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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

egyinteni kell! Jó nagyot és 
határozottat. Megtörtént. LTöbb mint félezer ember 

volt jelen. Két lovas huszár, sok 
mosolygó gyermek, felszabadult 
tanárok, reményteli tömeg, ma-
gyar- és Árpádsávos zászlók, ren-
geteg koszorú és hulló könnyek. 
Együtt voltunk, együtt maradunk.

A kõ marad, az a kõ, amely 
hõseink nevét hirdeti, az marad. 
Örökre. Vér fröccsent a poha-
runkba, vér fröccsent a lelkünkre. 
Alá kell írni a gyûjtõíveket. Fent 
az Isten jobbja felõl ott ülnek a 
múlt, a tegnap és a ma hõsei. 
Nekik szolgálunk, õk a példaképe-
ink. Köszönöm a Faluház-, az 
iskola-, a tanárok-, a Kisvirág-, a 
Pávakör-, a Lila Akác-, az Arany-
esõ-, az Antal-liget kertészet, a 
Kht-, a Két Faluért Egyesület-, 
Ugró János és Varga Árpád kõfa-
ragó munkáját és a K&K Kft. 
segítéségét… És mindenkiét.

Harrach Péter az Ország-
gyûlés alelnöke, majd Wittner 
Mária halálra ítélt és Pesti Imre Fi-
desz képviselõ szólaltak fel. Vissza-
fogottan, de nyomatékosan be-
széltek az ország, a nemzet hely-
zetérõl. Siralmas! És mozgósító.

A z  i s k o l á s o k  f á z v a ,  d e  
lelkesen, a középkorúak remény-
kedve, az idõsek könnyezve zász-
lókat lengetve viselték a hideget 
és hirdették a büszkeséget.

A méltóságteljes és megindí-
tó emlékezés és ünneplés mind-
végig olyan volt, amilyenek mi va-
gyunk. Igaz, és becsületes. 
Dicséret és tisztelet a koszorú-
zóknak, volt aki Norvégiából tért 
haza, dicséret a hozzátarto-
zóknak, az adakozóknak. Eddig 
több mint félmillió forint a befize-
tés az emlékmûre. 

Katolikus, református, evan-
gélikus tiszteletesek csodálatos 
szavakkal szentelték fel az emlék-
mûvet. Elõttünk a hõsök, mögöt-
tünk a halottak. Jobbra fõút, bal-
ra focipálya. Középen mi. Mi, akik 
viseljük a sorsot, mi, akik neve-
tünk és sírunk, mi, akiknek a há-
tán fát lehet vágni. Nem sokáig.

Az ország nem megvert. 
Vannak emberek, akik meg-
vertek: butasággal. Sólyom László 
köztársasági elnök úr azt mondta 
22-én este: A forradalom nem 
többértelmû, hanem egy. 

Mi egyértelmûek vagyunk.

Franka Tibor
polgármester

ELÕTERJESZTÉS...     (FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL)

Másik tény, hogy 1956. október 23-a és november 4-e között 
semmilyen antiszemita eseményre nem került sor és a nyilaskereszt 
sem jelent meg nyilvánosan. Hasonló, 1956. dicsõségét kétségbe vonó 
nyilatkozata jelent meg Horn Gyulának az egyik német újságban 2006. 
õszén, amikor „kis októberi forradalomról” beszélt.
Ezzel szemben valóság az, hogy az 19569-os forradalom 50. 
évfordulóján 2006. október 23-án éppen az MSZMP-bõl lett MSZP és 
liberális koalíciós társa gumilövedékkel, lovas rendõrökkel és 
vízágyúkkal kezdett véres és indokolatlan tömegoszlatásba.

Szófiát. Annál is inkább, mert 2007. 
október 22-én Hõsök Emlékmûvét 
avatunk a Nagyközségben, amely 
1848, 1914, 1945 és 1956 kerepesi 
hõseinek névsorát tartalmazza. Az 
ország függetlenségéért ,  a  
többpárti demokráciáért, a jog-
államiságért és a szabadság-
jogokért meghalt kerepesi hõsök, 
valamint a nagyközségben élõ 
több száz hozzátartozóik tisztelete 
tartsa távol a Képviselõ-testület 
döntésén túl Kerepestõl Havas 
Szófiát és Horn Gyulát.

A képviselõ-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a testület 
határozatáról az érintetteket, Horn 
Gyulát, Havas Szófiát, valamint az 
Országgyûlés elnökét tájékoztassa.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Franka Tibor polg.mester

Nem szavazták meg: Rózsás Erika, 
Nagy Béláné, Palotai László.

Emlékmû és ünneplés

A kerepesi Hõsök Emlékmûvét nem koszorúzta meg a kerepesi 
MSZP (?), a kerepesi CKÖ, a Szilasligetért Egyesület és nem vettek 
részt az ünnepségen Rózsás Erika, Nagy Béláné és Palotai László 
képviselõk. 

(Rózsás Erika képviselõasszony azt mondta, ahol Wittner Mária 
megjelenik, ott õ nem koszorúz.)

Közben folytatódik Zemplényi Soma vezetésével - aki nem 
kerepesi lakos és saját elmondása szerint Rózsás Erika kampány-
embere - az aláírásgyûjtés a polgármester ellen, amiért a testület 
nem kívánatos személynek minõsítette Horn Gyulát és Havas 
Szófiát.

Sebaj! A hõsöket viszont békén hagyhatnák.

Nem koszorúztak

Jegyzõkönyvi kivonat
a Kerepes Nagyközség Önkor-
mányzat képviselõ-testülete 2007. 
október 16-án megtartott rendkívüli 
ülésének jegyzõkönyvébõl.

179/2007.(X.16.)Kt. határozat: 
Kerepes Nagyközség Önkormány-
zat Képviselõ-testülete elítéli Havas 
Szófia MSZP-s képviselõ és Horn 
Gyula volt pufajkás MSZMP-s majd 
MSZP-s miniszterelnök megnyilat-
kozásait, amelyek egyoldalúan és 
alaptalanul lejáratni igyekeztek a 
nagy nyilvánosság elõtt az 1956-os 
forradalom és szabadságharc valódi 
célkitûzéseit. Mivel aljas rágalmaik 
nem csak a nemzet és benne Kerepes 
többségének érzelmeit sértik, 
hanem Alkotmányunk alapértékeit 
is, ezért Kerepes Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete nem 
kívánatos személyeknek tekinti Horn 
Gyulát és érintett rokonát Havas 

Sikeres BKV 
kapcsolat

Csaknem kétezer köbméter sínkõ-
höz és több száz használt beton 
aljhoz jutott a hivatal a BKV jóvol-
tából. A polgármester és az illeté-
kes közlekedési vezetõ tárgyalá-
sainak eredményeként a BKV a 
Mogyoródnál történõ HÉV pályafel-
újítás alól felszabaduló követ és be-
tonaljakat ingyenesen adja át nagy-
községünknek, miket a hivatal kht-ja 
a községünkben lévõ két megál-
lóhely környékén használ fel.  A kõ 
kitûnõ útalap lehet aszfaltozás alá, 
míg az aljakból átjárókat, lépcsõket 
és útszegélyeket lehet készíteni. Az 
anyagok értéke több millió forint. 
Tárgyaltak arról is, hogy a BKV 
hozzájárul a szilasi HÉV megállónál 
tönkrement lépcsõzet és a kerepesi 
lépcsõzet felújításához is, ami 1-1,5 
milliós támogatást jelenthet a 
községnek. Azt is közösen szor-
galmazták, hogy minél többen 
válasszák autó helyett a HÉV-et.

Maros Gábor 
60 éves

A népszerû színész és énekes 
Maros Gábor nemrég Szilas-
ligetre költözött és felvette a 
kapcsolatot Franka Tibor pol-
gármesterrel. Az Idõsek napján 
és a Hõsök emlékmûve ünnep-
ségeken már fel is lépett. Meg-
egyezés esetén a mûvész elvál-
lalja a kerepesi színi tanoda 
megalakítását és vezetését.

Maros Gábor 60. születésnapja 
alkalmából gratulálunk.
Isten hozta mûvész úr!



gyetlen hangya jószerével 
semmire sem képes, de egy Ehangyaboly a testsúlyának 

akár több ezerszeresét is képes 
megmozgatni néhány óra alatt. 
Eredmény, legalábbis világraszóló, 
akár történelmileg, akár gazda-
ságilag csak közösen csak ösz-
szefogással és sokszor önfelál-
dozással valósítható meg. Mint 
magánember és mint polgármes-
ter örömmel számolok be róla és 
tisztelettel köszönöm azt az egyre 
gyakrabban tapasztalható össze-
fogás sorozatot, amely Kerepes 
polgárait jellemzi az utóbbi 
hónapokban. Valami elkezdõdött, 
valami, ami elõrébb visz, ami 
megnyugtat, ami erõvel és 
reményekkel tölt el valameny-
nyiünket.

Egyre többen jönnek ki a 
portáik kerítése mögül, egyre 
többen mozgósítanak közcélokat 
és hangulatot javító cseleke-
detekre. Megindult a Sólyom 
lakótelep népének nagyrészt 
önerõbõl történõ aszfalt és 
vízelvezetõ munkája, ami elõtt le a 
kalappal, hiszen csaknem félmillió 
forint kölcsönt vettek fel nyolc-
esztendei törlesztéssel.

A kerepesi hõsök és áldozatok 
emlékére állított emlékmû költ-
ségeihez ugyancsak sokan hoz-
zájárultak az ezer forintostól a 
százezer forintos támogatásig. 
(Még az általános iskola 3. b. 
osztálya is gyûjtött több ezer 
forintot.) Mások a munkájukat 
adták, vagy dísznövényeket. 
Persze, akadtak és akadnak 

gúnyolódók, kritizálók is szép 
számmal, akik karba tett kézzel 
bírálnak. Nem esik jól, de meg 
lehet szokni.

A szilasi Wéber Ede utca lakói 
Keresztén Sándorné vezetésével 
összefogtak a poros, gödrös utca 
mart aszfalttal történõ burko-
lására, amely ingatlanonként több 
tízezer forintba került. Elegük lett 
a várakozásból, ugyanakkor a 
polgármesteri hivatal köszönettel 
tartozik, jóllehet az ott élõk 
magukon segítettek. A kerepesi 
focipálya, fõként a gyakorlótér 
ugyancsak láthatóan és elõnyösen 
megváltozott Ferenczi Lajos vál-
lalkozónak köszönhetõen. Dicsé-
retes  összefogás  ez  is.

Hasonló összefogás színhelye a 
Bajcsy Zsilinszky utca is, ahol az 

Hajrá, Kerepes! önkormányzat által biztosított 
járólapokból építenek vízelvezetõ 
árkot Lipp Csaba és szomszédjai. 
Sok helyen látni az utcákban 
szorgoskodó embereket, akik a 
házaik elõtt tesznek rendet, 
takarítják az árkokat.

A Sólyom utca elején a Béke úti 
nagy kanyar környékén ugyancsak 
az ott élõ polgárok fordultak a 
polgármesteri hivatalhoz segít-
ségért: ha biztosítjuk a sódert, a 
cementet, akkor megcsinálják 
házaik elõtt a járdát, mert az 
úttesten közlekedni baleset-
veszélyes. Az üzlet megköttetett, a 
járda épül.

Apró, de meghatározó örömök, 
amelyek elõbbre viszik Kerepes 
ügyét és példaként szolgálnak 
másoknak is. Az utak, a járdák 
összekötnek bennünket nemcsak 
fizikálisan, hanem lelkileg is.

Hajrá Kerepes!
Franka Tibor

polgármester
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„Tisztelt Szerkesztõség!
Megdöbbenéssel és mély csalódottsággal olvastam a szeptember 
utolsó hetében megjelent Kerepesi Véleményben „Pásztor tanár úr 
nem tartja hõsöknek az 1914-es és 1945-ös háború hõseit” címû 
írásukat. Azon belül is kifejezetten sérelmesnek tartom azon 
megjegyzésüket, mely szerint engem, mint a 35 fõs testület egyik 
tagját, nem érdekelnek a közösségünket érintõ közös gondok. 
Mindezen véleményüket pedig arra alapozzák, hogy a cikkben emlí-
tett tanári ülésen nem tudtam megjelenni. Távolmaradásom oká-
val kapcsolatban egyetlen alkalommal sem kerestek meg, így el-
képzelni sem tudom, mi alapján következtettek érdeklõdésem tel-
jes hiányára. Mind a teljes cikket, mind pedig a rám vonatkozó 
részt provokatívnak, kifejezetten közösségrombolónak érzem. Úgy 
vélem, hosszú évek munkáját, valamint a tanítványaimmal és a szü-
leikkel kialakított és ápolt szakmai kapcsolatot veszélyeztetik az 
ilyen és ehhez hasonló megalapozatlan kijelentéseikkel.

Madarász Beáta”
„Madarász Bea kolléganõnk leveléhez csatlakozunk. Hegedûsné Új-

falusi Éva, Kõrösiné Dósa Ilona, dr. Pappertné Matejka Irina.”

A Madarász Beáta által kritizált cikkben az szerepelt, hogy „a 35 
fõs testületbõl öten úgy gondolták, õket nem érdeklik a közös 
gondok”. A tanárnõk elmondása szerint õk nem tudtak arról, hogy 
kötelezõ lett volna a testületi ülésen való részvétel az iskola 
jövõjével kapcsolatban, ezért, illetve más elfoglaltságuk miatt nem 
jöttek el, viszont nagyon is érdeklik õket a közös gondok. Igaz, az 
összejövetelre munkaidõben (!) került sor. A polgármester 
kijelentette, ha félreértés történt, akkor a sajnálatos esemény õt 
érintõ részéért megköveti az öt tanárt és hozzátette: továbbra sem 
lesz kötelezõ egyetlen olyan találkozó sem, amelyet az iskola jövõje 
érdekében rendeznek és amelyre felszólítás nélkül várja a pedagó-
gusokat. A bizonyítványt mindenki magáról állítja ki.

zégyenpír borítja arcom, mi-
óta megtudtam, hogy véle-Skedik az I. illetve II. világhá-

borúban és az '56-os elhunyt hõs 
honfitársainkról. A „hõs” szó je-
lenthet fizikai vagy szellemi hõst. 
Szellemi hõseink írók, költõk, fel-
találók stb., akikre név szerint 
büszkék lehetünk. Fizikai hõsök a 
katonák, forradalmárok és nem 
csak a név szerinti hadvezérek ha-
nem az egyszerû katonák is, le-
gyen az Mátyás király lovagja, 
Rákóczi kuruca, Kossuth huszárja, 
az I. vagy II. világháború bakája, 
azok az egyszerû emberek akik a 
hazáért, a szabadságért az életü-
ket áldozták. Gondolom, ez Ön-
nek felfoghatatlan.

Ez a magatartás élõ példája 
az elmúlt több évtized oktatási 
stratégiájának! 

- Európában bármely ország 
polgára büszkén hirdetheti haza-
szeretetét, kivéve a magyar.

Tanárok távolmaradása

- Európában bármely ország 
adhat állampolgárságot a határa-
in túl élõ honfitársainak, kivéve a 
magyar.

- Európában bármely ország 
büszkén emlékszik történelmére, 
igen, mi is, a MAGYAROK !

Kíváncsi lennék, hogy az aláb-
bi négy kérdésre Önnek vajon mi 
a válasza.  

- Ön szerint a trianoni béke 
diktátum egy Magyarország szá-
mára elõnyös szerzõdés volt?

- Ön szerint az 1919-es 
Tanácsköztársaság békés ember-
áldozatoktól mentes piknik volt?

- Ön szerint 1945 után de-
mokratikus államrend alakult ki 
Magyarországon?

- Ön szerint az 1956 õszén tör-
ténteket börtönbõl szabadult nyi-
las hordák vitték véghez?

Ferenczi, Karikás, Horváth, 
Kis, Vas, Kürti és még sok szülõ,

 akiknek a gyermekeit tanít-

Nyílt levél
Pásztor Györgynek

Félreértés

Olvasom a Kerepesi Véle-
ményben, hogy baj van a 
véleménnyel. Egy magáról 
(és kenyéradó gazdáiról) 
megfeledkezett történe-
lemtanár értelmezni meré-
szelte a HÕS fogalmát. 
Engedelmükkel én is ezt te-
szem.

 HÕS szerintem az, aki a 
tõle elvárhatót megha-Aladó cselekedetet ön-

ként, egy közösség érdekében, 
önmagát nem kímélve hajt vég-
re. Ilyen hõs szerintem Dugo-

vics Titusz, az 1848-as vörössip-
kás kisdobos, a mások mentése 
közben életét vesztett tûzoltó, 
stb. A két világháború szeren-
csétlen áldozatai talán úgy is 
gondolhatták, hogy õket Habs-
burg- és náci érdekek védelmé-
ben szakították el családjuktól, 
szeretteiktõl. Nem gondolom, 
hogy nagyapám 1914 októberi 
halála hõsi tett volt. Õk vétlen 
áldozatok voltak. A politikusok 
rossz lelkiismerete tette hõsi ha-
lottá a besorozott, papírtalpú ba-
kancsaikban géppuska tûzbe haj-
tott I. világháborús áldozatot, 
vagy a hiányos ruházata miatt 
megfagyott II. világháborús kato-

nát. Õket családjuk joggal tartja 
hõsnek, de csakis a család.

Minden tiszteletem és meg-
becsülésem Pásztor György ta-
nár úré, hogy volt bátorsága lel-
kiismerete és legjobb tudása 
szerinti véleményét kimondani. 
Bár személyesen nem ismerem 
Õt, de az a véleményem, hogy a 
Polgármester úr egy bátor és 
hõsies bocsánatkéréssel tarto-
zik neki.

A Polgármester Úr nem a 
nemzet, így nincs joga a nemzet 
nevében megsértõdni. Egyre 
gátlástalanabbul bulvárosodó vi-
lágunkban vigyázni kellene az 
egyre ritkább értékeinkre, mint 
becsület, tisztesség, hõsiesség, 
igazmondás. Az alapértékeket 
nem kell fokozni.

Tegyük helyre az értékeket. 
Nem gondolom, hogy kegyeleti 
vagy történelmi jogokat sér-
tene, ha a világháborús emlék-
mûveket, katonasírokat nem a 
rosszemlékû Szovjet Hõsi Em-
lékmûvek ellensúlyaként akar-
nánk felhasználni. A politikusa-
ink ma is szívesen sütkéreznek 
emlékmûveink árnyékában. Ez 
nem csak képzavar, de undorító 
is... Túl sokba került nekünk az, 
hogy a politikusok írják elõ, 
mirõl mit kell gondolnunk, ezért 
nem engedjük, hogy ez a vágy-
álmuk a küszöb alatt vissza-
sunnyogjon. Még ha igény is 
van rá. De lehet, hogy ez az 
egész nem így van. Talán.

Göröcs József

Egy és más a véleményrõl

Mûanyag ablakok!
Ingyenes felmérés, árajánlat. 

Beépítés meglévõ keretbe, vagy 
régi elbontása után. Komplett 

kivitelezés.
Telefon: 06/30 670-6271

Vizes a lakása?
Szigeteltesse!

Kezdje az alapoknál.
MEGÉRI!

Telefonszám:
06/20 551-9169
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étezeregy márciusában ír-
tam az én tanítóimról. KIdéznék belõle innen-

onnan, hogyan tanított õ haza-
szeretetre, becsületre. Elkez-
deném.

„Engem az a szép szó, hogy 
tanító, késztetett írásra. Ebbe a 
szóba nekem sok minden benne 
van. Nem csak a gyerekkorom, az 
ifjúságom széppé szelídült emlé-
kei, de annyi más, ami nélkül ez a 
nehéz élet még nehezebb lenne. 
(…) Aki velünk könnyezett, amikor 
felállva mondtuk az imát: Hiszek 
egy Istenben, hiszek egy hazá-
ban…(…) Úgy nevelt hazasze-
retetre, hogy ma is gombócot ér-
zek a torkomban, ha a Himnuszt 
hallom. (…) Nos, szerintem 
tanító, vagy tanár, amit tesznek, 
az csodálatos, ha jól végzik a mun-
kájukat. (…) Õ jól végezte, mert 
az énekórán is elérzékenyülve 
énekeltük:  Édes Erdély i tt  
vagyunk, érted élünk és halunk.”

Hogy kik voltak az áldozatok? 
Szerintem a háborús országok 
népei, akik elszenvedték a 
bombázásokat, a háború borzal-
mait, akik közül sokan meghaltak 
ártatlanul. De áldozatok voltak a 
rosszul felfegyverzett, vékony ru-
hákba öltöztetett katonák, akiket 
úgy vittek a frontra, hogy megfe-
lelõ kiképzést sem kaphattak. 
Mégis õk lettek a haza hõsei, és 
sajnos sokan hõsi halottak. Az 
életkoromnál fogva tudok egy-két 
megtörtént dolgot írni, de azt a 
mérhetetlen szenvedést csak az 
tudná hûen elmondani, aki átélte 
azokat. Negyven fokos hideg, vij-
jogó gránátok, reménytelenség-
gel csordultig telt szívek.

Tanár úr, ha ott lett volna, ak-
kor is így látná a dolgokat?

A következõ történetet csak a 
gondolataim diktálták, de ez a há-
borúban sajnos sok ezerszer meg-
eshetett, vagy valami hasonló.

Késõ õsz van, november köze-
pe. A katonák a lövészárokban fi-
gyelték a tüzérségi elõkészítést, 
majd az utolsó ágyúdörgés után a 
parancsnok támadást vezényelt. 
Egymás után ugráltak ki a cikk-
cakkba ásott árokból és megha-
jolva, a bokrok takarását felhasz-
nálva futottak az ellenség vonalai 
felé. A tizedes az elsõk között 
hagyta el a lövészárkot, és dacol-
va a géppuska sorozatok vijjogó 
lövedékeivel, gyors futással elõz-
te meg bajtársait. Már megtette a 
távolság felét, mikor a mellén egy 
ütést érzett és utána erõs fájdal-
mat. Térdre esett. Fel akart állni, 
de újra és újra visszaesett. Az utá-
na futó katona hanyatt fektette és 
mondta, maradjon nyugodtan, 
majd jönnek a szanitécek.

A tizedes elõször haraggal 
gondolt azokra, kik a vágóhídra 
küldenek sok embert, de utána ar-
ra gondolt, a hazáért tesszük, az 
otthonért, a családért. Kezét a 
vérzõ sebére szorította, élni 
akart. Azután megszelídültek a 
gondolatai, mikor a szüleire, a fe-
leségére és kicsi fiára gondolt, 
akit nem is láthatott, meg sem 
ölelhette, mert mikor megszüle-
tett õ már a fronton volt. Nagy ne-
hezen elõvette a zubbonya 
zsebébõl  a nemrég kapott  
levelet, amiben egy fénykép volt 
a feleségérõl, karján az õ fiacská-
jával. A már zsibbadt ujjaival ki 
akarta nyitni, hogy megcsókol-

hassa õket. De meglátta a kezén a 
vért, nem akarta összevérezni a 
képet, így csak szívére szorította. 
A másik keze lassan lecsúszott az 
egyre jobban vérzõ sebérõl és õ 
fáradtan elgyengülve, talán a sor-
sába is beletörõdve lehunyta a 
szemét.

A hó nagy pelyhekben kez-
dett hullani, lassan betakarta, de 
õ már semmit sem érzett a ter-
mészet adta fehér halotti lepel 
alatt.

Megjött az értesítés: a gyer-
mek, a férj, az édesapa hõsi ha-
lált halt. És egy pici gyermek úgy 
maradt árván, hogy nem is látta 
az édesapját. Nem érezhette az 
apai szeretet, a puszit, a simoga-
tást. Nem hallhatta az apai intel-
meket. Õ hõsi halott volt!

Solton születtem, ott is éltem 
a háború alatt. Ez a község a duna-
földvári híd keleti végén fekszik. 
Sokszor cserélt gazdát, mert a hi-
dat keményen védte a német had-
sereg. Az éjszakák a fegyverdör-
gések nélkül is hangosak voltak a 
puskatussal döngetett ajtóktól, és 
a nõi sikolyoktól. De ez most nem 
ide tartozik.

A túlerõ gyõzött, a németek a 
híd felrobbantása után visz-
szavonultak. Mivel az oroszok 
nem tudták használni a hidat, kö-
rülbelül két kilométerrel feljebb 
pontonhidat csináltak. És akkor el-
kezdõdött a gyermekkorom leg-
szomorúbb korszaka.

Egy nap géppisztolyropogá-
sokat hallottunk a Duna felé ve-
zetõ útról. Kifutottunk megnézni 
mi történik, mert a háború már 
tovább vonult. Széles sorokban 
hadifoglyok vánszorogtak, két ol-

dalt géppisztolyos orosz katonák, 
akik néha kilõttek egy sorozatot. 
Nem tudom ki kezdte, hogy 
kezdõdött, de mi gyerekek el-
kezdtük a szüleink által kosárba 
rakott kenyérdarabokat hordani a 
hadifoglyoknak. Az oroszok nem 
engedtek közel, hogy a kezükbe 
adjuk, úgy dobáltuk közéjük. Ha 
nem tudták elkapni, leesett a sár-
ba. Egy darabka kenyérért több 
kéz kapott, de sajnos a legtöbb 
üresen maradt. Ez így ment hete-
ken keresztül.

A felnõttek nem mertek ki-
jönni az utcára, mert belökték 
õket a foglyok közé, azok helyett, 
akiket útközben lelõttek. Mert aki 
nem bírta tovább, kibukott a 
sorból, egyszerûen lelõtték. 
Kegyetlen világ volt. A falubeliek 
az út mellett temették el õket, jel-
telen sírjukban nyugszanak talán 
még most is. Fiatalok voltak, élni 
szerettek volna még, visszatérni 
az otthonukba a családjukhoz.

Hányan halhattak meg a több 
ezer kilométeres úton éhen, 
vérhasban, vagy lelövetve.  
Gyermekként is láttam az arcu-
kon a szenvedést, a fájdalmat. 
Hányan álmodtak egy szép életet 
maguknak, és a sors csak egy göd-
röt adott nekik, és egy csomó sá-
ros földet, amit rájuk szórtak. 
Hõsök voltak, és haláluk után 
hõsi halottak.

Nemes dolog volt a község ve-
zetõitõl nekik emléket állítani. 
Úgy hiszem, sokunk nevében 
mondhatom: Köszönjük.

A tanár úr meg kérjen nyilvá-
nosan bocsánatot a hõsi halottak 
családtagjaitól. Én azt ebben az új-
ságban szeretném olvasni.

Cs.L.
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Áldozatok-hõsök-hõsi halottak
Az emberiség történelmét az élet írja. Egy ország történelmét meg lehet fosztani az igazságtól, de csak ideig-óráig, 

véglegesen soha. Ilyen volt a négy évtizedes szocializmus, de egy hazug rendszernek a történelem 

meghamisításaival együtt is el kellett bukni. Sajnos, akik akkor jártak iskolába nem ismerhették meg a magyar 

történelem igazságait. A tanárok nem merték elmondani, mert a börtön ajtók akkor mindenki elõtt nyitva voltak. 

De arra gondolni se mertem, hogy a rendszerváltás után több mint másfél évtizeddel egy történelemtanár tagadja 

az igazságot. Kerepes rábízta, hogy az érzékeny gyermekszívekbe oltsa be a hazaszeretetet, a hõsök iránti 

tiszteletet az igazságok elmondásával. Hogyan tette eddig?
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 házi segítségnyújtás keretében 
gondoskodunk azokról a személyek-Arõl, akik életkora, egészségi állapota 

miatt önmaguk ellátására csak segítséggel 
képesek.

Lehetõséget adunk a családtagok ideig-
lenes tehermentesítésére abban az esetben, 
mikor a család ápolja a súlyos beteg hoz-
zátartozóját, ha el kell utazni az idõs embert 
ápoló hozzátartozónak, vagy más okok miatt 
átmenetileg nem tud gondoskodni róla. 

A beteg ellátásához gyakorlati tanácsot 
tudunk adni  a hozzátartozóknak: fekvõbeteg 
mozgatása, mosdatása, ágynemûcseréje, gyó-

gyászati segédeszközök használata. 
A gondozási igényt maguk az érin-

tettetek, vagy hozzátartozójuk, ismerõsük, il-
letve házi orvosok, kórházi szociális munká-
sok jelezhetik felénk.

Az igény bejelentést követõen a legrövi-
debb idõn belül családlátogatást teszünk, el-

k é s z í t j ü k  a  k ö r n y e ze t t a n u l m á n y t ,  
elõgondozást végzünk. Az elõgondozás során 
tájékozódunk az ellátást igénybe vevõ családi 
körülményeirõl, szociális helyzetérõl, egész-
ségi állapotáról, megbeszéljük a szükséges 
gondozási teendõt, a gondozási látogatások 
gyakoriságát. Tájékoztatást adunk az ellátá-
sért fizetendõ térítési díj mértékérõl.

A segítségnyújtás módját az igénylõ sze-
mélyes szükségletei, életkora, egészségi álla-
pota  határozza meg. Minden esetben kérjük 
a házi orvos írásban történõ javaslatát.

Az ellátást szakképzett szociális gondo-
zónõk végzik, tevékenységüket gondozási 
naplóban rögzítik.

Legjellemzõbb tevékenységek a napi 
bevásárlások, környezeti (takarítás) és testi 
higiéné biztosítása (fürdetés, hajmosás), 
a lapvetõ ápolási  fe ladatok el látása 
(sebkezelés, gyógyszer kiadagolás, vérnyo-
másmérés, gombás fertõzés kezelése), 
gyógyszer felíratása-kiváltása, hivatalos 
ügyek intézése. Nagy figyelmet fordítunk 
gondozottjaink lelki ápolására is, beszélgeté-
sek az elmagányosodás érzésének csökken-
tése, a súlyosabb mentális betegségek 
(depresszió, idõskori szellemi leépülés) kiala-
kulásának megelõzése céljából.

Azokban az esetekben is tudunk segítsé-
get nyújtani, amikor csak egy idõszakra van 
szükség a segítségre (Pl .  té len hó 

eltakarítása, tüzelõ behordása, vagy kórház 
utáni lábadozás idõszaka) 

Információt nyújtunk a szociál is  
ellátásokról, illetve az igénybe vehetõ gon-
dozást-ápolást nyújtó intézményekrõl. 

Segítséget nyújtunk az egész napos gon-
dozásra szorulóknak a bentlakásos intézmé-
nyekbe történõ felvételhez.

A gondozási tevékenység hétfõtõl pénte-
kig tart munkaidõben, a gondozott szükség-
leteihez igazodva, a vele megbeszélt 
idõpontban.

Szociális étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociáli-
san rászorultaknak a napi egyszeri meleg 
étkeztetésérõl gondoskodunk, akik azt 
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartó-
san vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani, koruk, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk, vagy pszichiátriai betegsé-
gük miatt.. 

Az étkeztetés biztosítása munkanapokon 
(hétfõtõl péntekig) az ebéd házhoz szállításá-
val történik.

Szociális étkeztetésért fizetendõ térítési 
díj összege 310.- Ft, amely összeg a kiszállí-
tás költségét is tartalmazza. Akinek 30 000 
Ft. alatt van a jövedelme, az további kedvez-
ményben részesülhet. 

Reméljük, hogy a Házi Segítségnyújtó Szol-
gálat közremûködésével megkönnyíthetjük 
községünk lakóinak mindennapjait. Kérjük, 
forduljon hozzánk bizalommal!

A szolgálat a Polgármesteri Hivatal 
épületében található:
(Kerepes, Vasút út 42.)
Telefonszám: 28/490-422

Zsólyomi Gabriella
Vezetõ gondozónõ

Házi segítségnyújtás és
szociális étkeztetés Kerepesen
Mindenki által ismert tényezõ az ország lakosságának elöregedése, és az aktív 

korúak rossz egészségi állapota. (Közel 600 000 ember leszázalékolt).  Ugyanez 

érvényes Kerepes lakosságára is. Egyre több olyan idõs, vagy beteg emberrel 

találkozunk, aki nincs olyan hozzátartozója (vagy azok munkaviszonya nem teszi 

lehetõvé), aki segíteni tudna a napi tevékenységekben, betegségében, személyes 

szükségleteinek kielégítésében, a napi meleg étel biztosításában. Ezen 

élethelyzetben levõk számára nyújt segítséget a Support Humán Segítõ és 

Szolgáltató Alapítvány. Az alapítvány a fenti tevékenységet Kerepes 

Önkormányzatával kötött együttmûködési szerzõdés alapján végzi. 
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Legéndi Istvánt, a KLSE elnökét kérdeztem, mit várt ettõl a naptól, 
mi volt az õ elképzelése?
- Régi álmom volt, hogy egy bajnoki mérkõzésünkön, itt a kerepesi 
pályán a legendás aranycsapatból valaki rúgja a kezdõ rúgást. 
Példát akartunk adni, ami elõre mozdít, inspirál, 
de elsõsorban hitet ad.

Akkor ez most háromszorosan is sikerült, nem?
- Igen, ez a része tökéletesen rendben is volna, de jóval több embert 
vártunk.  Szándékunkban áll, hogy az utánpótlási terveink részeként 
játszóteret és homokozót építünk  a két kerítés közé. Azt szeretnénk, 
ha egy fiatal család minden tagja jól érezhetné magát, ha 
mérkõzésre jön hozzánk. Ezt már ovis korban kell elkezdeni!

További tervek, jövõ?
- Még novemberben az FTC csapatát szeretnénk vendégül látni itt, a 
kerepesi pályán. Tudom, nem olcsó mulatság, de szerintem csak 
nyerhetünk vele, s akkor még nem beszéltem a dolog reklám 
oldaláról, az esetleges lehetõségeirõl.

Szép tervek, jöhet a holnap.  Köszönöm a beszélgetést !
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Három jó kedélyû, tisztes öregúr 
volt a vendég a kerepesi focipá-
lyán szeptember utolsó szom-
batján, a Polgári Esték második 
rendezvényén. Hárman abból a hí-
res aranycsapatból, akik az ötve-
nes években sorra verték a világ 
legjelentõsebb nemzeti váloga-
tottjait. Ma már el sem tudjuk 
képzelni mi is történt akkor, mire 

voltak képesek ezek az emberek. 
Anglia, Brazília, Uruguay, Svéd-
ország, Olaszország, Ausztria, 
Németország - kimondani is ne-
héz ezeknek a foci-nagyha-
talmaknak a nevét, kiket az akkori 
magyar válogatott könnyedén, já-
tékszerrel vert fölényesen. Most 
pedig itt láthattuk õket, beszél-
hettünk velük, s õk csak mesél-
tek-meséltek - volt mirõl…
(Kis sporttörténet: „1953. no-
vember 25-én játszották London-
ban „az évszázad mérkõzése”-
ként is emlegetett Anglia-Ma-
gyarország-derbit. A találkozót 
nagy várakozás kísérte, hiszen az 
angol csapat hazai pályán ekkor 
már 90 éve veretlen volt. A 
Wembley-stadion 105 000 nézõje 
már az elsõ percben magyar gólt 
láthatott, hiszen Hidegkuti Nán-

dor betalált Merrick kapujába… 
Az Aranycsapat a 6 : 3-as meccsel 
sporttörténelmet írt… A budapes-
ti visszavágón pedig az angolok 
legrosszabb rémálmai váltak 
valóra: a magyarok 7:1-re legá-
zolták õket. Máig ez az angol lab-
darúgó-válogatott legnagyobb 
arányú veresége.”)

Délelõtt 10 órakor kezdõdött a 
nap a serdülõk mérkõzésével. Itt 
Dunakeszi volt az ellenfél, s fölé-
nyes gyõzelmet hoztak kicsinye-
ink. Õk az utánpótlás, a re-
ménység! Rögtön ebéd után, a 
nemrég megalakult kerepesi nõi 
focicsapat mutatkozott be elsõ 
mérkõzésével, Mogyoród csapata 
volt az ellenfelük. Reméljük, folya-
matosan látjuk õket késõbb is, kí-
váncsiak vagyunk rájuk. Fontos és 
figyelem felkeltõ lehet nálunk is a 
nõk megjelenése a focipályán!
2 órakor az IFI lépett pályára 
Verõcemaros ellen, s magabiztos 
gyõzelmet arattak. A kezdõrúgást 
Tóth II. József, az angyalföldi csa-
tár végezte el, aki már bottal jár 
ugyan, de egész nap jó kedélyû, 
vidám volt. Ezután következett a 
bajnoki, a nagy mérkõzés, ahol 

szintén Verõcemaros volt az el-
lenfél. Nem volt könnyû gyõze-
lem, de tizenegyünk meghálálta a 
lelkes honi drukkerek biztatását. 
Lehetne mondani nem is tehet-
tek másképpen, mivel  kezdõ rú-
gásukat nem más, mint az 
„aranycsapat” legendás kapusa 
Grosics Gyula, a „fekete párduc” 
végezte el. 

E két játék között nem mindenna-
pi ünnepség következett. 
A Kerepesi Öregfiúk máig igen ak-
tív szervezõje Zlatnik Mihály 
mondta: „Tisztes dolog volna 
Kerepes legrégebbi öregfiúit 
kitüntetni, megköszönni nékik azt 
a néhány évet-évtizedet, amikor 
õk szereztek dicsõséget, lelkese-
dést Kerepes fociszeretõ közön-
ségének.” 
A bajnoki mérkõzés elõtt hat, 70 
év körül i  Ó-öregfiú kapott 
Kerepes feliratú mezt, s egy névre 
szóló üveg minõségi bort, mely-
nek költségét a Sport Pub biztosí-
totta.  A kitüntetéseket Franka 
Tibor polgármester adta át a 
tízévesek, a jövõ sorfala elõtt. 
Ezek voltak a nap talán legmeg-
hittebb pillanatai.
Ezután örömfoci következett, a  
Kerepesi Öregfiúk és a Képviselõ 
Testület mérte össze tudását, s 
maradék erejét. Bár az Öregfiúk 
kezdetben úgy ígérték, hogy gumi-
csizmában is megszórják a képvi-
selõket, csak nagy nehezen, csiz-
ma nélkül nyertek sovány 3:0-ra. 
Ezen a mérkõzésen a kezdõrúgást 
harmadik vendégünk, a mindig jó-
kedvû, kedélyes Buzánszky Jenõ 
végezte el.

Ünnepelt a kerepesi fociélet

A Világverõ „Aranycsapat” Kerepesen
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A nap másik csúcspontjaként a há-
rom „aranyember”, Grosics 
Gyula, Buzánszky Jenõ, és Tóth II. 
József  tanulságos, érdekes, igen 
humoros és többször megindító 
történetei következtek. A beszél-
getést polgármesterünk vezette 
jó érzékkel, tisztelettel. A nap fo-
lyamán többször megkérdezték a 
vendégektõl: mi a probléma ma 
a magyar focival?  Szinte mindig, 
közvetve vagy közvetlenül azt fo-
galmazták meg, hogy a rossz ered-
mény oka: a pénz - vagyis sok a 
pénz a fociban.  Eltûnt a rongy-
labda, az az idõszak, amikor még 
a játék öröméért rúgták a labdát. 
Helyette jött a pénz, sok-sok 
pénz, ez lépett a játék szeretete 
helyébe! (Bevallom, ez elgondol-
kodtató!) 
Emellett többször felhívták a fi-
gyelmet a 6-10 éveseknek a foci-
hoz való okos, érdekmentes köze-
lítésére.  Figyeljünk hát oda rájuk, 
mert õk a holnap!
Ezután vacsora következett, amit 
Ferenczi Lajos készített a Sport-
ház udvarán bográcsban, mely-
nek költségét a Kerepesi Labdarú-
gó Sport Egyesület állta, majd 

megindult a kötetlen és közvetlen 
beszélgetés.
Tudni kell, a három híresség 
pénzrõl egy szót sem ejtett, sem 
korábban sem a nap folyamán  
bár  mi sokat gazdagodtunk, akik 
láthattuk, hallhattuk õket. Úriem-
bereket láthattunk vendégül a 
kerepesi focipályán ezen a szép, 
napos, szeptemberi szombaton… 
        A KLSE és a Faluház köszöne-
tét fejezi ki mindazoknak, akik 
munkájukkal elõsegítették e ren-
dezvény lebonyolítását.  
Külön köszönet jár: a SPORT PUB-
nak a házigazda szerepért, Zlatnik 
Mihálynak két ünnepeltünk oda-
vissza szállításáért, a vacsora tála-
lásáért és szervezéséért, az aján-
dékok és az ünnepi átadás meg-
szervezéséért, a KLSE vezetõinek, 
a segítõ hölgyeknek a finom 
pörköltért, Ugró Jánosnak a két 
helyszín hangosításáért és egyik 
vendégünk oda-vissza szállí-
tásáért, a KHT-nek a szállításo-
kért, végül a Decathlonnak a sze-
relésekért 15 fõ részére, mellyel 
egyesületünk most gyarapodott.

Véber

Kerepes elhelyezkedése, helyzete 
okán a legkorábbi történelmi 
idõktõl kezdõdõen „nagyfor-
galmú” térség, arra hivatott rég-
tõl, hogy vendégeket fogadjon.

A Szilas- és a Malom-patak 
mentén emberi települések több 
ezer éves maradványaival talál-
kozhatunk. Petõfi és korának 
nagyjai is használták ezt a közle-
kedési utat Eperjes felé (posta-
kocsi járat) - másfelõl Mária 
Terézia, Ferencz József császár és 
a személyükhöz tartozó kíséret 
Kerepes fõútján gyakorta hajttat-
tak keresztül és keresték fel a kor 
kiemelkedõ jelentõségû, megha-
tározó földesurát Grassalkovich 
Antal herceget gödöllõi kastélyá-
ban. Sissy, a magyar barátságáról 
híres császár-és királyné férjével 
és kíséretével a Szõlõsor felé ve-
zetõ út melletti Simon hegyen fe-
jezték be egyik vadászatukat.

Ma pedig Hungaroring és 
Aquapark - csak néhányat említ-
ve. Ennek mindent felülmúló hát-
tere a fõváros közelsége, aminek 
elsõ jelentõsebb zöld területe: 
Kerepes! Ezek a gondolatok, ne-
vek csak cseppek a tengerben, 
csupán érzékeltetése annak: kor-
látlanok a lehetõségeink! 

„Itt le kell ülni, kicsit pihenni”- 
mondja az utazó! Csak éppen 
nincs hová és nincs miért! 

Egy jól  meggondolt ,  fe-
lelõsségteljes idegenforgalom to-
vábbi tervezése, kialakítása ké-
zenfekvõ. A Forma-1, a vizi park 
és Gödöllõ idegenforgalma ma 
csak „átesik” Kerepesen. Nem fo-
gyaszt, mert nincs mit megnéz-
nie, nincs miért megállnia. A min-
denkori kerepesi önkormányza-
toknak rövid és hosszú távú ide-
genforgalmi tervvel kell rendel-
kezniük! Ha ez nem így lesz, az 
nem úgy minõsül, hogy „egy” le-
hetõség maradt ki a sok közül, ha-
nem a település egyik legfonto-
sabb esélye úszik el! Sanda szem-
mel  nézzük  a  szomszédos  
Mogyoród szépülését, gazdago-
dását nem kéne, amit viszont 
kellene: felnõnünk  természet ad-
ta lehetõségeinkhez. Tervek 
kellenek, szervezés megvalósítás  
és persze összefogás.

A nap mérkõzéseinek eredményei: 

KEREPES  DUNAKESZI serdülõ 10:3
KEREPES MOGYORÓD  leány 0:7
KEREPES VERÕCEMAROS  IFI 3:0
KEREPES VERÕCEMAROS  bajnoki 2:1
ÖREGFIÚKKÉPVISELÕ TESTÜLET 3:0 

Két kitörési pontja
van Kerepesnek…

Ha csupán lépést akar tartani 
gyermekével vagy sajátkezûleg 

kívánja elkészíteni cége, 
vállalkozása üzleti tervét, 

árajánlatait két héten belül,
s küldeni a világ bármely pontjára 

egy percen belül…

indulnak a KEREPESI TELEHÁZ-ban 
folyamatosan! 20 óra / 7000Ft .

Tanulással párhuzamos gyakorlási 
lehetõség!

Tanfolyam vezetõ:
Szilvási Zsolt programozó

Helye: Kerepes Faluház („Csetti”) 
Templom utca, TELEHÁZ

Kérem  lehetõleg  jelezze elõre 
telefonon érkezését!!

  Véber Gábor  06 20 204 1916

SZÁMÍTÓGÉP  ISMERETI 
TANFOLYAMOK

Olyan tervekre van szükség, 
amelyek kiszolgálják az idegen-
forgalmi fõidényt és a fõvárosnak 
ezen túli, állandó igényét is kielé-
gítik. Kitakarított, széppé tett és 
tartalmas látnivalókban gazdag 
Kerepest kell varázsolni a tele-
pülésbõl. Lám, máris ott vagyunk 
az aktuális problémáinknál: sze-
metes utcák, erdõszélek, esõvíz el-
vezetési problémák, az utak sok 
helyen gyászos helyzete, járdák 
hiánya, elhanyagolt árkok. Par-
kok, játszóterek kellenek, szob-
rok, fák, virágok, elkerülõ út, ke-
rékpár utak. 

Véleményem szerint két kitö-
rési pontja van Kerepesnek :

Ipari Park elõremutató, gon-
dos fejlesztése  - a vállalkozók ér-
dekeltté tétele a további beruhá-
zások érdekében, kapcsolat-
tartás!

Összekötõ út a MO-ás felé,: 
megvizsgálni másik ipari körzet lé-
tesítésének lehetõségét, szüksé-
gességét. 

Vendéglátás  - egy ésszerû, 
egészséges felfogású idegenfor-
galom megteremtése, az un. szol-
gáltató szektor fejlesztése.

Véber Gábor

Folytatás 
a következõ számban

2007. OKTÓBER  « KEREPESI VÉLEMÉNY
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Papírgyûjtésrõl másképp
Elkezdõdött a suli, siratom a nyarat, a tanárok újból a 
tananyaggal gyötörnek… DE, a jó hír az, hogy ELJÖTT ÚJBÓL A 
PAPÍRGYÛJTÉS IDEJE! 2007. szeptember 21-22-én összegyûlt a 
szorgos nép, és (velem együtt) pakolta, méregette, dobálta a 
papírt! Mint minden évben, most is sok-sok tonna papírt 
mentettünk ki a tûz martalékából, vagy a szemétbõl, és adtunk 
új lehetõséget az újrahasznosításnak. Mellesleg meg-
mentettünk egy kisebb erdõt az Amasonasból. 

Természetesen nem csak személyenként folyt a verseny, hanem 
az osztályok is megmérették magukat, ki mennyi papírt gyûjt 
összesen!

Osztályok versenyén a helyezések:
I. 7/a. 102 kg/ fõ
II. 8/a.   91 kg/fõ
III. 8/b.  78 kg/fõ
IV. 6/a. 76 kg/fõ

És ha jobban belegondolunk, mennyivel jobban jártunk, hogy 
behoztuk a papírt… legalább nem penészedik a pincében, vagy 
nem foglalja a helyet a garázsban …

S hogy mik történtek még?
Ebben az évben a Gödöllõi Könyvtár újból meghirdette az olvasó 
versenyét a 7-8-9. osztályosok részére. Elsõ feladatként a 
Grassalkovich kastélyban az „Erzsébet királynõ mítosza” címû 
kiállítást kellett alaposan megnéznünk, s közben egy kétoldalas 
feladatlapot kitölteni! Nem akarok dicsekedni, de elég ügyes 
csapat segítõje lettem! 
Természetesen nem csak ez az egy csapat volt, hanem a 7. és 8. 
osztályból is indult négy-négy tanuló, akinek nagyon 
szurkolunk, hogy bejussanak a döntõbe!

Horváth Erika 8/b

ISKOLAI HÍREK  • ISKOLAI HÍREK  • ISKOLAI HÍREK  • ISKOLAI HÍREK  • ISKOLAI HÍREK 

2007. õszén ismét megrendezésre került a „Könyvtárak összefogása a 
társadalomért” országos rendezvénysorozata. A programokat az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezte, és a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával jöhettek létre.
     A rendezvények országosan október 2-12. között zajlottak le „Nagy 
Olvashow” címmel. A kezdeményezés célja, hogy a társadalom minden 
korosztályának figyelmét ráirányítsa az olvasásra és ezzel együtt a 
könyvtárlátogatásra. Céljai között szerepel az is, hogy bevezesse a 
következõ évek európai uniós nagy olvasási programját, a „Nyisd ki a 
könyvet”.
     Az Országos Programbizottság a megyei könyvtárak és a Fõvárosi 
Szabó Ervin Könyvtár egy-egy munkatársból álló munkabizottságán 
keresztül szervezte az akciót. A közös programhoz a közkönyvtárak, az 
iskolai, a felsõoktatási és az egyházi könyvtárak a székhelyük szerinti 
megyei könyvtárral együttmûködve tudtak csatlakozni.
     A mi könyvtárunk is benevezett ebbe a programsorozatba. A „Kölyök 
Olvasó” keretében az iskolai könyvtárban megrendezésre került egy 

igen jó hangulatú Mesevetélkedõ, amelyre 3-4. osztályos tanulók 5 fõs 
csapatainak jelentkezését vártuk. Végül 7 csapat mérte össze tudását az 
elõre kijelölt mesék ismeretébõl. Mi könyvtárosok is nagy izgalommal 
készültünk : termet díszítettünk, ajándékokat vásároltunk, játékos 
feladatokat ötlöttünk ki nebulóink számára.
     A gyerekek remekül felkészültek, és nagyszerûen helyt álltak a 
versenyben. Az erõpróbát végül a 4. b osztály egyik lánycsapata nyerte : 
a „Minnie egér”. Külön köszönet illeti a felkészítõ tanárokat 
munkájukért : a 4. osztályos csapatok pedagógusai : Hercegné Kenesei 
Edit és Kõrösiné Dósa Ilona, 3. osztályosok vezetõi pedig : Liptai Béláné, 
Popovics Zsuzsanna és Szederkényi Borbála.
     Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozunk az Országos 
Programbizottságnak, akik a promóciós anyagot biztosították 
számunkra, illetve Kerepes Nagyközség Önkormányzatának az anyagi 
támogatásért, melynek segítségével a gyerekek gazdagabb 
ajándékokkal térhettek haza.
     Reméljük, hogy rendezhetünk még hasonló értékes, tartalmas 
programokat gyermekeink gazdagodására!

Fehérváriné Bencze Ildikó,  iskolai könyvtáros

Mesevetélkedõ a könyvtárban

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2007. OKTÓBER
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Égig érõ mese...
Benedek Elek tiszteletére
A mese az élet egyik csodálatos ajándéka.

Gyerekektõl kaptunk ajándékot szeptember 29-én a Széchenyi 
István Általános Iskolában. Hat község, negyvenkét kicsi és nagy 
gyermeke mesélt nekünk, és mi felnõttek jólesõ érzéssel 
belefeledkeztünk.

Égig ért a mese, egészen Benedek Elek, nagy meseírónk lelkéig. 
Biztosan Õ is gyönyörûséggel hallgatta, születésének évfordulóján.

Izgalommal, várakozással készültünk. 
A versenyt megelõzõ napokban mást nem lehetett látni, mint 

tevékenykedõ, jövõ-menõ, izgatott alsó tagozatos tanító néniket, akik 
várták a mese hangjait.

Meghatóan szép szavakkal nyitotta meg az ünnep napját Mayer 
Endréné alpolgármester asszony. Botrágyi Károly és Ragoncza Imre 
kollegánk csoportjainak közremûködésével megnyitó mûsort kaptak a 
nap „mesélõi”, a versenyzõk. Tapsoltunk a ritmust adó zenekarnak, a 
táncosoknak.

Tapsoltunk a mesélõknek. Óvodásoknak, kisiskolásoknak, 
nagyobbaknak.

Mosolyogtunk, elérzékenyültünk, nevettünk, csodálkoztunk. 
Arcunkra ült a mese hangulata, varázsa.

Amíg a zsûri tanácskozott nehéz volt a dolguk- iskolánk megtelt a 
versenyzõk felszabadult vidám hangjaival. Vendéglátásuk után ismét 
mûsorral teltek a várakozás percei. A Mûvészeti Tábor csoportjának 
bemutatóját tekinthették meg, melyet Anga Erika tanított be, a szép 
díszleteket Nagyné Szedlák Rozália készítette.

Röviddel ezután már újra a mesélõ gyermekeknek tapsolhattunk, 
hiszen elérkezett a díjak átadásának ideje.

Itt mindenki nyert. Mindenki, aki elfeledtette a hétköznapokat. 
Mindenki, aki, ha csupán néhány percre is, de elrepítette a 
hallgatóságot a csodaszép mesevilágba. Ezt köszönte meg az ünnepi 
eseményt zárva Czeglédy Beatrix igazgatónõ is.

Minden hétköznap könnyebben élhetõ, ha van mögöttünk 
ünnepnap. Éljünk az ünnepek emlékében, az elkövetkezendõ 
ünnepek reményében! S míg megköszönöm segítõ alsó tagozatos 
kollegáim munkáját, kívánok sok, ilyen szép, jól sikerült, jó érzéssel 
zárt ünnepet!

 Szederkényi Borbála, szervezõ tanító

A Kerepesi Szlovák Kisebbségi Önkormányzatunk a Nemzetiségi Fesztivál után ismét 
hagyományõrzõ programmal készül „Disznótoros téli este” címen 2007 december 8-án szombaton.

A régi idõkben Karácsony elõtt szinte minden családnál volt disznóvágás, ez nagy ünnep és nagy munka is volt egyben. A családoknak ez 
jelentette a következõ évi húsellátás egyik fõ forrását. Akkoriban még nem voltak hûtõszekrények, mélyhûtõk, így hát a húsokat 
lesütötték, hurkát, kolbászt, sajtot készítettek, ezek egy részét  sonka, kolbász - füstöléssel tartósították, hogy a húsvéti ünnepekre is 
maradjon. Az esemény a teljes családot és közvetlen körét is érintette. A disznóvágás koronája a vacsora volt ahová a résztvevõkön kívül a 
tágabb családtagok, barátok is hivatalosak voltak. A vacsora szokásos menüje - orjaleves, toroskáposzta, sült hús kolbásszal, frissen sült 
májas- és véres hurka, mindez finom ez évi borral öblítve.  
A részletes programot a következõ számban ismertetjük.

A Kerepesi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2007 december 04-én kedden 17.00 órakor a Faluházban  közmeghallgatást tart 
beszámolóval a 2007-es év eseményeivel kapcsolatban és a jövõ év tervezett eseményeit is ismerteti. Mindenkit szeretettel várunk, 
ötleteiket, tanácsaikat szívesen fogadjuk.

Kiss Károly
Ke.Sz.K.Ö. elnök

2007. OKTÓBER  « KEREPESI VÉLEMÉNY
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Örömmel értesítünk mindenkit, 
hogy folyamatosan bõvül és szé-
pül óvodánk honlapja, amit az 
érdeklõdõk a www.kerepes-
ovi.hu weboldalon tekinthetnek 
meg. 

Óvodáink középsõs és nagy-
csoportosai közül tizenhárman 
részt vettek a Kistérségi mese-
mondó verseny házi fordulóján 
és hatan a területi döntõn is. A 
helyezettekrõl az  óvodák helyi 
hírei közt olvashatnak.

Befejezõdtek a fejlesztõpeda-
gógus és logopédus szintfelmé-
rései, a részképesség hiányok be-
sorolása után a hónap elején el-
kezdõdtek az egyéni fejleszté-
sek is.

Szintén megkezdõdtek óvo-
dáinkban a hittan, néptánc, 
zeneovi és angol oviklub foglal-
kozások, melyekre a szülõk fa-
kultatív íratták be gyermekeiket.

Csicsergõ óvoda:
A jó idõt kihasználva a középsõs 
és nagycsoportosok sokszor sé-
táltak a környéken.

A Méhecske csoportosok 
Gödöllõn, a piacon megvették a 
gyümölcssalátának valót, és egy-
ben rögzítették az eddigi isme-
reteiket az õszi gyümölcsökrõl.

Az Erzsébet parkban õszi leve-
leket, terméseket gyûjtöttek.

A Hungaroring felé sétálva 
szebbnél szebb kökényt és csip-
kebogyót szedtek.

Október 3-án délelõtt az Álla-
tok világnapja alkalmából aka-
dály és tudáspróbát rendeztek a 
gyerekeknek.

A Mókus csoportosok a Katica 
csoporttal karöltve ellátogattak 
a Jászberényi Állatkertbe, ame-
lyet október 12-én a Csibe, a 
Csiga-biga és a Méhecske cso-
portosok is megtekintettek.

Nagy izgalommal készültek a 
Méhecske csoportosok a nyug-
díjasok világnapjára, ahol kis 
mûsorral köszöntik az idõseket.

Meseliget óvoda: 
Szeptember 24-én Maci csopor-
tosaink közül a nagycsoportosok 
Gödöllõn jártak, ahol a kastély-
kertben ismerkedtek a geszte-
nye, fenyõ és tölgyfa tulajdonsá-

gaival. Hátizsákjaikat úgy meg-
tömték az összegyûjtött termé-
sekkel, hogy a Hév megállótól az 
óvodáig alig bírták becipelni. 
Makk és gesztenye kincseiket 
megosztották a kicsikkel és a 
Katica, valamint a Pillangó cso-
portosoknak is adtak belõle. A 
maradékból pénteken geszte-
nyekígyót készítettek közösen.

Óvodánkból Nagy Alexandra 
(Pillangó csoport) és Vasvári 
Marci (Maci csoport) vett részt a 
területi mesemondóverseny 
elõdöntõjén.

Nagy Alexandra a területi 
döntõbe is bejutott.

Október 4-én az Állatok világ-
napja alkalmából mindhárom 
csoport valamint a Csicsergõ 
óvodából a Mókus csoportosok-
kal kirándulni voltak Jászberény-
ben a Városi Állat- és Növény-
kertben. Körbesétálták a parkot, 
ahol különbözõ növényekkel, fák-
kal valamint sok-sok állattal is-
merkedtek meg közelebbrõl. 
Legnagyobb sikere az oroszlá-
noknak, medvéknek, kenguruk-
nak és papagájoknak volt. Katica 
csoportosoknak a gondozók azt 
is megengedték, hogy maradék 
almacsutkáikat a vaddisznóknak 
bedobálhassák. A siker nem ma-
radt el, az állatok a vízen keresz-
tülgázolva versengtek a finom fa-
latokért. Élményeiket napokon 
keresztül mesélgették.

Október 7-én (szombaton) ün-
nepeltük óvodánk második 
születésnapját, melyre a már is-
kolába járó régi óvodásainkat is 
meghívtuk. Az óvoda udvara kel-
lemes helyszínnek bizonyult az 
idén is, ahol kicsik és nagyok 
együtt játszhattak, míg a felnõt-
tek közös beszélgetéssel mulat-
hatták az idõt. A szülinapi torta 
is nagy sikert aratott, melyet ezú-
ton is köszönünk Fehérváry Zsófi 
anyukájának. Reméljük jövõre is 
ugyanilyen sokan, eljönnek majd 
régi óvodásaink és új élmé-
nyeiket, megosztják majd velünk 
és társaikkal.  

Napsugár óvoda:
Manócska csoportosaink az Álla-
tok világnapja alkalmából igazi 
állatokkal ismerkedtek a szom-

szédban. Elmentek a Gödöllõi 
Múzeumba, ahol szintén a 
Gödöllõi dombság állatvilágának 
kiállítását tekintették meg.

Körbesétálták a piacot is, ahol 
az õszi gyümölcskínálattal is-
merkedtek meg. 

Sétáltak az óvoda környékén, 
megfigyelték a természet õszi 
változásait.

Napocska csoportosaink az Ál-
latok világnapján elsétáltak és 
megtekintették az Aranypatkó lo-
varda lakóit. Útközben megtekin-
tették a környék háziállatait is.

Buszos kirándulás keretében 
Gödöllõre kirándultak, ahol a 
Városi Múzeum tárlatát tekintet-
ték meg valamint sétáltak a 
piacon, ahol õszi gyümölcsöket 
is vásároltak.

Csoportunkból több gyermek 
is részt vett a mesemondó 
versenyen: Sárvári Szabolcs elsõ 
helyezett lett, míg Tomolik Re-
beka különdíjat kapott.

Szivárvány óvoda:
A hagyományõrzést továbbfoly-
tatjuk ebben az évben is. Mivel 
õsz van, a szüreteléssel kezdtük, 
majd az óvoda udvarán a két cso-
port közös munkával mustot ké-
szített a szõlõbõl.

Az Állatok világnapja alkalmá-
ból a Domonyvölgyi Lovasta-
nyára látogattak, ahol minden 
gyermeknek lehetõsége volt a lo-
vaglásra.

Óvodánkból Voina Lilla részt 
vett a területi mesemondó ver-
senyen, aki harmadik helyezést 
ért el.

Társadalmi munkát szervez-
tünk az óvoda udvarán, a szülõk 
lefestették a mászókákat.

Ezúton fejezzük ki köszöne-
tünket Vida Zoltán és felesége, 
valamint Sára Zoltán szülõknek 
aktív munkájukért. 

Munkaközösségi értekezleten 
vettek részt az óvónõk. Ebben az 
évben ezeken az estéken a me-
se-vers témakört dolgozzuk fel.

Papírgyûjtést szerveztünk kö-
zösen a Napsugár óvodával, 
melynek eredményeként 1300 
kg papírt gyûjtöttünk össze.

OVIHÍRADÓ Képviselõk területei 
és fogadóórái

Mayer Endréné: Gyöngyvirág-, 
Akácfa-, Margaréta-, Nádas-, Tölgyfa 
utca. Fogadóóra: minden hónap elsõ 
hétfõjén 10-12 óráig 

Pordán Miklós: Alföldi-, Szilasligeti -, 
Juhász Gyula utca a HÉV vonaláig 
bezárólag. Fogadóóra: minden hónap 
elsõ keddje Általános Iskola 18 óra

Ignác János: Alföldi és a Mezõ utca 
közötti terület a Mogyoródi útig. 
Fogadóóra: minden hónap elsõ 
keddje Általános Iskola 18 óra

Kovács Antal: Rét-, Ilka-, Berek-, 
Tavasz-, Nefelejcs-, Nap utca. 
Fogadóóra: telefonos idõpont 
egyeztetés alapján (06-20) 572-0554

Nagy Béláné: Magtár tér, Mezõ utca 
páros oldala, a Szabadság út páratlan 
oldala a Mogyoródi útig. Fogadóóra: 
október 30-án Faluház 18 óra, 
november 6-án szilasligeti közösségi 
ház 18 óra

Palotai László: Szõlõsor, Árok-, Öv-, 
Madarász utca. Fogadóóra: október 
30-án Faluház 18 óra, november 6-án 
szilasligeti közösségi ház 18 óra

Labancz József: Mártírok útja, Ady 
Endre u. Kiss József u. Fogadóóra: 
minden hónap utolsó keddje 
Szilasligeti Közösségi Ház 18 óra

Varga Lívia: Bartók Béla-, Alföldi-, 
Mogyoródi út a Szabadság úttól a 
HÉV átjáróig. Fogadóóra: minden 
hónap elsõ keddje Általános Iskola 
18 óra 

Kóbor Tamás: József Attila u., Bajcsy 
Zsilinszky u., Kodály Zoltán u., Kodály 
köz, Kikelet sor. Fogadóóra: minden 
hónap utolsó keddje Szilasligeti 
Közösségi Ház 18 óra

Szabó Anikó: Sólyom lakópark, 
Wéber lakópark, Wéber Ede u., 
Kölcsey u., Domb u., Sólyom u. 
Fogadóóra: minden hónap utolsó 
keddje Szilasligeti Közösségi Ház 18 
óra

Rózsás Erika: Erkel Ferenc u., Gyulay 
Pál u., Kiss Ernõ u. Vécsey Károly u., 
Török Ignác u., Dessewffy u. Lázár 
Vilmos u., Esze Tamás u., Martinovics 
u. Fogadóóra: október 30-án. Faluház 
18 óra, november 6-án szilasligeti 
közösségi ház 18 óra

Dr. Barabás Gábor: Szabadság út a 
Mogyoródi úttól, Szilas u., Hollandia 
telep. Fogadóóra: telefonos idõpont 
egyeztetés alapján (06-70) 274-0227

Véber Gábor: Szabadság út páros 
oldala a Mogyoródi úttól a Patkóig, 
Templom u. Fogadóóra: minden 
hónap utolsó csütörtök Faluház 18 
óra.
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Kiállítás

„Lakóhelyem Szilasliget” Gyer-
mekrajzkiállítás
A Szilasligeti Közösségi Házban a 
„Lakóhelyem Szilasliget” címû 
gyermekrajz pályázatra beérke-
zett mûvekbõl rendezünk kiállí-
tást.
A pályamûveket megtekinthetik a 
Szilasligeti Közösségi Házban 
rendezett programokon valamint 
bejelentkezés alapján hétköznap 
és hétvégén 2007. október 26-tól 
2007. november 30-ig.
Információ és bejelentkezés: 
06/20-9710-170.

Programajánló

Novemberben ismét BabaBörze 
és kézmûves játszó a Szilasligeti 
Közösségi Házban!
Szeretettel várunk minden érdek-
lõdõt 2007. november 17-én 
szombaton 9.00-13.00 óra között.
Gyermekruhák és kiegészítõk 
minden korosztály számára. Míg 
az anyukák vásárolnak a gyerekek 
játszóházban szórakozhatnak! 
Kézmûveskedés kicsiknek és na-

gyoknak! Árusításra jelent-
kezés, asztalfoglalás folya-
matosan a 06/20-9710-170-
es számon.

Újdonságok 

Az anyatej dicsérete! 
Örömmel értesítjük, 

hogy Anyatejes cso-
port indul Szilaslige-
ten a Közösségi Ház-
ban minden hó-
nap utolsó hétfõ-
jén 10.00 és 12.00 
óra között!
Idõpontok: 2007 
szept. 24., okt. 
29., nov. 26. és 
dec. 17. 
Kellemes, oldott 
légkörben beszél-

getünk különbözõ, 
elsõsorban a szop-

tatást érintõ témák-
ról. A beszélgetés során 

mindenki megoszthatja a 
többiekkel a saját tapasztalatát, és 
választ kaphat kérdéseire is. A 
csoportfoglalkozásokon - többek 
között - a következõ témák kerül-
nek szóba:

- A szoptatás elõnyei - mamá-
nak és babának, családnak

- Felkészülés a szülésre és a 
szoptatásra 

- Hogyan befolyásolja a szülés 
módja a szoptatást? 

- Mit tehetünk a jó kezdet 
érdekében? 

- Az elsõ szoptatás 
- Az igényszerinti szoptatás 
- A helyes mellrehelyezés 
- Honnan tudjuk, hogy elég te-

jet kap-e a baba? 
- Szoptatás császármetszés 

után 
- Az apa szerepe a szoptatásban 
- A testvérek felkészítése az új 

baba érkezésére 
- A gyakori szoptatási problé-

mák elkerülése 
- Nyûgös baba 
- Harapós baba 
- Szopási sztrájk 
- Ha az anya vagy a baba beteg 
- Szoptatás és szexualitás 
- Diszkrét szoptatás 

- Munka és szoptatás 
- A baba éjszakai szükségletei 
- A szoptató anya táplálkozása 
- Hozzátáplálás és elválasztás 
- Tipegõk és kisgyermekek kü-

lönleges igényei
- Egyéves koron túli szoptatás

Szeretettel várjuk a gyermeket 
váró és kisgyermekes családokat 
gyermekeikkel együtt. A találko-
zókon szívesen látjuk az apukákat 
és a nagyszülõket, érdeklõdõket 
is! Érdeklõdni Csomóné Lind-
mayer Katalinnál a 06/20 967-
7999-es számon lehetséges.

CsiriBiri Torna 1-3 
éveseknek

 csütörtökönként 9:40-tõl!

Te is biztosan megteszel mindent 
gyermekeid fejlõdése érdekében?
A gyermekeket nem lehet elég 
korán a mozgás és az éneklés örö-
méhez szoktatni. Dögönyözzük, 
lóbáljuk, höcögtessük õket bátran, 
hiszen a különbözõ mozgásformák 
nagyon fontosak gyermekeink 
fejlõdése szempontjából. Ha 
mindezt énekelve, mondókázva 
tesszük, gyermekeink öröme 
határtalan lesz.
Az országban igen népszerû Csiri-
biri Torna több, mint 40 helyszínen 
érhetõ el a fõvárosban és az ország 
különbözõ nagyvárosaiban. Csiri-
biri Tornára olyan 1-3 év közötti 
járni tudó gyerkõcöket várunk, 
akik nem tudnak egy helyben ülni, 
és szívesen fedezik fel a kúszás, 
mászás, pörgés, forgás, gurulás, 
futkározás, hintázás, lóbálás, 
háton zötyögés, vagyis a térben 
való mozgás örömét. A negyven 
perces foglalkozásokon fontos 
szerepet kapnak a nagymozgások, 
amiket dalok, mondókák segítsé-
gével, utánzó gyakorlatokkal 
hajtunk végre. A különbözõ moz-
gásfejlesztõ eszközök haszná-
latával a gyerekek kipróbálhatják a 
csõben mászást, az egyensúlyozó 
tölcsért, az érzékelõ labdát, a 
trambulint, a billenõ rácshintát, a 
libikókát és még sok más izgalmas 
mozgásfejlesztõ eszközt. A cso-
portot Virágh Orsolya vezeti.
Jelentkezés a helyszínen.

Gyermekláncfû • Gyermekláncfû • Gyermekláncfû

Várjuk programötleteiteket, 
témajavaslataitokat

és kérdéseiteket. 
Szerkesszük együtt a rovatot és 

élesszünk fel egy nyüzsgõ, 
gyermekektõl hangos közössé-

get lakóhelyünkön!
A fenti programokról 

érdeklõdni a 06/20-9710-170-es 
számon lehet, de írhattok is a 

szilasligetikhaz@invitel.hu 
e-mail címre. 

RENDELÉSEK

Szakolczai Zsuzsanna háziorvos
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Szállító neve Kifizetett
A.S.A. Magyarország Kft. 10 223 937
AbsolutPyro kft. 144 000
ALFA KAPOS KÉPZÕ KÖZPONT KFT. 47 000
ALL INFO EUROPA KFT 98 004
Állami Nyomda Nyrt. 1 860
ANLAG-AB BT. 40 824
ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda 6 523
BACK&TSA Ügyvédi Iroda 432 000
Bázis 1. Pedagógiai Szakmai M.Segítõ Egyesület 57 600
BCN Rendszerház Kft. 369 840
BM Központi Adatfeld.Nyilvt. és Választási Hiv. 2 314
Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. 3 942 157
Commitment Kft. 94 280
CompLex Kiadó Kft. 17 880
CompuTREND Junior Kft. 211 200
Conforg Kft. 25 900
Dura Stúdió 54 086
EETEK ECO Lumen Zrt. 3 895 062
EGIS Gyórgyszergyár Nyrt. 15 818
EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM 92 000
EURON Tanácsadó és Szolgáltató kft. 23 520
FABULA Humán Szolg BT, 5 000
Flaccus Kiadó Kft. FPI Pedagógus Könyvesbolt 7 970
FORRÓ KÕ Bt. 564 653
Forum Média Kiadó Kft. 34 716
Földmérési és Távérzékelési Intézet 25 775
Gellén Olivérné 96 000
Getronics (Magyarország) Kft. 23 813
GLÉDA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 166 560
Gyomai Kner Nyomda ZRT. 73 753
HÉRICS FILM BT. 4 140
H-GAP KFT. 36 000
Hírtõzsde Holding Rt. 31 281
HÓDÚT KFT. 56 953 380
Honvéd Együttes 159 000
Invitel Távközlési Szolg. Zrt. 477 907

Tájékoztató
Kerepes Nagyközség lakosságát az alábbiakban tájékoztatom az elõzõ vezetés által felvett 250.000.000,-Ft hitel felhasználásáról:
1, A felvett összegbõl a bank 2006.március 21-én 29.248.426,-Ft tõke és kamattörlesztést levont, így a maradvány 220.751.574,-Ft. 
2, Az új vezetés hivatalba lépésekor, 2006. november 01-jei állapot szerint, a kifizetetlen számlák összege 144.662.565,-Ft. 2006. november 01-je és 
2006. december 31-e között 226 db számla került kiegyenlítésre, 108.963.892,-Ft összegben. 
3, 2007.január 01-je és 2007.március 31-e között 177 db kiegyenlítés történt 67.810.154,-Ft értékben.
4, 2007.április 01-je és 2007.május 31-e között újabb számlák kerültek kiegyenlítésre darabszám szerint 247 db, 57.310.596,-Ft értékben.
A kifizetett számlák összege meghaladja a rendelkezésre álló összeget, az önkormányzat egyéb bevételeit is a számlák kiegyenlítésére fordítja, 
fordította, biztosítva ezáltal a folyamatos és zökkenõmentes mûködést. Ha mindezt tavaly a megválasztott új polgármester és testület a felvett hitel 
terhére nem teszi meg, a szállítók az 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezési eljárást kezdeményeznek.

Jánosik Aladár, adó és pénzügyi irodavezetõ

ÖSSZESÍTÕ KIMUTATÁS

KIFIZETÉSEK 2006. NOVEMBER 01-E ÉS 2006. DECEMBER 31-E KÖZÖTT

KARSAI MÁTYÁSNÉ 141 000
KB 2001 Kft. 898 000
KONICA MINOLTA Magyarország Kft. 78 666
LAPPA Ker.és Szolg.Bt. 21 468
LE CHEQUE DEJEUNER KFT. 743 856
LEVEL 2002 Kft. 717 016
Magyar Államkincstár 16 651
Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 203 568
Magyar Posta Zrt. 715 589
MAGYAR VÉDÕNÕK EGYESÜLETE 6 000
MEDAQUA Kft. 127 305
OTP GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT. 87 615
Pannon GSM Távközlési Zrt. 1 061 891
Polgármesteri Hivatal Kistarcsa 236 880
PYRO-FÓB Bt. 89 700
R.H.Dental Bt. 230 000
RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft. 25 331
Raiffeisen Bank Zrt. 10 103
SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. 73 800
SANSZ ALAPÍTVÁNY 10 350
SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÕ 29 800
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 78 500
SZETT Szentendrei Energetikai és Tüzelést.Kft. 177 573
Sziget Környezetvédelmi Egyesület 15 000
Szilas Energiaellátó és Építõipari Kft. 653 750
SZORT BT. 171 200
TIGÁZ ZRt. 2 357 832
TVNET Kft. 3 000
Vectra-Line Kft. 32 631
VERLAG DASHÖFER Kft. 46 518
VIKTOR SPECIÁLIS OTTHON 20 000
VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. 3 060 000
VITAREX STÚDIÓ KFT. 124 800
Zóna Vendéglátó Kft. 18 242 746
Mindösszesen: 108 963 892
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KIFIZETÉSEK 2007. JANUÁR 01-E ÉS 2007. MÁRCIUS 31-E KÖZÖTT

Szállítóneve kifizetve
A.S.A. Magyarország Kft. 19 896 523
AbsolutPyro kft. 24 000
Allianz Hungária Biztósító Rt. 27 846
BCN Rendszerház Kft. 228 003
BUCZKÓ ÜGYVÉDI IRODA 120 000
Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala 19 500
Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. 2 715 075
CompLex Kiadó Kft. 122 760
CompuTREND Junior Kft. 232 800
DOLINA Pestvidéki Szlovákok Reg.Egy. 2 500
DUNA PALOTA KULTURÁLIS KHT. 6 336
EETEK ECO Lumen Zrt. 1 298 354
FORRÓ KÕ Bt. 92 574
FORTEND KFT. 360 000
Forum Média Kiadó Kft. 2 340
Földmérési és Távérzékelési Intézet 24 405
Gellén Olivérné 48 000
HORVÁTH & DUBECZ TANÁCSADÓ KFT 72 000
IBM Magyarországi Kft. 384 892
INORNET Bt. 23 990
Invitel Távközlési Szolg. Zrt. 983 854
kamat 1 711 824
KB 2001 Kft. 670 000
Kerepesi Községszolg. Kht. 1 360 000
KIMÉRA KFT. 36 000
KONICA MINOLTA Magyarország Kft. 98 814
Könyvtárellátó Kft 50 025
KÖZIG.KÖZP.HIV. 2 230
Közig-Ker Közigazgatási Iroda Kft. 5 460
LAKI-LAN KFT. 120 000

Magyar Posta Zrt. 321 647
MEDAQUA Kft. 374 322
MENTOR Könyvesbolt 5 681
NAVIGATES BT. 28 000
Népszabadság Zrt. 26 280
Pannon GSM Távközlési Zrt. 657 574
Pátria Nyomda Zrt. 293 386
Paul és Fia Bt. 70 080
Pécel és V.Tak.Szöv. 1 500 000
Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. 10 290
Polgármesteri Hivatal Kistarcsa 1 803 151
RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft. 14 690
Raiffeisen Bank Zrt. 19 172
SALDO  Rt. 78 000
SODEXHO PASS HUNGÁRIA KFT. 681 200
Szegedi Rendezvényszervezõ Kft. 45 672
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 86 000
Szilas Energiaellátó és Építõipari Kft. 198 324
T&A Kft. 1 848 000
TIGÁZ ZRt. 3 907 768
TIT Jurányi Lajos Egyesülete 105 000
TVNET Kft. 3 000
UNIQA Biztosító Rt. 13 069
Vectra-Line Kft. 86 960
VERES BÉLA okl.mérnök 560 000
VERLAG DASHÖFER Kft. 5 366
VIRT DEZSÕ 144 000
ZD Hungary 16 164 000
Zóna Vendéglátó Kft. 8 019 417
Mindösszesen: 67 810 154

KIFIZETÉSEK 2007. ÁPRILIS 01-E ÉS 2007. MÁJUS 31-E KÖZÖTT

Szállítónév Kifizetett
"KVK"Ingatlanforgalmazási kft 360 000
"SZIVÓ" KFT. 57 036
A.S.A. Magyarország Kft. 15 954 038
AbsolutPyro kft. 12 000
Allianz Hungária Biztósító Rt. 6 314
ARTISJUS 6 523
Ásztex-Bau Kft 360 000
BCN Rendszerház Kft. 191 392
BUCZKÓ ÜGYVÉDI IRODA 336 000
Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. 3 516 447
BUSPED KFT. 5 011 200
Commitment Kft. 8 000
CompLex Kiadó Kft. 143 922
CompuTREND Junior Kft. 120 000
EETEK ECO Lumen Zrt. 1 298 354
Észak-Kelet Pest és Nógrád M. Reg.Hull.Társ. 21 000
Forum Média Kiadó Kft. 19 428
Földmérési és Távérzékelési Intézet 23 994
Gellén Olivérné 96 000
Getronics (Magyarország) Kft. 51 298
Havay Egészségügyi Sz. Bt. 105 875
HOR ZRT. 42 700
INORNET Bt. 24 000
Invitel Távközlési Szolg. Zrt. 889 204
Iskolaszolga Kft. 9 000
KÁTAY TIBOR 51 504
KB 2001 Kft. 680 000
Kerepesi Községszolg. Kht. 3 396 556
KONICA MINOLTA Magyarország Kft. 77 096
Kossuth Lajos Általános Iskola 4 000
Könyvtárellátó Kft 123 245

Közép mo.i Reg.Közig.Hivatal 27 360
Közig-Ker Közigazgatási Iroda Kft. 14 390
LAKI-LAN KFT. 600 000
Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 12 000
MAXWEB KFT. 43 200
MEDAQUA Kft. 511 045
MKVK Oktatási Központ kft. 37 600
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG 188 400
NetLib Kft. 33 600
OTP GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. 87 615
Pannon GSM Távközlési Zrt. 592 740
Pátria Nyomda Zrt. 93 159
Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. 11 550
Pest Megyei Területfejl. Tanács 465 750
PESTTERV 2 839 200
Prim-A-Vet Gyógyszer-nagyker Kft. 128 621
Raiffeisen Bank Zrt. 1 000
Rapavi Zoltán 11 180
SODEXHO PASS HUNGÁRIA KFT. 1 201 008
Szilas Energiaellátó és Építõipari Kft. 187 411
Szilasvíz Kft. 3 990 053
TANÍTOK KFT. 100 000
TIGÁZ ZRt. 2 937 223
TVNET Kft. 6 000
Vectra-Line Kft. 1 179 936
VERES BÉLA okl.mérnök 1 150 000
VERLAG DASHÖFER Kft. 10 799
VILLTESZT BT. 120 000
VITAREX STÚDIÓ KFT. 64 800
Zóna Vendéglátó Kft. 7 105 445
Mindösszesen: 57 310 596
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Kerepes hangja
a Kerepes Rádió 97,1  

int azt már bizonyára 
sokan tudják, Kere-Mpesen megkezdte adá-

sát a Kerepes Rádió a 97,1 MHz-
es FM - ultra rövid hullámon. Az 
adás, amely eddig csak az Inter-
neten volt hallgatható, a Kerepes 
Szabadság út 93. szám alatti stú-
dióból kerül sugárzásra. A rádió 
tulajdonosa a Springer Media 
Online, akinek vezetõje, Springer 
Krisztina szerint fõleg olyan 
mûsorok kerülnek majd adásba, 
amik más adóknak nem, vagy ke-
vésbé fontosak a sugárzásra, pél-
da lehet erre itt a magyar nóta is. 
A mûsor reggel 5 órakor indul 
minden hétköznap az elõzõ heti 
kerepesi, vagy a Szilasi templom-
ban rögzített szentmisével, majd 
6 órától a Délelõtti Bazár követ-
kezik délig. Itt hallható a „Mit fõz 
ma?” címû élõ telefonos adás, 
ahol készítõik elmondhatják az az-
napi ebéd receptjét. Délben jó 
ebédhez szól a nóta, emellett kap 
helyet az operett- és a sláger cso-
kor is. Délutánonként élõ adás-
ban várják a telefonos zenei kí-
vánságokat, valamint hozzászólá-
sokat a községben történtekhez. 
Éjfélig tart az adás, az éjszaka fo-
lyamán néhány elhangzott mû-
sor is megismétlésre kerül. 

Sok jó zenére és köz-
életi mûsorra van ki-
látás a Kerepes 
Rádióban. A lel-
kes rádiós csa-
p a t  s z e r e t n e  
mindenhol ott 
lenni és rögzíte-
ni mindent, ami 

érdeklõdésre tarthat számot Ke-
repes lakosságánál. A testületi 
ülések eddig is hallgathatóak vol-
tak, ezen túl is tervben vannak, 
még ha kicsit száraz is a téma egy 
rádióba. 

A vétel körzete tágulhat és a 
minõség is hamarosan javulhat, 
mivel a Kerepes Rádió az ORTT pá-
lyázatán elnyert egy új adóberen-
dezést antennával és kiegészí-
tõivel együtt. Ennek felszerelése 
után sztereóban kerül az adás 
éterbe, sõt nemsokára RDS szol-
gáltatással is. Ha valakinek gond-
ja van a beállítással, nyugodtan 
hívja stúdiót a 06/28 560-012 te-
lefonszámon, szívesen segítenek. 

A mérések szerint Kerepes tel-
jes közigazgatási határán belül 
fogható az adás. A Szabadság út 
vonalában a Kistarcsai M0 ás 
csomóponttól, a Patkóig jó minõ-
ségben fogható. Szinte az egész 
kerepesi és Hollandia-telep ré-
szen jól fogható az adás. Kifo-
gásolható viszont Széphegyen és 
Szilasligeten a vétel minõsége, de 
ez is  az új technikai háttérrel 
megoldódik majd. 

Jó vételt, jó szórakozást, jó rá-
diózást kíván mindenkinek a 
Kerepes Rádió 97,1 ! 

U.J.

któber 13-án, szombaton 
közösségi házunk adott Ohelyet az egészséges élet-

mód és a természetes gyógymó-
dokat kedvelõk találkozójának. Az 
idén elõször megrendezett egész 
napos rendezvény nagy érdeklõ-
désre tartott számot. Számos 
érdeklõdõ érkezett Budapestrõl, 
sõt vidékrõl is. A találkozó sikerén 
felbuzdulva máris elkezdtük a kö-
vetkezõ tavaszi találkozó elõké-
születeit. 

A nap témái között olyan 
érdekességekrõl hallhattunk elõ-
adást, mint például a refle-
xológia, babamasszázs, természe-
tes szülés segítõ módszerek, 
pszichodráma, pránagyógyászat, 
vegetárius életmód, énképépítõ 
tréning, öngyógyítás mágnes-
terápiával, elõzõ életeink foga-
dalmai, kineziológiai oldások, a 

sejtjeinkben lakozó teremtõ 
tudatosság, a hanggyógyászat és 
a Bach-virágterápia.

A színes programkavalkádot 
tovább erõsítette a prána-
gyógyászat bemutató, a MAURI 
masszázs táncos ízelítõje és a min-
denkit megmozgató csikung be-
mutató. A vendégeket a nap fo-
lyamán az egészséges életmód-
hoz kapcsolódó termékek, sors-
elemzés, henna festés, asztrológi-
ai tanácsadás, önismereti tanács-
adás és számos egyéb szol-
gáltatás, valamint biobüfé várta.

A több mint sikeres rendez-
vényt Kövi Szabolcs Szertartás 
címû DVD vetítéssel egybekötött 
lemezbemutatójával zártunk, 
mely méltán helyezett koronát a 
találkozóra. 

Cs. Szabó Ildikó

Márton nap a 
Szilasligeti Közösségi 

házban 
2007. november 11-én 14 órától
Játszó-, és  táncházzal, ügyességi 

vetélkedõvel, diavetítéssel és finom 
libacsemegékkel várjuk a vidám családi 
napra a kicsiket és a nagyokat egyaránt. 

Márton nevû vendégeink ajándékot 
kapnak. A belépés ingyenes!

SZÍVárvány Nap
a Szilasligeti Közösségi Házban
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A TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK (Vt) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK 
ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSAI

15.§
(1) A településközpont vegyes építési övezetek lakó, intézményi, 
kereskedelmi, oktatási és egyéb, lakóterületet nem zavaró funkciók 
elhelyezésére szolgálnak. 
(2) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetõk el: 
a) közmû becsatlakozási mûtárgy, 
b) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2 méteres belmagassággal), 
c) kirakatszekrény, 
d) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék 
céljára szolgáló mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra 
emelkedõ lefedés nélküli terasz), 

2 e) kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb20m vízszintes 
vetülettel, valamint 
f) kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ. 
(3) Garázs csak az építési helyen belül helyezhetõ el. 
(4) Az elõkert mélysége: 
- új beépítés esetén 5 m, 
- a már beépült, változó méretû elõkertes területeken új építés esetén az 
elõkert mérete a telek két oldalán elhelyezkedõ két-két telken lévõ 
épületek elõkertjei közül a legnagyobb és a legkisebb, mint határértékek 
között állapítandó meg. 
Az épületek utca felõli homlokzati hosszának legalább 50%-a az utca felõli 
építési határvonalra kell kerüljön. 
(5) Az építési övezetben elhelyezésre kerülõ épületeken csak magastetõ 
alkalmazása lehetséges. A tetõ hajlásszöge 25-45º között választható meg. 
(6) A település vegyes építési övezeteiben olyan kereskedelmi és gazdasági 
tevékenység folytatható, amelynek környezeti paraméterei a telekhatáron 
nem haladják meg a lakóterületi környezeti határértékeket. 
(7) A településközpont vegyes építési övezetek területén haszonállattartás 
céljára szolgáló építmény nem helyezhetõ el. 

A TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK (Vt) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK 
RÉSZLETES ELÕÍRÁSAI
A Vt-1 JELÛ ÖVEZET

(meglévõ és tervezett intézményterület)
16.§

(1) Az építési övezetben az engedélyezhetõ beépítés paramétereit és a 
kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat elõírásait 
betartva kell meghatározni. 

(2) Az építési övezetben elhelyezhetõ épületek, építmények: 
- lakóépület 
- igazgatási épület 
- egyházi, oktatási egészségügyi, szociális épület 
- sportépítmény 
(3) A közintézmények telkének területén lakófunkció csak nem önálló 
épületben elhelyezett szolgálati lakásként létesíthetõ. 
(4) Templom elhelyezése esetén a legnagyobb építmény magasság 15 m. 

A Vt-2 JELÛ ÖVEZET
(Településközpont területe)

17.§
(1) Az építési övezetben az engedélyezhetõ beépítés paramétereit és a 
kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat elõírásait 
betartva kell meghatározni. 

(2) Az építési övezetben elhelyezhetõ épületek, építmények: 
- igazgatási épület, 
- lakóépület 
- egyházi, oktatási egészségügyi, szociális épület, 
- sportépítmény, 
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 
- egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a 
gazdasági célú használat az elsõdleges. 
(3) Az építési övezetben lakófunkciójú épület önálló épületként nem 
létesíthetõ. 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Helyi Építési Szabályzat
A Vt-3 JELÛ ÖVEZET

(Településközpont területe)
18.§

(1) Az építési övezetben az engedélyezhetõ beépítés paramétereit és a 
kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat elõírásait 
betartva kell meghatározni. 

(2) Az építési övezetben elhelyezhetõ épületek, építmények: 
- igazgatási épület, 
- lakóépület 
- egyházi, oktatási egészségügyi, szociális épület, 
- sportépítmény, 
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 
- egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a 
gazdasági célú használat az elsõdleges. 
(3) Az építési övezetben lakófunkciójú épület önálló épületként nem 
létesíthetõ. 

A Vt-4 JELÛ ÖVEZET
19.§

(1) Az építési övezetben az engedélyezhetõ beépítés paramétereit és a 
kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat elõírásait 
betartva kell meghatározni. 

(2) Az építési övezetben elhelyezhetõ épületek, építmények: 
- lakóépület 
- egyházi, egészségügyi, szociális épület, 
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület.

A településrendezési terv Helyi Építési Szabályzatából
(3. rész)

2007. OKTÓBER  « KEREPESI VÉLEMÉNY



KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA18

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2007. OKTÓBER

gy látszik nem sokáig tartott a nyuga-
lom a testület és a CKÖ között. ÚMegint át akarják hárítani a fe-

lelõsséget a CKÖ-re, az MSZP helyi cigányta-
gozatára illetve a Gyermekjóléti Szolgálatra. 
Amikor azt a határozatot hozták, hogy meg-
szüntetik a speciális tagozatot, akkor nem 
kérdezték meg egyik szervezetet sem, hogy 
mi lesz ennek a hatása az ott tanuló gyer-
mekek és szüleikre. Most viszont amikor ne-
gatív visszajelzéseket kapnak a tanulók ma-
gatartásáról akkor át akarják hárítani a fe-
lelõsséget. A választások egyik ígérete az 
volt a Polgármester Úrnak, hogy a speciális 
osztályokat visszaadja a megyének. Ezt az 
ígéretét be is tartotta csak a következmé-
nyekkel nem számolt, vagy nem is akarta fi-
gyelembe venni. Ezek a gyerekek nem vélet-
lenül kerültek azokba az osztályokba, és 
most más közegbe kerültek nehezen tudják 
feldolgozni, és alkalmazkodni mindahhoz, 
ami ott körülveszi õket. A Kisebbségi Önkor-
mányzat nem hatóság nincsenek ehhez meg-
felelõ jogosítványa. Szankciókat csak a 
Jegyzõ tehet, neki megvan a megfelelõ ha-
tásköre és ezt csak ö alkalmazhatja. A fe-
lelõsség kérdését veti fel a Polgármester Úr. 
Hát kérdem én ki a felelõs: aki átgondolatla-
nul megszüntet osztályokat és a következ-
ményeivel nem számol, vagy a CKÖ képvi-
selõi akiknek a véleménye nem számított a 
döntéshozatalnál! Legkönnyebb másra áthá-
rítani a felelõsséget, ha baj van.  A 
Polgármester Úr újra alkalmat keres arra, 
hogy fogást találjon a CKÖ-ön és annak ve-
zetõjén. A választások után nagy volt a fe-
szültség a Polgármester Úr és a CKÖ között, 
de ezt a feszültséget sikerült csökkenteni, 
mikor összehívtunk egy megbeszélést és fel-
kértük Száva Vincét, az ÉKE egyesület ve-
zetõjét, hogy közvetítsen a két fél között, ak-
kor úgy váltunk el, hogy ha nem is 
mindenben, de fõ kérdésekben egyetértés 
volt .  Most viszont valami okból  a 
Polgármester úrnak megváltozott a vélemé-
nye. Újra neki támad a CKÖ-nek, annak min-
den pénzügyi megmozdulását rögtön a la-
kosság elé tárja, pedig ehhez az állami támo-
gatáshoz semmi, de semmi köze. A 
Polgármester Úrnak a Kerepes nagyközség 
elköltött költségvetésérõl és a pénzügyeirõl 
kellene ilyen részletesen és áttekinthetõen 
beszámolnia az újságon keresztül a lakosság 
felé! Miért nem ezt tartja olyan fontosnak. 
A CKÖ éves állami támogatása 640 ezer fo-
rint. A kisebbségi törvény lehetõvé teszi, 
hogy a kapott támogatást a képviselõk tisz-
teletdíjára lehetne fordítani. A CKÖ képvi-
selõk tekintettel arra, hogy a település kép-
viselõ testülete és polgármestere egy fillér-
rel sem járult hozzá a költségvetésünkhöz, 

egyhangúan  lemondtak a tiszteletdíjukról, 
hogy tudjanak valamicskét segíteni a ci-
gányságon. Csak egy költõi kérdés, vajon a 
képviselõ hölgyek és urak megtennék- e, 
hogy a lakosság érdekeit figyelembe véve 
lemondanának az egész évi tisztelet-
díjukról?

 A telefonvásárlást meg kellett 
ejtenünk, mert a hivatalos ügyeinket ne-
künk is el kell valahogy intézni.  De mért 
nem azt írták le a cikkben, hogy a nagy Ön-
kormányzatban hány embernek van olyan 
mobiltelefonja, aminek a költségeit az 
adófizetõk fizetik meg. Úgy látszik, a 
Polgármester Úr a temetési szokásokat is 
meg akarja változtatni a cigányság 
körében, mert mint tudják nagyon sokan: 
más az a szokás, mint a többségi társada-
lomban. Ha csak azért jár a roma 
temetésekre, hogy gúnyolódjon, akkor 
nem kell hogy tiszteletét tegye. Nem tu-
dom mért a CKÖ pénze zavarja a 
Polgármester Urat?  Valószínû azért, mert 
afelett nem õ rendelkezik. Szerintem más-
sal kéne foglalkoznia, például arra kéne ma-
gyarázatot adni, hogy minek a település-
nek két alpolgármester. Félre ne értse sen-
ki nem a személyekkel van bajom csupán 
azzal, hogy a két alpolgármesternek annyi 
a három hónapi juttatása mint a kisebbségi 
önkormányzat egész évi költségvetése.

 A cikket már éppen be akartam fejezni 
amikor elém raktak egy internetes honlap-
ról levett cikket, név szerint a Kuruc.infó-
ról, ami tudjuk nem a liberális oldaláról hí-
res internetes oldal, a következõ címen je-
lent meg „Késeléssel fenyegetõznek a 
Gyömrõ nyakába varrt kistetvesek”, és a 
cím után leközölték azt a cikket ami a helyi 
újságban „Cigánykérdés cigányúton” cím-
mel jelent meg. Kérdem én, mi árt jobban 
Kerepesnek az, hogy hat gyermek, akik ne-
hezen illeszkednek be, vagy az a degene-
rált alak aki ilyen gyalázatos címmel felteszi 
a kerepesi véleménybõl kiollózott cikket, 
egy ilyen gyalázatos honlapra. A Polgár-
mester Úr bizonyára olvasta ezt a inter-
netes oldalt, de semmi válasz nem érkezett 
arra, hogy elhatárolja magát ettõl a címtõl. 
A Kerepesi Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat megteszi a megfelelõ lépéseket a hon-
lap és az ellen az alak ellen, aki oda azt 
feltette, mert ez a cselekedet nyílt rasz-
szizmusra utal!       

Mindezek után a Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat nyitott arra, hogy együtt-
mûködjön a képviselõ testülettel, de szu-
verinitásunkat továbbra is megõrizve, a 
TÖRVÉNYES utat járva képviseljük cigány 
közösségünk érdekeit!   

Hefinger János

Tisztelt CKÖ képviselõ!

Levelének személyeskedõ részétõl szíves 
engedelmével eltekintek, vagyis azokra 
többek között azért nem válaszolok, mert 
nem vagyunk azonos súlycsoportban.

1. A felelõsséget nem áthárítani akarom 
Önökre, hanem felvetni, mármint a közös 
felelõsséget. Ami abból a hivatalra és rám 
vonatkozik nem rázom le, vállalom, sõt 
viselem.

2. A speciális iskola visszaadása éppen 
azért történt, hogy az osztályok a kerepesi 
iskolában megmaradjanak.

3. Sértõdöttségét megértem, de kevés. 

Nézzük a tényeket. Mit tettünk mi?
- Ha én olyan ellenséges volnék, akkor a 

cigány gyerekek nem szeretnének.
- Hetente egy-két alkalommal az 

iskolában vagyok és beszélgetek velük, adok 
olykor némi zsebpénzt, Önöket egyszer sem 
láttam ott.

- A cigány szülõk többségét én valóban 
segítem ahol tudom, persze számon is 
kérem. Elõre kiadott segélyek, pl.  
villanyszámla kifizetéséhez, tetõjavításhoz, 
utazáshoz, stb. azt szokták mondani, 
Önökhöz minek menjenek, úgyis ide küldik 
õket. Eddig 10 ezer forintommal lépett meg 
az egyik fiatalember. Másnak 30 napos 
börtönbüntetést sikerült közmunkára 
átváltoztatni, másoknak használt vasat adok 
kerítésnek, hazaszállítjuk neki a szárazfát, 
konténert biztosítok és így tovább. A felnõtt 
oktatáshoz termet adok, a vizitdíjra pénzt, az 
összevert embernek segítséget, a járda-
építéshez, ha megcsinálják saját maguk, 
akkor anyagot. Miért tetszik mást állítani, 
mint ami a valóság? Nem dicsekednék, ha 
nem támadni, hanem együttmûködni 
akarnának.

4. Lehet, hogy errõl Önök nem tudnak, 
de ezt nehezen tudom elképzelni. Viszont a 
CKÖ tevékenysége ilyesmire nem terjed ki. 
Vagy igen?

5. Telefont egy hónapban egy dolgozó 5 
ezer forintig használhat, a többit be kell 
fizetnie a hivatalnak, még a polgármes-
ternek is ez a kötelessége.

6. Pénzügyeinkrõl fillérõl-fillérre éppen 
ebben az újságban számolunk be, de 
bármikor bárki megtekintheti az irodámban.

7.  Temetésekre, ha idõm engedi 
elmegyek, mert az együttérzés fontos dolog. 
Ettõl az Ön rosszindulatú tiltása éppen nem 
tart vissza.

8. A Kuruc.info-hoz semmi közöm, ami 
ott megjelent gusztustalan, de nem én és 
nem a hivatal tehet róla. 

Röviden ennyi.
Tisztelettel,

Franka Tibor polgármester

Ki, kiért és miért a felelõs?
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