hiszen amit õk éj-
szaka ledöntenek, ellopnak, azt nappal
mi újra pótoljuk és építjük. Ha nem
akarunk hozzájuk lezülleni, ezt kell ten-
nünk. De tennünk kell mást is. Az eddi-
ginél is szigorúbban és kegyetlenebbül
szembeszállni az elkövetõkkel. Nem
kell félni tõlük, nem kell legyinteni, ha-
nem keményen fellépni. A többség
egyelõre mi vagyunk és a törvények is
mellettünk állnak. Szerezzünk érvényt
az akaratunknak.

Mert a keresztek álltak, állnak és áll-
ni fognak.

Franka Tibor
polgármester
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Köszönetet szeretnék mondani a már-
cius 15-ei megemlékezésen való közre-
mûködésért a Kerepesi Általános Iskola
kórusának, versszavalóinak, és zeneis-
kolájának, valamint felkészítõ tanáraik-
nak: Müllnerné Szabó Margitnak,
Botrágyiné Virágh Orsolyának, Hévíz
Csillának és Tóth Zoltánnak.

Köszönjük, hogy Vécsey László or-
szággyûlési képviselõ úr megtisztelt
bennünket jelenlétével.

További köszönet illeti a fellépõ cso-
portokat: az Együtt Egymásért Nyugdí-
jas Klubot, a Kisvirág Tánccsoportot, a
Lila-Akác Nyugdíjas Klubot és Rémi
Jánosnét, valamint az Aranyesõ Nyugdí-
jas Klubot, a Székely Kör nevében sze-
replõ Jakabné Kabai Máriát és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat nevében

szavaló Ugró Danikát. Köszönjük
Pászthy Viktóriának, hogy színvonalas
szereplésével emelte a mûsor színvona-
lát és az Orsolya Rendi Szent Angéla Ál-
talános Iskola diákjának a szép szavala-
tot.

Köszönjük, Ugró Jánosnak a hangosí-
tást, a Kerepesi Rádiónak, valamint a
Szilas Tv-nek, hogy közvetítette a mû-
sort. Köszönjük a Kerepesi Vélemény-
nek, hogy segítséget nyújtott a rendez-
vény méltó helyen való meghirdetésé-
ben és tudósításában.

Köszönjük a szervezésben való segít-
séget a Kerepesi Önkormányzatnak,
Franka Tibor polgármesternek, valamint

a Forrás Mûvelõdési Háznak.
Köszönjük Schmuck Ferencnek és csa-

ládjának, hogy lehetõvé tette, hogy
méltó helyen ünnepeljük meg a ’48-as
forradalom és szabadságharc emlékét.

A helyszín biztosításáért köszönet ille-
ti a a Kistarcsai Rendõrséget és Mondok
Zoltán rendõr százados, õrsparancsnok
urat, valamint  Ujvárosi Gábor rendõr
fõtörzsõrmester urat, valamint a helyszí-
nen szolgálatot teljesítõ rendõröket, il-
letve a Kerepesi Polgárõrség tagjait.

Köszönjük az elõkészületi munkákban
segédkezõ Véber Gábor, Hajósi József,
Fazekas Elõd, Kiss Dávid munkáját.

A leszármazottak 
megbízásából:

Balogh István szervezõ

Áremeléshez szokott világunkban kirívó-
an egyedi esetnek számít, hogy az idén -
hosszú évek óta elõször - Kerepesen nem
lesz ivóvíz-, de szennyvízdíj emelés sem. 

Ivóvizünk tetemes részét a fõvárostól
vásároljuk, míg a szennyvizünk minden
köbméterét Budapest fogadja be, ami
azt jelenti, tõle függünk. Mindenki tud-
hatja, hogy Budapest az ivóvízdíjat 5
százalékkal, míg a szennyvízdíjat csak-
nem 20 százalékkal emelte meg 2011-
ben. Ha ezeket a százalékokat felénk is
érvényesítik, akkor egy átlag 150 m3 évi
fogyasztású család Kerepesen 2011-ben
11-13 ezer forinttal fizetett volna töb-
bet, mint 2010-ben. 

Egy fõvárosi közgyûlési rendelet szö-
vegébe kapaszkodva tárgyalást kezde-
ményeztem a Fõvárosi Csatornázási Mû-
vek ezetõivel, mondván„ a budapesti
árakat nem lehet egyértelmûen áthárí-
tani az agglomerációra, különösen ak-
kor nem, amikor a vízfogyasztás általá-
ban csökken, fõként Budapesten”. 

Többmenetes egyeztetést követõen a
végsõ tárgyalási pozíció kedvezõen ala-
kult, hiszen a 20 százalékos szennyvízdíj
emeléssel szemben Kerepes 38 százalé-
kos árcsökkentést harcolt ki Kistarcsával
közösen. Ez azt jelenti, hogy az ivóvízdí-
jat nem kell megemelni, sõt, a közigaz-
gatási határainkon belüli közületi emelt

díjat is elfelejthetjük, helyette csak az ol-
csóbb lakossági díjtétel marad, ami vál-
lalkozásainkat érinti kedvezõen.

Egyébként pedig zajlik a több mint 1
milliárd forintos ivóvíz minõségjavító
pályázat elsõ üteme, amely eredménye-
ként, ha minden jól halad, akkor 2013-
ban saját tiszta vizünk lesz. 

A Fõvárosi Csatornázási Mûvekkel tör-
tént sikeres tárgyalás több mint 58 mil-
lió forint megtakarítást jelent, amelynek
nagy része a fogyasztók, azaz a lakos-
ság zsebében maradhat.

Franka Tibor
polgármeste

Nem emelünk ivóvíz- és szennyvízdíjat!

A mi keresztjeink

Köszönet
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A márciusi rendes képviselõ-

testületi ülést 10-ére hívta össze
Franka Tibor polgármester, de ez
alkalommal korábbra, azaz 15
órára, mert 17 órakor már
Kistarcsán kellett lenniük, hogy a
csatorna- és az ivóvízdíj ügyében
újabb közös ülésen döntést hoz-
hassanak, miután a polgármeste-
rek megállapodtak a Fõvárosi
Csatornázási Mûvek vezetõjével.

Napirend elõtt a polgármester
a Nemzetközi Nõnap alkalmából
virággal köszöntötte a képviselõ
hölgyeket, majd ismertette, hogy
kezdeményezésére milyen meg-
állapodást sikerült a Fõvárossal
elérni a víz- és csatornadíj ügyé-
ben. A tárgyalásokon elért siker
alapján nem szükséges emelni a
vízdíjat, sõt egységes vízdíjat ve-
zethetnek, be, azaz az iparosok-
nak, közületeknek sem kell – a
korábban megszokottól eltérõen
- magasabb díjat fizetni. A vízdíj
egységesen 269 Ft/m3+áfa. A
csatornadíj pedig a kisfogyasztók

részére 294.-Ft/m3+áfa, közületi
fogyasztó részére 493.-
Ft/m3+áfa.

A közös ülésen pedig célszerû
lesz Nagytarcsa felé emelni a víz-
díjat, mert egy régi érthetetlen
döntés alapján, eddig keveseb-
bet fizettek, mint a tulajdonos
Kerepes és Kistarcsa lakói.

Arról is dönteni kell majd, hogy
a Szilasvíz Kft-nél várható bevétel
növekményt a cég ne fordíthassa
másra, csak beruházásra. (Éles el-
lentétben van ez a helyzet, azzal
az 1 -2 hónappal ezelõtti tárgya-
lásokon kistarcsai részrõl több-
ször elhangzott riogatással, hogy
amennyiben azonnal nem emelik
a vízdíjat, akkor a Szilasvíz Kft lik-
viditási gondokkal küzd majd! – a
szerk.)

Franka Tibor polgármester azt
is bejelentette, hogy a bölcsõde-

építés elkezdõdhet, megkötötték
a szerzõdést a kivitelezõvel. 

A napirendi pontok 
tárgyalása során 
a következõkrõl döntött 
a képviselõ-testület:

• Módosították a szabálysértési
és helyszíni pénzbírságokat
meghatározó önkormányzati
rendeletet.

• A helyi népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl szóló ren-
deletet alkottak. (Ez egy ilyen
esetekre vonatkozó szabályo-
zás, ám jelen pillanatban nincs
tervben népszavazás. – a
szerk.)

• Megalkották Kerepes állattar-
tási rendeletét, melynek szük-
ségességét az utóbbi idõben
egyre több állattartással kap-
csolatos lakossági vita és pa-
nasz indokolt.

• A hulladékkezeléssel kapcsola-
tos közszolgáltatásról szóló

rendeletet módosították a ki-
alakult rendszernek megfelelõ-
en. Kiss Károly alpolgármester
pedig javasolta, hogy szervez-
zenek a lakosság számára is le-
hetõséget az Ökörtelek-völgyi
hulladékkezelõ csoportos
megtekintésére.

• Döntöttek az óvodai és az isko-
la beiratkozás idõpontjáról,
mely a következõ: az iskolai be-
iratkozás április 7-én és 8-án (a
pótbeiratkozás 14-én és 15-én
történik), az óvodai beiratko-
zás április 11-én és 15-én törté-
nik.

• Elfogadták a Szabó Magda
Nagyközségi és Iskolai Könyv-
tár 2010-es évre vonatkozó be-
számolóját.

• Elfogadták a Széchenyi István
Általános Iskola, Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény és

Pedagógiai Szakszolgálat, vala-
mint a Nevelési Tanácsadó
2010-es évre vonatkozó beszá-
molóját.

• Döntöttek a civil szervezetek
2011-es évi támogatásáról. A
támogatást azonban csak ak-
kor folyósítják a szervezetek-
nek, ha az elõzõ évi támoga-
tással már tételesen elszámol-
tak.

• Elfogadták a Gödöllõi Rendõr-
kapitányság 2010. évi beszá-
molóját.

• Elfogadták a képviselõ-testület
és a bizottságok idei munka-
tervét.

• Kiválasztották a bölcsõde épít-
kezéséhez a mûszaki ellenõr-
zésre jelentkezett cégek közül
a legolcsóbbat, amely még így
is 3,8 millió Ft költségbe kerül.

• Kiválasztották a közbeszerzési
eljáráshoz szükséges tanács-
adó céget a Családsegítõ felújí-
tásához és az idõsek klubja épí-
téséhez.

• Tárgyalások kezdeményezésé-
re hatalmazták fel a polgár-
mestert a Családsegítõ ingatla-
nának hátsó udvarrészének
hasznosítása céljából, amelyre
egy cég 12 bérlakást kíván épí-
teni.

• A kiírt jegyzõi pályázatot
eredménytelennek minõsítet-

ték a jelentõs számú pályázó
ellenére. A pályázatot újra ki-
írják.

• Pályázat kiírásáról döntöttek a
Forrás Mûvelõdési Ház vezetõi
munkakörére.

Windhager

Kistarcsai családi napközi sürgõsen gyakorlattal
rendelkezõ óvónõt keres.

Érdeklõdés: info@csodasziget.hu, 06702-863-873

Belsõ restaurálás 
a Szent Anna templomban

Templomunk fel-
szentelésének 100-
ik évfordulójához
közeledve régi óhaj
valósulhat meg
közvetlen Húsvét
után: a templom
teljes belsõ beáll-
ványozása és festé-
se. Frajna András
esperes, a kerepesi

temetõt üzemeltetõ SZIGÜ Zrt. tulajdonosa Szegedi Ist-
ván és Franka Tibor polgármester hosszas elõkészítõ,
felmérõ munka után megállapodást kötöttek a munkák
szervezése és finanszírozása érdekében. A hívek adomá-
nyaiból megvalósuló festés állványzatának mozgatását
és felállítását költségei vonatkozásában Szegedi Péter
úr vállalta magára. A templom Szentélyének és bejára-
tának festését Simoncsik László már elvégezte, amiért
ezúton is köszönet.
A most induló munkálatok is bizonyítják, hogy a
kerepesi katolikus egyház, annak vezetése, a kerepesi
temetõ üzemeltetõje és az önkormányzat együttmûkö-
dése nemcsak folyamatos, de mint az elmúlt években,
továbbra is sikeres.

Közös testületi ülés Kistarcsán

A kerepesi képviselõ testület még idehaza

Az érintettek tárgyalása 
a polgármester irodájában
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A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Mûvelõdési Ház
magasabb vezetõi beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ 
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás hatá-
rozott idõre, 5 évre szól. 
A munkavégzés helye: Kerepes, Templom u. 3. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással já-
ró lényeges feladatok:
Az intézmény vezetése, teljes jogkörû képviselete, szakmai
munkájának irányítása, az alkalmazottak feletti munkálta-
tói jogkör gyakorlása. Felelõs az intézmény szakszerû és
törvényes mûködéséért. Szakszerûen és hatékonyan terve-
zi, irányítja és ellenõrzi az intézményben folyó munkát. Ki-
emelt feladata a település kulturális örökségének megõrzé-
se, ápolása, rendezvények szervezése. Civil szervezetekkel
való kapcsolattartás. Igényteremtés új programok megho-
nosítására. Munkáját a pályázatban kidolgozott vezetõi
programja és a fenntartó által jóváhagyott szakmai prog-
ram alapján végzi. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30.

A pályázat teljes anyaga megtalálható a Polgármesteri Hi-
vatalban Bondorné Kisbenedek Éva igazgatási irodavezetõ-
nél, valamint Franka Tibor polgármesternél. 

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 12/2011. (III. 11.)
önkormányzati rendelete a közüzemû vízmûrõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg 

a közüzemû csatornamû használatáért fizetendõ díjakról 
Kerepes Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete az árak megálla-
pításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Tv. 7.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990.évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdé-
sében meghatározott feladatkörében
eljárva az önkormányzati tulajdonú köz-
üzemi vízmûrõl szolgáltatott ivóvízért,
illetõleg a közüzemû csatornamû hasz-
nálatáért fizetendõ díjakról a követke-
zõket rendeli el: 

1. §
1.Kerepes Nagyközség közigazgatási te-

rületén az önkormányzati tulajdonú
vízi közmûbõl szolgáltatott ivóvíz leg-
magasabb ára: 269.-Ft/m3+ÁFA

2.Kerepes Nagyközség közigazgatási te-
rületén az önkormányzati tulajdonú
vízi közmû által biztosított szennyvíz-
elvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés
legmagasabb ára 

a. kisfogyasztó részére 
294.-Ft/m3+ÁFA,

b. közületi fogyasztó részére
493.-Ft/m3+ÁFA.

2. §
Az 1. § (2) bekezdés alkalmazásában: 
a. közület: a 100 m3/nap átlagos csa-

tornahasználat fölötti fogyasztó,
b. kisfogyasztó: a közületnek nem mi-

nõsülõ fogyasztó
c. szolgáltató: Szilasvíz Kerepes-

Kistarcsa Víz- és Csatornaszolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (to-
vábbiakban: Szilasvíz Kft.). 

3. § 
1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat

Képviselõ-testülete Kerepes Nagyköz-
ség közigazgatási területén ingatlan-
tulajdonnal vagy használati joggal
rendelkezõ lakossági fogyasztók ré-
szére az alábbi kedvezményeket biz-
tosítja:
a. május 1-tõl szeptember 30-ig ter-

jedõ idõszakra 30 % locsolási díj-
kedvezmény, vagy

b. a Szilasvíz Kft-vel megkötött külön
írásbeli megállapodás alapján, lo-
csolási vízmennyiség mérésére al-
kalmas mellékvízmérõ óra felszere-
lésére vonatkozó lehetõség.

2. A vízmérõ óra kiépítésének tervezésé-
vel, engedélyezésével és kivitelezésé-
vel kapcsolatos költségek a kérelme-
zõt terhelik.

3. Kedvezmény csak egy jogcímen vehe-
tõ igénybe.

4. §
1. A rendelet 2011. április 1. napján lép

hatályba.
2. A rendelet hatályba lépésével egyide-

jûleg Kerepes Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének a
közüzemû vízmûrõl szolgáltatott ivó-
vízért, illetõleg a közüzemû csatorna-
mû használatáért fizetendõ díjakról
szóló 1/2007.(I.31.) rendelete hatá-
lyát veszti.

Kerepes, 2011. március 8.

Franka Pál Tibor 
polgármester

Bondorné Kisbenedek Éva
mb. jegyzõ

Kihirdetve: 2011. március 11.
Bondorné Kisbenedek Éva mb. jegyzõ

Új pályázati kiírás a jegyzõi 
munkakör betöltésére

A képviselõ-testület 2011. március
5. napján megtartott zárt ülésén
értékelte a jegyzõi állásra beadott
pályázatokat. A megadott határ-
idõig 18 pályázat érkezett. A jelöl-
tek mindenre kiterjedõ személyes
meghallgatását követõen a szak-

mai szakértõi bizottság egyik pá-
lyázót sem javasolta a Képviselõ-
testületnek meghallgatásra.
Így a képviselõ-testület eredmény-
telennek nyilvánította a jegyzõi ál-
lás betöltésére kiírt pályázatát, és
új pályázat kiírásáról döntött. 

Kerepes Nagyközség 
Önkormányzat 

Képviselõ-testülete
úgy határoz, 

hogy a Forrás Mûvelõdési Ház 
magasabb vezetõi álláshelyét 

megpályáztatja az alábbi
pályázati kiírással: 



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2011. MÁRCIUS6

Ö
N

K
O

R
M

Á
N

Y
ZA

T

Civil szervezetek
támogatása 2011

A képviselõ-testület a következõ
támogatásokról döntött

Név . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Összeg
Aranyesõ, ezüst évek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.000,-
Borostyán Egyesület  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.000,-
Pávakör  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.000,-
Hosszú élet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.000,-
Kerepesi Karitász  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000,-
Hét Vezér Íjász  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000,-
Kisvirág Gyermektánc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.000,-
Lila Akác Nyugd.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.000,-
Kerepesi Plébánia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000,-
Szilbend Zenekar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000,-
Szilasligeti Karitász  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000,-
Szufla ping-p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000,-
Kerepesi Székelykör  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.000,-
Kalász Katolikus Kalász  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000,-
Német Önkorm.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.000,-
Szlovák Önkorm.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.000,-
Cigány Önkorm.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.000,-
Kerepes Rádió  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.000,-
Összesen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.430.000,-

Szemetelõk

Az egyik hulladék sziget, ahol a fém, papír és egyéb
szemét külön válogatva ingyen letehetõ, de a lomta-
lanítási anyagok és a vegyes háztartási szemét lerkása
szigorúan TILOS!

Figyeljük és büntetjük a sze-
lektív szigetekre illegálisan
odahordott- lomtalanításba –
való szemét tulajdonosait, akik
50.000 Ft büntetésre számít-
hatnak. A közterület felügye-
lõk a feljelentést megtették a
következõ személyek ellen.

H. E. A. Mogyoród, Ady E.
utcai lakos ellen, aki háztartási
szemetet helyezett el az egyik
hulladékszigeten.

O.I. és O.I-né Kerepes, Mo-
gyoródi úti lakosok, akik több

alkalommal leraktak vegyes
szemetet a szelektív hulladék-
gyûjtõhöz.

P. A és P. A-né Kistarcsa,
Szent László úti lakosok, akik
Kerepes külterületi részén rak-
tak le szemetet.

M. Gy. és M. B. A, Kerepes,
Tölgyfa utcai lakosok, akik sze-
metet raktak le Kerepes külte-
rületi részén.

B. Cs. Kerepes Szabadság úti
lakos ellen, aki szintén a határ-
ba vitte ki a szemetét.
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Tájékoztatom Önöket,
hogy azon adózóknál, ahol a
gépjármûadó egyenlege le-
járt esedékességû adótarto-
zást mutat és fizetési kötele-
zettségüknek nem tettek ele-
get, úgy az adóhatóságunk
megindítja a végrehajtási el-
járást.

Ennek elsõ lépéseként a
gépjármûadóról szóló
1991.évi LXXXII. tv. (Gjt) 9.§
(4) bekezdése alapján az egy
éves adóösszeget meghaladó

gépjármûadó tartozás eseté-
ben kezdeményezzük a gép-
jármûvek forgalomból törté-
nõ kivonását Gödöllõ Város
Okmányirodájánál.

Amennyiben a forgalom-
ból való kivonás sem vezet
eredményre önálló bírósági
végrehajtó útján fogjuk a tar-
tozásokat beszedni. Ebben
az esetben a végrehajtás
megszüntetését az adós csak
a végrehajtó költségeinek
megfizetését-, valamint az

Budapest Fõváros Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztá-
ri Szakigazgatási Szervének Közgyógyellátási Osztálya (címe:
1139 Budapest, Teve u. 1.a-c.) a III. számú ügyfélszolgálatán
(31. ablak) a gyorsabb ügyintézés érdekében 2011. március
1-jétõl ügyfélszolgálati napokon 8 és 12 óra között lehetõsé-
get biztosít szakhatósági megkeresések és önkormányzati ha-
tározatok leadására.

A központi ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje: 

hétfõ: 8 - 14.30 óráig 
kedd: 8 - 14.30 óráig 
szerda: 8 - 17.30 óráig 
csütörtök: 8 - 14.30 óráig 
péntek: 8 - 12.00 óráig

Az ügyfelek részérõl elveszett, megrongálódott, jogosultság
igazolására alkalmatlanná vált közgyógyellátási igazolványok
bejelentésének átvétele továbbra is lehetséges a 31. ablaknál.
Új igazolvány azonnali kiállítására nincs lehetõség, a csereiga-
zolványt a megadott címre postázzák, illetve elõre megbe-
szélt idõpontban a személyes átvételre is lehetõséget biztosí-
tanak.

Tájékoztató 
közgyógyellátásra jogosultak

részére

Gépkocsi tulajdonosok
figyelem!

adótartozás megfizetését kö-
vetõen kizárólag a végrehaj-
tónál lehet kezdeményezni!

Kérem hátralékosainkat,
hogy mielõbb egyenlítsék ki
a tartozásukat! Amennyiben
erre jövedelmi viszonyaik,
szociális körülményeik miatt

egy összegben nincs módjuk,
úgy ha a jogszabályban meg-
határozott feltételek fennáll-
nak, kérhetik az adótartozás
részletfizetését.

Murányiné Korpás Márta
adócsoport-vezetõ

FIGYELEM, EBOLTÁS!
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Az oltást végzõ állatorvos: 
Dr. Rédling Tibor, 

önkormányzati állatorvos
Az oltás idõpontja, helyszíne:

Kerepes-Szilasligeten:
2011. április 14. csütörtök 8-11 óra között a

Szilasliget Széphegy Közösségi Ház, 
címe: 2145 Kerepes, József Attila park 3.

Pótoltás idõpontja, helyszíne: 
Kerepes-Szilasligeten:

2011. április 21., csütörtök 8-10 óra között a
Szilasliget Széphegy Közösségi Ház, 

címe: 2145 Kerepes, József Attila park 3.

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.
(XII. 20.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint:

„4. § (1) Az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idõsebb ebet - a tudományos-

kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok
kivételével - veszettség ellen saját költségén az állat állat-
egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni az
alábbiak szerint:

aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül,
ac) ezt követõen évenként;
b) az oltási könyvet megõrizni, azt az immunizálás megtörténtét

ellenõrzõ állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni,
illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továb-
bá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felü-
gyelõ személy magánál tartsa az oltás érvényességének
bizonyítása céljából;

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végzõ
állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni;

d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi
XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g) pon-
tjában leírtak szerint az oltás során közremûködni.”

Az állatorvosi kamarai egyeztetést figyelembe
véve:

az oltás díja 3800,-Ft, 
300 Ft/ 10 tskg a féreghajtó, 

500 Ft/db az új sorszámozott eboltási igazolvány.

Kérjük az ebtartókat, hogy az oltás díja mellett a
féreghajtás és az új oltási könyv kiállításának költ-
ségével is számoljanak.

2011. március
Bondorné Kisbenedek Éva

mb. jegyzõ
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Meghívó a Csörsz-árok 
vándorkiállításra és szemináriumra

Szeretettel meghívjuk 
a III. Csörsz-árok vándorkiállításra 

és szemináriumra, 
2011. április 12-én 17 h-ra,

a Forrás MÛVELÕDÉSI HÁZ-ba.
A Csörsz-árok ókori védmû, ami 1260 km hosszan húzódik
végig a történelmi Magyarország területén. Az átlagosan
3,4-10 m széles és 2,5 m mély sánc-árok erõdrendszer min-
den bizonnyal a Kárpát-medence legnagyobb ókori építmé-
nye. Építõi hatalmas munkát végeztek, mintegy 15 millió
köbméter földet mozgattak meg. Jelentõsége túlmutat mai
ismertségén és elismertségén. Már csak helyenként látszód-
nak a nyomai. Történelmi-kulturális örökségünk részben vé-
delemre szorul, részben a történelmi turizmus potenciális te-
rülete. Célunk a Csörsz-árok bemutatása és megszerettetése.
Mottónk: „Csak az védhetõ meg, amit szeretünk,

Csak azt szerethetjük igazán, amit ismerünk.”

Kerepes történelmi kulturális öröksége a Csörsz-árok
Kerepes egy olyan kincset õriz és ezzel lehetõségek sokaságát is, amit még csak nagyon kevesek
ismernek.Kerepes és Mogyoród határában, az erdõ és a szántó találkozásánál megmaradt az
ókori sánc-árok rendszer egy szakasza, ami a Római Birodalom elõvéd vonala volt.

A Csörsz-árok, római irányí-
tással épült szarmata sánc-
árok rendszer minden bizony-
nyal a Kárpát-medence legna-
gyobb ókori építménye. Építõi
hatalmas munkát végeztek,
mintegy 15 millió köbméter
földet mozgattak meg, jelen-
tõsége túlmutat a mai ismert-
ségén és elfogadottságán.
Nem csak hossza, hanem õsi
volta is kiemelkedõvé teszi. A
Dunakanyarból indul, végig-
fut az Észak-Alföldön, majd
Délre fordul, Debrecen után
kilép a mai országhatáron és
Nagyvárad, Arad, Temesvár,
Versec érintésével az Al-Duná-
ig ér. Helyenként párhuzamos
szakaszokból áll. Dunakeszitõl
Kisköréig Kisárok vagy Csörsz-
árok, Csánytól Oszlárig Csörsz
árka, A Tiszántúlon Ördög
árok, Temesvár környékén pe-

dig Római sánc néven emlege-
tik.

A teljes árokrendszer hosz-
sza 1260 km, mai szélessége 4
– 10 m között változik, mély-
sége 1,5-3 m a jelenlegi szint-
tõl mérve. A megmaradt sán-
cok kb. 2 méter magasságúak.
A sánc Ny-K irányú szakaszán
(Dunakanyar – Debrecen,
Újfehértó) az árok a sánc észa-
ki oldalán, míg az É-D irányú
(Debrecen - Al-Duna) esetén a
keleti oldalon található.

A Csörsz árok mentén szá-
mos természeti és épített
örökség található. A védmû
néhány, jól látható szakasza:
Alag, Kerepes, Gödöllõ és
Valkó között, Jászfényszaru,
Kisköre, Jászárokszállás,
Visznektõl Tarnabodig, Dor-
mánd, Erdõtelek, Debrecen
(Nagyerdõ), Arad, Temesvár.

A Csörsz-árok és földrajzi elhelyezkedése 

A Csörsz-árok napjainkban
A sánc ma már nem minden

helyen követhetõ nyomon
egyértelmûen, egyes szaka-
szok megsemmisültek, az idõk
folyamán betemetõdtek, be-
szántották, így csak fúrások-
kal, kartográfiai módszerekkel,
légi felvételek segítségével le-
het következtetni a nyomvo-
nalra.

Egyes vélemények szerint ha-
tároló vonal vagy úthálózat része
lehetett, vízelvezetõ árokkal. 

Az 1500 évig jól látható
védmû fõleg a hatvanas évek-
ben, a nagyüzemi mezõgazdál-
kodás, a nem okszerû erdõgaz-
dálkodás miatt és a vízszabályo-

zási munkák során jelentõs káro-
kat szenvedett.

A természet védelmérõl szóló
1996. évi LIII. törvény oltalma alá
vonja az arra érdemes természeti
értékeket és területeket, így a
földvárakat is. Egyesek a földvá-
rakhoz sorolják ezt az ókori kultu-
rális történelmi örökségünket,
eszerint ’ex lege’, vagyis elvi vé-
dettséget élvez ebben a törvény-
ben Magyarországon. Ugyanak-
kor például az egykoron hasonló
funkciót betöltõ és szintén a ró-
maiakhoz köthetõ skóciai Anton-
inus-fal a Hadrianus fallal együtt
ma már a Világörökség részét ké-
pezik, és a kulturális- és örökség-

turizmus fontos célpontjai.
Április 12-én Kerepesen is

megjelenik a Csörsz-árok vándor-
kiállítás és szeminárium. A kiállí-
tás anyaga április 15-ig tekinthe-
tõ meg a „forrás” Mûvelõdési
házban. A szemináriumon isme-
retterjesztõ elõadásokat tart a
gödöllõi Szent István Egyetem

„Csörsz-árok kutató csapata”
Harkányiné Dr. Székely Zsuzsan-
na vezetésével.

Harkányiné
dr. Székely Zsuzsanna

Ph.D. egyetemi docens
Szent István Egyetem 

Környezet- és 
Tájgazdálkodási Intézet

Tisztelt Olvasó ! Talán még
emlékeznek többen a „Talál-
juk ki Kerepest” 2008. októ-
beri rendezvényeire, melynek
keretében un. Történelmi
konferencia keretében tár-
gyaltuk meg a Kerepes terüle-
tén átmenõ Csörsz-árok felkí-
nálta lehetõségeinket. A téma
országos hírû szakemberei
között hallhattuk a Szent Ist-
ván Egyetem tanárát,
Harkányiné dr. Székely Zsu-
zsanna  /Ph.D. egyetemi
docens/  is, aki a Környezet- és
Tájgazdálkodási Intézet kuta-
tásai alapján vázolta ennek az
1700 éves katonai védmûnek
a jelentõségét, lehetõségeit a
ma embere számára.
Most február közepén meg-
kereste Franka Tibor polgár-
mestert, és az egyórás meg-
beszélés komoly eredmény-
nyel zárult. Mihalik Mihály
szobrász-restaurátor régi
nagy álma válik valóra, mert a
következõ pár hónapban meg
fog történni az, amirõl azon a
bizonyos konferencián csak
álmodtunk.   
Kerepes lesz az a hely Ma-
gyarországon /a Debrecen-
ben és Polgáron találhatón
kívül/,  ahol ez az ókori kato-
nai védelmi sánc 100 m
hosszúságban lesz látható.

Ez az un. Szabadtéri Múze-
um hírét viszi Kerepesnek,
és nem csak határainkon
belül.
A Római Birodalom határ-
vonala egyedülálló régésze-
ti mûemlék együttes, mely-
nek egyes szakaszai külön-
bözõ idõpontokban kerül-
nek felterjesztésre az
UNESCO Világörökség ki-
emelkedõ egyetemes érté-
ket képviselõ helyszínei kö-
zé. A Magyarország terüle-
tén is áthaladó dunai Limes,
a ripa Pannonica hazánk vi-
lágörökségi nevezésének
alapja. Ennek a vonalnak
szerves része a Csörsz-árok,
mint elõvédvonal.
Ha számíthatunk arra, hogy
ez a kb. 1700 éves látványos-
ság csak hozzávetõlegesen
vonz ide annyi látogatót,
mint amilyen fontos szerepet
betöltött annakidején, akkor
most elindulhat Kerepes ab-
ban az irányban, amire már
régen hívatott. Gazdag törté-
nelmi hagyatékát végre meg-
mutatja – és ez Budapest, egy
kétmilliós világváros közvet-
len közelében    sikerre szá-
míthat!

Véber Gábor 
mûvelõdésszervezõ,

tárlatvezetõ

Szeretnél nõiesebb lenni?
Hastáncolj! Próbáld ki ingyen.

06-30-540-9774 www.NutCsillagai.hu
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Ezzel a szlogennel keresnek
munkát azon helyi álláskere-
sõk, akik a Családsegítõ Szol-
gálat által szervezett beillesz-
kedési programon vesznek
részt. A szakmai programon
kívül fontosnak tartják a cso-
port tagjai, a helyi nyilvános-
ság szerepét is.
„Tudjanak rólunk, mondjuk
el, hogy nagyon szeretnénk
dolgozni”, mondták a szak-
mai programon résztvevõk.
A következõ szakmákban je-
leskednek munkakeresõink:
kõmûves mester, kõmûves,
szobafestõ-mázoló, ács -
állványozó, elektromûsze-
rész, csónaképítõ, takarító,
lakatos, órás, háztartási

gépszerelõ, kereskedelemi
eladó, ápolónõ, és segéd-
munkások.
Mi, szociális szakemberek a
beilleszkedési programmal is
támogatjuk, hogy a jó szak-
mával és nagy gyakorlattal
rendelkezõ személyek vissza-
illeszkedjenek a munka vilá-
gába. Ezúton szeretnénk fel-
hívni a helyi munkáltatók fi-
gyelmét, hogy községünkön
belül, remek szakemberek
állnak a rendelkezésükre.
A munkakeresõk elérhetõsége: 

Kerepes Nagyközség 
Családsegítõ Szolgálat

2144 Kerepes, 
Szabadság út 165.
Tel:06/28-560-390 

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat hírei
2011 februárjában a Polgármester Úr-

nak köszönhetõen több nagy értékû ado-
mányt oszthattunk szét a településen élõ
rászoruló családok között. Hatalmas
mennyiségû új, gyermek- és felnõtt ruha,
valamint cipõ adományt kaptunk, amit a
„régi iskolában” osztottunk szét. Az épü-
letet az Esperes Úr bocsátotta rendelke-
zésre, amit ezúton köszönünk neki. A ru-
haadomány 80-90 család számára nyúj-
tott segítséget. Február utolsó napján a
Johnson & Johnson cég ajánlott fel több
raklapnyi baba törlõkendõt. Az adomány

a rászoruló családokon túl a többi, gyer-
mekekkel foglalkozó helyi intézményt is
segítette. Köszönjük a felajánlást!

Az együttmûködésre kötelezett rend-
szeres szociális segélyezettek számára in-
tézményünk beilleszkedési programot
szervezett. A program célja „a perifériára
szorult a magára hagyott, önmagával el-
foglalt embert társadalmi kapcsolatokba
tömöríteni, ezáltal visszailleszkedését elõ-
segíteni a munkaerõ-piac felé. Progra-
munkon 16 fõ vesz részt, rendkívüli akti-
vitással.

A helyi Biztos Kezdet programban
megvalósuló Mosolyvár Gyermekház
szakmai megvalósítása is jó úton halad. A
programban résztvevõ munkatársak és a
programot segítõ partnerek képzése már
elindult. Ezúton szeretnénk köszönetün-
ket kifejezni a Napközi otthonos Óvoda, a
Széchényi Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény és a Védõ-
nõi Szolgálat munkatársainak a partner-
képzésben való aktív részvételükért.

Családsegítõsök

„AJÁNLOM MAGAMAT”
Nagy gyakorlattal és szakmai tudással!
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Csicsergõ óvoda 

Február hónapban került
sor a nagycsoportos szülõi
értekezletre. A polgármester
úr, a helyi iskola igazgatója
és a nevelõtestület tagjai, va-
lamint az óvodavezetõ és a
nagycsoportos óvónõk rész-
vételével megtartottuk az is-
kolába készülõ gyermekek
szüleinek a tájékoztatót.  A
téma természetesen a Szé-
chenyi általános iskola, mely-
nek tantervét, külön prog-
ramjait és egyéb iskolát érin-
tõ lehetõségeit tárták a szü-
lõk elé.

A szülõk nagy aktivitása,
érdeklõdése segítette a be-
szélgetést, a kölcsönös infor-
máció cserét az est folyamán.

Kimerítõ válaszokat kap-
tak, bizalommal vannak a he-
lyi iskola felé.

Többen pozitív véleményt
fogalmaztak meg, mely bíz-
tató, mely elismerés az iskola
nevelõtestülete felé.

A következõ találkozó már
nem a szülõké, hanem a
gyermekeké lesz.

Csiga csoport

A megtartott szülõi érte-
kezleten a beszoktatás ta-
pasztalatairól beszélgettünk.

Kiemeltük a testi nevelést,
a mozgásfejlesztést. Szóba
került az egészséges életmód
és a szokás-szabályrendszer
is. A szülõk egyetértettek ve-
lünk abban, hogy otthon is
nagyobb hangsúlyt kell fek-
tetnünk a mozgásfejlesztés-
re.

Február 9.-án nyílt napot
szerveztünk óvodánkban. A
szülõk bepillantást nyerhet-
tek a gyerekek napi rendjébe.
Ez a délelõtt a farsangi ké-
szülõdés jegyében telt. Szülõ
és gyermek együtt munkál-
kodhatott, készültek az ötle-
tesebbnél ötletesebb farsan-
gi maszkok, kellékek, dekorá-
ciók.

Így már a farsangi mulatsá-
gunk csak ennek lezárása -
megkoronázása lehetett.

A készületek után február
16.-án vígadott az óvoda ap-
raja-nagyja.

Táncos mulatságunkat
csak a terített asztalon lévõ

finomságok elfogyasztása
szakította meg. A jelmezes
bemutatkozáson bemutat-
kozhattak a gyerekek, azaz
ki-ki csoda kérdésre, õk vála-
szolhattak. Megnyugtató
számunkra, hogy a szülõk
milyen figyelmességgel, ér-
deklõdve lesik csemetéjük jel-
mezes kívánságait.

Így csak mi látjuk és éljük
át, hogy õk nem hiába fárad-
nak.

Hát így, csak a mi visszajel-
zésünk marad: csak egy szó,
köszönet anyu, apu!!

Hogy kik vettek részt a far-
sangi vígasságon a fotók el-
árulják majd az ovi
weboldalán. De én egy titkot
azért megsúgok, két tavasz
tündér suhant néha-néha az
ovi folyosóján - fotó nem ké-
szülhetett róluk-, de hogy a
tavaszt valahol elvesztették
az biztos. Lehet, hogy jövõre
már csak három évszakunk
lesz, s a tavaszt csak a tündé-
rek jelzik, azt is csak álruhá-
ban?

Meseliget óvoda

Március 2-án a Maci cso-
portosokkal meglátogattuk
az iskolát. A magas létszám
miatt a csoport egyik fele Bé-
la bácsival az elsõsök torna-
óráján vehetett részt, míg a
csoport másik fele Rozika és
Kriszti nénivel
kézmûveskedett, az óra felé-
nél helyet cseréltünk. A pil-
langók festésénél a negyedi-
kesek is segítettek és a foglal-
kozások utáni játékokban is
részt vettek.

Nagyon jól éreztük magun-
kat a két órán a gyerekek a
foglalkozások hatására bát-
rabban tekintgetnek az isko-
la irányába.

Köszönjük a vidám perce-
ket!

Március elsõ felében a Tek-
nõs csoportban megtartot-
tuk a nyílt napot, amelyre
nagy izgalommal vártuk a
gyerekek szüleit.

Március 11-én az ünnepre
való hangolódás befejezése-
ként a Pillangó és Maci cso-
portosokkal ellátogattunk a
Béke úton található emlék-
mûhöz, ahol elhelyeztük a

magunk készítette nemzeti
színû kokárdákat, zászlókat.
Teknõs csoportosaink Kere-
pesen jártak, melynek kereté-
ben a Hõsök emlékmûvénél
ünnepeltek.

Szivárvány óvoda

Február végén tartottuk a
nyílt napot, amelyre szívesen
eljöttek a szülõk. A foglalko-
zás többek között a farsangi
néphagyomány témájára
épült, a napi tevékenység
komplex volt. Így a nap folya-
mán láthattak a szülõk kör-
nyezet megismerést ezen be-
lül matematikát, ének-zenei
feladatokat, játékokat és áb-
rázoló tevékenységet is. A
kézmûves foglalkozáson a
szülõk is segíthettek a gyere-

keknek a bohóc és az álarc
készítésében.

Március 3-án a Szivárvány
óvoda farsangi jelmezbe bújt
és vidám, mulatságos ver-
senyfeladatokkal telt a dél-
elõtt. Az udvaron kiszebáb
égetéssel, közben verssel, da-
lokkal próbáltuk elûzni a telet.

Márciusban minden cso-
portunkból az iskolába ké-
szülõ gyerekekkel ellátogat-
tunk az iskolába, ahol Rozika
néni, Kriszta néni és Béla bá-
csi játékos foglalkozásain
vettek részt a gyerekek.

Március 11-én elsétáltunk
az emlékmûhöz, nemzeti szí-
nû zászlókkal, kokárdákkal
emlékeztünk meg az 1848-as
szabadságharcosokról. Éne-
keltünk, verset mondtunk a
gyerekekkel.

ÓVODAI BEÍRATÁS

2011. április 11-15 között a Kerepesi Napköziotthonos
óvoda mindhárom tagóvodájában naponta 8-16 óráig.
Tagóvodák:
Csicsergõ óvoda: Szilasliget, Wéber E. u. 4.
Meseliget óvoda: Szilasliget. József A. u. 71-75.
Szivárvány óvoda: Kerepes, Szabadság út 260.
Várjuk azon gyermekek jelentkezését, akik 2011. május
31-ig illetve december 31-ig betöltik 3. életévüket.
Azon gyermekek beíratása kötelezõ, akik 2011. május
31-ig az 5. életévüket betöltik.
A beíratáshoz szükséges:
• szülõ személyi igazolványa
• gyermek születési anyakönyvi kivonata
• gyermek TAJ kártyája
• lakcímkártya (szülõé és gyermeké is!) 
• gyermek jelenléte

Lengyelné Jankovics Mária óvodavezetõ
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Országos Széchenyi Verseny
Kerepesen

Újszerû kezdeményezést in-
dított a kerepesi iskola. Név-
adója tiszteletére Országos
Széchenyi Versenyt hirdettek,

melynek igen jó visszhangja
lett.
A verseny két fordulóból állt.
Az elsõ forduló egy pálya-
munka beküldése volt, mely
Széchenyi István alkotásait
mutatta be maketten. Ezek
elbírálása alapján hívták meg
a 10 legjobbnak ítélt csapa-
tot, melyek el is jöttek vetél-
kedni Kerepesre, március 26-
án. A verseny során arról kel-
lett számot adni, mi mindnet
tudnak a fiatalok a legna-
gyobb magyarról, munkássá-
gáról és korának történelmé-
bõl.
A megnyitó ünnepségen
Franka Tibor polgármester
köszöntötte az egybegyûlte-
ket és vázolta miért fontos,
hogy nagy elõdeinket tisztel-
jük és becsüljük, tetteiket fe-
ledésbe veszni ne engedjük.
A verseny tétje az a 120 ezer
forint volt, amit az önkor-
mányzat ajánlott fel a három
legeredményesebb csapat
számára 50-40-30 ezer forin-

tos díjakban. 
A verseny tisztasága érdeké-
ben természetesen a házi-
gazda kerepesiek nem indul-

tak. Diákjaink az elõkészítés
során vették ki a részüket, s
ez Nagy László igazgató úr
szerint talán még több isme-
rettel gazdagította a gyere-
keket, mintha maguk is ve-
télkedtek volna.
A zsûri tagjai: 
Mayer Endréné az iskola ko-
rábbi tanára, önkormányzati
képviselõ, tanácsnok
Horváth Klára, a Szerb Antal
Gimnázium könyvtárosa
Pálinkásné Prokop Mia Adél,
a Forrás Mûvelõdési Ház mb.
vezetõje
Kovács Krisztina, az iskola
egykori diákja, magyar-törté-
nelem szakos tanár
Almási Miklósné, a Szabó
Magda Könyvtár vezetõje
Nagy Boglárka, az iskola tör-
ténelem tanára

Gratulálunk az iskola nevelõ-
testületének az ötletért és a
gördülékenyen levezetett
versenyért!

Windhage

Alsós farsang
Február 19-én délután, az

alsó tagozatosaink számára
farsangi mulatságot tartot-
tunk iskolánkban.  Legna-
gyobb örömünkre nagyon
sok diákunk bújt mókásabb-
nál, mókásabb, ötletes jel-
mezbe, hogy egy vidám mu-
latsággal elûzzük a hosszú,
hideg telet. Tanulóinkon kívül
több ovis gyermeket is kö-
szönthettünk a jelmezesek
között.

A vidám délután, hagyo-
mányainkhoz híven, a 8. osz-

tályosok nyitótáncával vette
kezdetét. Ezután következtek
a csoportos produkciók. A 2.
b, a dzsungel farkasainak bõ-
ré bújva, a 3. o., az iskolánk
30 éves évfordulójának tisz-
teletére egy szülinapi tortá-
nak öltözve, a 4. a., a foci vb-
t felidézve szereztek vidám
pillanatokat a közönségnek.
Majd végül, de nem utolsó
sorban az egyéni jelmezes
felvonulás vette kezdetét. Ta-
lálkozhattunk boszorkányok-
kal, lemez lovassal, ruhás-

szekrénnyel, szõlõvel, kaló-
zokkal, tündérekkel, ördög-
gel, kacsával, madárijesztõ-
vel, almafával – csak hogy
néhányat említsek közülük.
Minden jelmezbe öltözõ
gyermek egytõl – egyig cso-
koládét kapott. Majd a zsûri
hosszas tanakodása után ju-
talomban részesültek a leg-
ötletesebb maskarák. Gratu-
lálunk minden jelmezes fel-
vonulónak!

A felvonulás után kezdetét
vette a szabad tánc, melynek

keretében Imre bácsi lim-
bózni hívta a fiatalokat. A vi-
gadalom közben megéhezõ-
ket, megszomjazókat a büfé
várta ínycsiklandó, fino-
mabbnál, finomabb sütemé-
nyekkel, szendvicsekkel, üdí-
tõkkel.  A délután fénypontja
a tombolahúzás volt, ami
egyben zárta is a mulatsá-
got.

Reméljük mindenki jól
érezte magát! 

Váray Anita

Az én utolsó farsangom
Már nyolcadikos vagyok.

Ez az utolsó farsangom eb-
ben az iskolában. Az iskola
hagyományai szerint mi is,
mint elõdeink évtizedek óta,
keringõt táncolunk ezen a vi-
dám tél végi bulin.

Elõször ennek a lehetõség-
nek mi, lányok jobban örül-
tünk, mint a fiúk. De végül
õk is beletörõdtek, hiszen
nélkülük semmi jó nem lehe-
tett volna. Szép, fehér meny-
asszonyi ruháinkban nekünk
is sugárzott az arcunk, csillo-
gott a szemünk, legalábbis
ismerõseink ezt mondták.
Háromszor kellett elõadni a
híres keringõt. 

Pénteken, a felsõsök far-
sangján szerepeltünk elõször.
Elõtte - hiába volt a sok-sok
próba - még mindenki két-
ségbeesett volt. Szorít a ru-
ha! Fáj a lábam! Túl hosszú a
ruhám, rá fogok lépni! - le-
hetett hallani a könyvtár fe-
lõl, merthogy ott öltözköd-
tünk. A fellépés elõtt mintha
óriási gombóc lett volna a
torkunkban. A szívem is ösz-
sze-vissza dobogott. Óriási
fehér ruháinkkal szinte alig
fértünk el a tornaterem ajta-
jában, mikor felsorakoztunk
a kezdéshez. Persze elõtte
volt még fõpróba a táncte-
remben. Ekkor már nem ron-
tottunk sokat. Reményked-
tem, most is így lesz!

Végül minden simán ment.

Nagy volt a taps, nagy volt a
siker! A második fellépésnél,
szombaton, az alsósok far-
sangján már nyugodtabbak
voltunk.

Várakozás közben a lányok
majd elaludtak, mert az elõ-
zõ éjszakát szinte ébren töl-
tötték a gyönyörû frizuráik
miatt. Aztán történt vala-
mi… Mindenki felébredt! A
zenét ugyanis elrontották, a
legnagyobb meglepetésünk-
re. Mi csak néztünk egymás-
ra tudatlanul, megszeppen-
ve. aztán táncoltunk ritmus-
ra, amennyire tõlünk tellett.
Szerencsére csak mi tudtuk,
más nem vette észre a hibát. 

Aznap este még egyszer és
utoljára felvettük a gyönyörû
ruháinkat, hogy szórakoztas-
suk az SZMK bál résztvevõit,
és mi is elbúcsúzzunk. Nem
csak a fõpróba, de a fellépés
is hibátlanul sikerült. Min-
denki elégedett volt. 

Köszönjük ezt a sok szép
élményt tánctanárunknak,
Ragoncza Imre bácsinak, aki
fáradhatatlanul foglalkozott
velünk hónapokon át, hogy
mindenki ilyen káprázatos
teljesítményt nyújthasson.

Ma már, hogy mindezeken
a megpróbáltatásokon túl
vagyunk, kicsit visszavá-
gyunk szépséges ruháinkba,
hogy átélhessük ezeket az
örömteli pillanatokat újra.

Fekete Szilvia 8.a

A beiratkozás idõpontja április 
7-e, 8-a, pótbeiratkozás pedig április 

14-és 15-én lesz

Ovisok az iskolában

Hamarosan itt az ideje az el-
sõ osztályosok beíratásának..
Mindannyian nagyon várjuk
a kis elsõsöket. A szülõkkel
már több alkalommal talál-

koztunk: óvodai szülõi érte-
kezleteken, szülõi fórumo-
kon, nyílt napokon. A nagy-
csoportos óvodások részére
is szerveztünk délelõtti isko-
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Mi így ünnepeltük az 1848-as
forradalom 163. évfordulóját az
iskolában.

Alig múlt el a farsangi bál,
máris új izgalom, új kihívás, új fel-
adat mozgatja az iskola diákjait.
Petõfi nyomába lépni, a márciusi
ifjak közé tartozni, hacsak hetek-
re is, minden évben szép , fel-
emelõ érzés. Csillogó szemek,
egyszerre dobogó szívek, egy
ütemre dübörgõ lábak, minden-
kit elvarázsoló ritmusok, dalla-
mok ismerõs és mégis mindig
más érzést keltenek. Jó érzést.
Ezért szeretem ezeket a heteket,
ezért szeretem ezt az ünnepet,
ezért vállalom minden alkalom-
mal boldogan ezt a nem könnyû
feladatot. Mûsort készíteni, mû-
sort szerkeszteni, olyat, ami nem
csak a szereplõket, de az iskola
minden tanulóját, és a mûsor
minden nézõjét elvarázsolja…e-
gy kicsit. 

Ebben az évben különösen so-
kan jelentkeztek a válogatások-
ra, és sokan vállalták a szereplés-
hez szükséges sokszor fárasztó,
unalmas, a szabad idõt nem kí-
mélõ próbákat. A magot 25 fel-
sõs diák alkotta, hozzájuk csatla-
koztak az elsõ sorban alsósokból
álló hihetetlenül aranyos, és lel-
kes énekkarosok, és az egész 6.a

osztályra épülõ toborzót táncoló
diákok.

Igazi nagy, közös ünneplés lett
ez a pénteki nap. A dalok, a tán-
cok, a már sokszor hallott és a
még egyáltalán nem ismert ver-
sek, novellák, a sok színes zászló,
szalag, csatát, bátorságot és hõ-
siességet idézõ események mind
egy célt szolgáltak: a nemzethez
tartozás és a hazaszeretet érzésé-
nek átélését. 

Figyelve a könnyes mosolyo-
kat, hallva a döbbent csöndet,
majd tapsvihart, azt hiszem eb-
ben az évben is sikerült közel
hozni kicsikhez és nagyokhoz, di-
ákokhoz és volt diákokhoz ezt a
szép ünnepet. Kár, hogy ebben
az idõpontban, a nagyközségi
mûsor mellett csak nagyon kevés
érdeklõdõ felnõttel vagy család-
taggal tudtuk mindezt megosz-
tani. Jó lenne, ha jövõre ez nem
így maradna!

Móra Ferencet idézve abban
reménykedem:”Nem elveszett
nemzet az, aki így tud ünnepelni
egy költõt.”

Végezetül köszönet mindezért
kollégáimnak, Ragoncza Imré-
nek, Hévízi Csillának, és mindenek
elõtt a szereplõ gyerekeknek.

Müllnerné Sz Margit 
magyartanár

lai foglalkozásokat, hogy is-
merkedhessünk egymással,
együtt játszhassunk leendõ
kis tanítványainkkal. 
Szerda délelõttönként jöttek
fel az óvodákból a nagycso-
portok, hogy két óra hosszá-
ra „igazi” iskolássá váljanak.
Részt vettek Béla bácsi test-
nevelés óráján, együtt tor-
náztak a mostani elsõ osztá-
lyosokkal. A negyedikesek
termében festékek és ecset
várták õket. Rozika néni irá-
nyításával és néhány negye-
dikes segítõ gyerek közremû-

ködésével egyéni és mutatós
munkák kerültek ki az apró
kezek alól, melyet az ovisok
haza is vihettek. A közös
programot egy udvari sza-
bad, kötetlen játékkal fejez-
tük be. 
A foglalkozások nagyon jól
sikerültek, mindenki jól érez-
te magát. A beiratkozás elõtt
még találkozunk egymással,
meglátogatjuk a gyereket az
óvodákban. Reméljük, min-
denki kellemes élményekkel
távozott tõlünk. 

Sallai Krisztina

Petõfi napja a mi napunk
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Tavaszi erõgyûjtés az 
Etka-Jóga segítségével

A tavasz mindig a megújulás, a felfrissülés idõszaka a ter-
mészetben, amely az emberi szervezet számára is
nélkülözhetetlen.
De mit tehetünk azért, hogy a pozitív változásokat minél
gyorsabban elérjük?
A test-lelki egészség, a kiegyensúlyozottság
megteremtésének alappillérei az egyre természetesebb
táplálkozás és a minõségi mozgás.
A minõségi mozgás nem csak a külsõ izmokat dolgoztat-
ja meg, hanem megújítja a belsõ szerveket is.
Ilyen a minden más mozgásformától eltérõ Erõgyûjtõ

Etka -Jóga , amely a velünk született erõfokozó, erõ felsz-
abadító képességünket aktivizálja a természetes testtartás,
a természetes légzés és a természetes mozgás által. 
Az egyszerû, mindenki által könnyen végezhetõ gyakorla-

tok felgyorsítják az anyagcserét, ami segíti leépíteni a zsír-
párnákat,- megszünteti a hát, a derék és a gerinc fájdal-
mait.
A testi egyensúly megteremtése az idegrendszert is egyen-
súlyba hozza, így fokozódik stressz tûrõ képességünk,
egyszóval életerõ, életkedv, a megújulás érzése tölt el ben-
nünket.

Miklós Erika
az Etka-Jóga 
Erõgyûjtõ módszer
vezetõ oktatója
egészségtan tanár 
tel .06-30/ 359-6053
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Horizontal esztergályosokat,
hegesztõket és CNC gépkezelõket

keresünk
budapesti munkahelyre.
Kiemelt bérezés, szállás,

utazás biztosított.

Érdeklõdni 10-tõl 17 óráig,
a 06-70-620-9901 telefonszámon,

vagy az apm10@freemail.hu email
címen lehet.
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Összefogás Kerepesért
Egyesület

Az Összefogás Kerepesért
Egyesület tagjai látván a
011sok nehéz helyzetbe került
családot, úgy döntött, hogy le-
hetõségeik szerint támogatják
a rászorulókat. 

A Családsegítõ Szolgálattól
kapott jegyzék alapján tájéko-
zódtak, majd 40 személyt, csa-

ládot leptek meg egy-egy élel-
miszereket tartalmazó ajándék-
csomaggal.

Az egyenként 3000 Ft értékû
tartós élelmiszert tartalmazó
csomagot személyesen vitték ki
a címekre, ahol nagy meglepe-
téssel, de boldogan vették azo-
kat át, lásd három képünkön.

Hosszú Élet Alapítvány
Tisztelt Adófizetõ!

A „Hosszú Élet” alapítvány M E G K Ö S Z Ö N I
a tavalyi évben felajánlott 1%-ot, ami nagy segítség volt

mûködéséhez. Célunk  az egyedülálló nyugdíjasok 
és sokgyermekes családok  támogatása az 

„Együtt Egymásért” nyugdíjas klubbal karöltve.
Mivel sajnálatunkra  a rászorultak köre tovább bõvült,

nagy römünkre szolgálna,  ha  adójuk  1%-ával  ebben az
évben is támogatnák  a 

„HOSSZÚ  ÉLET” Alapítványt.
Felajánlásaikat a 18693159-1-13 adószámra

(a rendelkezõ nyilatkozaton) tehetik meg.

A vállalkozók támogatását is szívesen vesszük, melyet a
következõ bankszámlaszámon tehetnek meg:

65600137-11031507
Adományaikat leírhatják az adóalapból!

Köszönjük

Együtt Egymásért 
Nyugdíjas Klub

2011. február 12-én disznótoros vacsorával egybekötött
farsangi álarcos bált tartottunk.
2011. március 12-én Nõnapi mûsorral és ajándékokkal
köszöntöttük a hölgyeket.
2011. március 27-én egynapos autóbuszos kirándulást
szervezünk a ceglédi élményfürdõhöz.

Klubnapok a Szilasligeti Közösségi házban:
április 2, 9, 16, 23, 30-án lesznek.

A NYUSZI Társulat
készül az április 29-i elõadásra, ahol  egy fõvárosi nyugdíjas
klub meghívására a „Halló itt Belváros” címû  bohózatot  adja
elõ Almássy Bettina  rendezésében a Vigyázó Sándor
mûvelõdési ház színháztermében.
A klubnapokra és rendezvényeinkre szeretettel várjuk az
érdeklõdõ nyugdíjasokat, a kerepesi  lakosságot!

SziDné

Unatkozol?
Hastáncolj! Próbáld ki ingyen.

06-30-540-9774 www.NutCsillagai.hu

Kóbor Tamás 
ajándékot ad át

Kiss Károly
ajándékot ad át

Farkas Zsuzsanna  
ajándékot ad át
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ESKÜVÕ-
SZERVEZÉS

Okleveles
esküvõszervezõként

vállalom
a Nagy Napon történõ

tevékeny, 
de „észrevétlen”

közremûködést azért,
hogy életetek legszebb

napja tényleg 
olyan legyen, amilyennek

megálmodtátok!!!
Megbízható szolgáltatókkal,

kreatív ötletekkel várom
jelentkezéseteket!

(A nálam megrendelt 
szolgáltatóktól

kedvezményeket tudok
kialkudni Számotokra!)

Dezsõ Balázsné
Szekeres Alíz

06-70-626-7275

Esküvõk és más családi 
események

fotózását vállaljuk.
Azonnali

fényképkészítés ott 
a helyszínen, A/4 méretig. 

06-30-335-9050

Az Európai Unió támogatá-
sával megvalósuló Paktum célja
egy partneri együttmûködés ki-
alakítása a munkaerõpiac kü-
lönbözõ szereplõi között –
munkaadók, önkormányzatok,
képzõintézmények, civil szerve-
zetek, valamint a munkaügyi
központ – a térség foglalkozta-
tási és gazdasági helyzetének
fejlesztése céljából. Átfogó cél a
foglalkoztatási szint növelése,
új munkahelyek teremtése,
meglévõ munkahelyek védel-

me, térségi humán-erõforrás
fejlesztés, a hátrányos helyzetû
csoportok munkaerõ-piaci rein-
tegrációja, a képzések munka-
erõ-piaci igényekhez való igazí-
tása.

Magyarországon idáig mint-
egy 50 foglalkoztatási paktu-
mot kötöttek, amelyek között
találhatóak települési, kistérsé-
gi, megyei illetve regionális
paktumok.

A gödöllõi kistérségben létre-
jövõ partnerség a „Kistérségi
együttmûködés a helyi gazda-
sági és foglalkoztatási potenciál
erõsítésére” címû projekthez
kapcsolódik, amely „A helyi és
határon átnyúló foglalkoztatási
megállapodások” címû,
TÁMOP-1.4.4-08/1 kódszámú

pályázati program keretében
valósul meg. Az Európai Unió
és a Magyar Állam által nyújtott

támogatás összege 23.490.188
Ft, a kedvezményezett a GAK
Nonprofit közhasznú Kft.

A Gödöllõi Kistérségi Foglalkoztatási Paktumról
Ungi Edina, a Kerepesi Vállalkozók Egyesülete
színeiben, a hátsó sorban

Szeretnél jobb szerelmi életet?
Hastáncolj! Próbáld ki ingyen.

06-30-540-9774 www.NutCsillagai.hu
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Mentõk 104
Tûzoltók 105
Rendõrség 107

RENDÕRSÉG – POLGÁRÕRSÉG – KÖZTERÜLETFELÜGYELÕ
Rendõrség Kistarcsa 06-28/470-801
Kistarcsa járõrkocsi 06-70/214-6500
Rendõrség Gödöllõ 06-28-514-645 és 06-28-514-655
Polgárõrség Kerepes 06-20/618-9492
Közterület felügyelõ 06-20/559-8909

ORVOSI ELLÁTÁS
Orvosi ügyelet – Kistarcsa, Batthyány u. 4. 06-28/470-840
Ügyelet hétköznap 18.00 – 08.00 óráig, munkaszüneti napokon 0-24 óráig

RENDELÕ KEREPES TÖLGYFA U. 1.
Dr. Havay Miklós körzeti orvos 560-330, 06-20/983-8396
Hétfõ, szerda: 14.00 – 18.00, kedd, csütörtök: 9.00 – 12.00, 
péntek: páros hónapban: 9.00 – 12.00,    páratlan hónapban: 14.00 – 18.00-ig.
Dr. Hessami Ahmed körzeti orvos 560-330
Hétfõ, szerda: 9.00 – 13.00, kedd, csütörtök: 14.00 – 18.00, 
péntek: páros hónapban: 14.00 – 18.00, páratlan hónapban: 9.00 – 12.00-ig.

FOGÁSZAT
Dr. Dabasi András fogszakorvos 06-20/9294-944
Hétfõ, szerda: 14.00 – 20.00, kedd, csütörtök: 8.00 – 13.00,
péntek: páros héten: 8.00 – 15.00-ig.

Dr. Dobos István Péter fogszakorvos 06-20/9446-757
Hétfõ, szerda: 8.00 – 13.00, szerda: iskolafogászat, kedd, csütörtök: 13.30 – 19.30, 
Állandó ügyelet: Budapest, VIII. Szentkirályi u. 40.

GYERMEKORVOS
Dr. Vaszil László csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos 560-410
Hétfõ, szerda: 14.00 – 17.00, kedd: 9.00 – 12.00, csütörtök, péntek: 8.00 – 11.00-ig.
Védõnõi tanácsadó 560-331
Terhesgondozás és egészséges csecsemõ tanácsadás, szerda: 9.00 - 12.00
GYÓGYSZERTÁR Kerepes, Tölgyfa u. 3. Hétfõ-péntek: 8.00 – 18.00

RENDELÕ SZILASLIGET Wéber Ede u. 1.
Dr. Vincze Lajos háziorvos 482-640, 06-30/9278-637
Hétfõ, szerda: 8.00 – 12.00, kedd, csütörtök: 14.00 – 18.00, 
péntek: páros héten: 14.00 – 18.00, páratlan héten: 8.00 – 12.00-ig.
Dr. Szakolczai Zsuzsanna háziorvos 482-640, 06-20/382-4244
Hétfõ, szerda: 14.00 – 18.00, kedd, csütörtök: 9.00 – 12.00, 
péntek: páros héten: 9.00 – 12.00, páratlan héten: 14.00 – 18.00-ig.

GYERMEKORVOS
Dr.Mokos Zsuzsanna
Rendel: 2145 Kerepes-Szilasliget, Wéber Ede u 1. 06-28-481-419
Tel: 06-30-961-8160 ( sürgõs esetben)
Asszisztens: Kesziné Ángyási Mónika 06-30-942-4729
Védõnõ : Lénárd Jánosné Éva 06-20-559-8924
BETEGRENDELÉS: H: 9-12ig, K: 15-18ig, Sz: 9-12ig, Cs: 15-18-ig, P: 13-16ig !!!
EGÉSZSÉGES TANÁCSADÁS: Cs: 12,30-tól-14,30-ig (bejelentkezés alapján)
Csecsemõvíz kiadás: Szerda 16-18 óráig
Kiadó: Kesziné Á. Mónika, 06-30-942-4729
Helye: rendelõ alatti „garázs” helység.

GYÓGYSZERTÁR 
TÖLGYFA PATIKA; SZILASLIGET, WÉBER EDE U. 1. 481-418
Hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 8.00 – 18.00, szerda: 8.00 – 12.00.
TÖLGYFA PATIKA; KEREPES, TÖLGYFA U. 3. 490-079
Hétfõ-péntek: 8.00 – 18.00.
DELFIN GYÓGYSZERTÁR Kerepes, Szabadság út 102. 999-050
Nyitva hétköznap 8-20 óráig, szombaton 8-15 óráig

ÁLLATORVOS
Kerepes-Vet Állatgyógyászati Központ Állatorvosi Rendelõ 2144 Kerepes, Szabadság út 65. 
Dr. Horváth Bánk kisállatgyógyász, klinikus szakállatorvos, Dr. Korvin László magánállator-
vos Telefon, fax: (28) 490-369. Éjjel-nappal, 0-24 óráig hívható: (30) 22-177-23.
Rendelési és nyitvatartási idõ: hétköznap napközben folyamatosan 9-20-ig és megbeszélés szerint
bármikor.
Dr. Rédling Tibor Tel: 06-30-966-84-15, vagy 28-470-764, E-mail: amarilla@vnet.hu
Kistarcsa, Váci M. u. 2. Beteg állatok bejelentése: munkanapokon 12.00 óráig.
Rendelési idõ: hétfõ-szerda-péntek 18.00 – 20.00 óráig. Hétvégén és ünnepnapokon ügyeleti
szolgálat, melynek rendje kifüggesztve olvasható a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláin. 

HIVATALOK
Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Tel: (06 28) 561-050, -051, -052. Fax: (06 28) 561-060. Titkárság: (06 28) 561-059
Honlap: www.kerepes.hu E-mail: Polgármester: polgarmester@kerepes.hu
Jegyzõ: jegyzo@kerepes.hu
Ügyfélfogadás: Hétfõ: 8.00-12.00-ig, 13.00-17.30-ig
Szerda: 8.00-12.00-ig, 13.00-16.00-ig
Péntek: 8.00-12.00-ig

Kerepes Községszolgáltató Kht. 06-28/561-054
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 06-30/291-9487
Ügyfélfogadás: minden szerdán 9.00 – 12.00
Okmányiroda Gödöllõ, Szabadság tér 7. 529-100
Ügyfélfogadás: h.: 8-18, k., cs.:9-16.30; sze.: 8-16.30; p.: 8.30-11.30.
Földhivatal Gödöllõ 420-520
Ügyfélfogadás: h. és sz.: 8.30-11.30 és 13-15.30, p.: 8.30-11.30.

SZOLGÁLTATÓK
Gázszolgáltató (TIGÁZ) 430-488
Villanyszolgáltató (ELMÛ) 06-40/38-38-38
Az Elektromos Mûvek hibabejelentõje, 
(például, ha nem ég az utcában a villany): Eurovill Kft. 06-40-980-030
Vízmûvek (Szilasvíz) 492-110, fax: 560-540
Csatorna (Szennyvízmûtelep) 470-752
Temetõ (SZIGÜ Zrt) 490-685
Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2100 Gödöllõ, Dózsa György
út 69.
Tel: 06 (28) 561 203 Fax: 06 (28) 561 201 E-mail: sivak.zsuzsa@zoldhid.hu, www.zoldhid.hu
Szállítás, gyûjtés: 06 (28) 561-214; Számlázás, szerzõdéskötés: 06 (35) 501- 400

A Gödöllõi Rendõrkapitány-
ság vezetõje, Bozsó Zoltán r.
dandártábornok 2011. március
18-án évértékelõ munkaértekez-
letre hívta meg az illetékességi
területen lévõ települések pol-
gármestereit.

Riporterünk a kapitányság ve-
zetõ úr részletes és bõséges
számadatokkal ellátott beszá-
molójából az alábbiakat emelte
ki:

• Az EU Csúcs kapcsán még
semmiféle rendbontás vagy
bûncselekmény nem történt, bí-
zunk benne, hogy ezután sem
fog.

• Tábornok úr említette, hogy
az EU csúcs gödöllõi lezajlását
követõen 100 százalékosra fel-
töltik a személyi állományt, nem
lesz létszámhiány (ilyen jó hely-
zetre már az öregek sem emlé-
keznek!). A 32 fõs állománynö-
vekmény érzékelhetõ lesz a köz-
területeken, sokkal többször fo-
gunk rendõrrel találkozni az ut-
cán, ami hathatósan javíthatja
majd a lakosság biztonságérzet-
ét. Erre nagy szükség van, hi-
szen a kapitányság területén kö-
zel 200.000 lélek él, s a lakosság
arányához képest eddig rendkí-
vül kevés rendõr volt szolgálat-
ban.

• Növelni szándékoznak a
körzeti megbízott rendõrök szá-
mát is, és biztosítani kívánják,
hogy ritkán elõforduló különle-

ges esetektõl eltekintve ne vezé-
nyeljék el õket az állomáshelyük-
rõl. A cél, hogy a lakosságban
rögzüljön a „Mi Rendõrünk” fo-
galom, akivel nap, mint nap ta-
lálkozhatnak az utcán.

• Az éves statisztikák elemzé-
sébõl kiderült, hogy az összes
eset 80 %-a vagyon elleni bûn-
cselekmény. Ezen belül sajnos az
erõszakos eltulajdonítás, azaz a
rablás aránya növekszik. 

• Jelen van a térségben a ká-
bítószer, s e tekintetben a leg-
fõbb cél a kábítószer terjesztõk
elfogása és kiemelése, amely
nem egyedül a rendõrség fel-
adata, hanem a társadalom
összefogására is szükség van.

• A felderítések, elfogások
mellett azon igyekeznek, hogy
minél hamarabb (gyorsított eljá-
rásban) kerüljenek bíróság elé az
elkövetõk. A rendõri munka
megítélése és a közérzet is javul-
hat a lakosságban, ha látják,
hogy az elfogottak rövid idõn
belül rács mögé kerülnek.

• Az év során a közúti balese-
tek száma nem nõtt, s ez már
önmagában eredmény, hiszen a
gépkocsipark évrõl évre növek-
szik.

• Tábornok úr megköszönte a
térségben tevékenykedõ polgár-
õr szervezetek hathatós együtt-
mûködését, a polgármesterek-
nek pedig a szoros kapcsolattar-
tást és a támogatást.
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Autójavítás
Kerepesen!

Szervizelés, javítás, új alkatrészek, 
autómentés.

Mérsékelt árak, rövid határidõ.
Állandó elérhetõség: 

06-30-276-5340

Víz- Gáz – Fûtésszerelés!
Ifj. Polovics Mihály

Weblap: www.gaz-viz-
futes.hu

Mobil: 20/ 246-5366, 20/
5366838

Tervezés, kivitelezés.
Családi házak, lakások, új és

felújítási munkái 
teljes körû ügyintézéssel.

Víz, gáz és fûtési vezeték, szerelés, cseréje.
Fûtési rendszerek kiépítése, meglévõ rendszerek

bõvítése, radiátorok,
fûtõkészülékek cseréje.

Fürdõszoba, WC, konyhai vízszerelés. Vezetékek 
és berendezési tárgyak cseréje.

Új kiépítésû gázszerelés, tervezéssel. Gáz alap 
és fogyasztó vezeték szerelése,

gázvezetékek cseréje. Külsõ belsõ munkák, 
gázmû meó ügyintézéssel.

Napkollektorok.
Gázkészülékek javítása, cseréje.

Gáztûzhely, vízmelegítõ, lakásfûtõ 
készülékek javítása cseréje.
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