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KEREPESI VÉLEMÉNY

„Vége az elsõ félidõnek, de a csapat nem vonul be az öltözõbe, 
nincsen pihenõ. A mi csoportunknak nemcsak Kerepes 
érdekeivel, de sokszor a tagoknak egymással is küzdenie kell. Ez a 
demokrácia! A mai falugyûlést azért kezdeményeztem, hogy 
Önök, akik a lelátón figyelték a játékunkat, Önök mondják el 
elsõsorban a véleményüket. A jót, a rosszat.”  hangzott el a 
falugyûlés kezdetén Franka Tibor polgármester megnyitója. 
Ezután az elmúlt két év munkájáról számolt be felsorolásszerûen.

FOLYTATÁS A 8. OLDALON

A nitrátos ivóvíz minõségjavításának szándékával Kerepes 
polgármestere találkozót kért az önkormányzati minisztertõl 
Gyenesei Istvántól és a szakállamtitkártól dr. Jauernik Istvántól. A 
találkozóra a miniszter szobájában került sor október 16-án, ahol 
Franka Tibor adatokkal és számításokkal támasztotta alá Kerepes 
Nagyközség évtizedek óta tarthatatlan helyzetét. A minisztérium 
vezetése néhány hetes türelmi idõt követõen ismét fogadja a 
részletek kidolgozására a polgármestert és Oláh János jegyzõt.
Gyenesei István elfogadta a meghívást a kerepesi látogatásra és a 
környék polgármestereivel történõ találkozóra. November 25-én 
délután 14 órától minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk a 
kerepesi Faluházba a tervezett fórumra.

Franka Tibor a miniszternél
Gyenesei István Kerepesre jön

Szabadság gyermeki õszinteséggel

Írásunkat a 3. oldalon olvashatják

Két év - kétszáz millió



idõutazásban a századokon keresztül, amit 
Franka Tibor polgármester vezényelt jó 
érzékkel, humorral. Zsûri is volt, igen szakszerû,  
meg sok nevetés, jó hangulat.  

Helyezések:
I.: Pávakör - 50.000 Ft
II.: Kiállítás építõk - 30.000 Ft
III.: Ált. Iskola - 10.000 Ft
IV.: Pietró Sörpatika - 5.000 Ft
Gratulálunk minden nyertesnek és 
résztvevõnek!

Engedje meg a Tisztelt Olvasó azt 
mondanom, hogy ennek az egy hétnek a 
történésein vélhetõen minden kerepesi lakos 
nyert. Bátran mondhatom kevés olyan ember él 
a községben, aki mára ne tudná, milyen 
nagyszerû értékek mellett élünk itt Kerepesen.

Végül köszönet illet mindenkit, aki „segített 
kitalálni Kerepest”. Közöttük is elsõnek Mihalik 
Mihály szobrász-restaurátort, aki évtizedeken 
keresztül, fáradtságot nem kímélve, ma is 
állandóan gondolkodik és tesz ezért a 
településért, hogy a holnap  ha csak kicsivel is  
több legyen, mint a tegnap volt.

 Véber Gábor a program szervezõje
 idegenvezetõ
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Találjuk ki Kerepest!
vénysorozatban  melyre pályáztunk és nyertünk  
többek között helyi pályázatot hirdettünk meg 
felnõtt és gyermek kategóriában: Találjuk ki 
Kerepest címmel.  Nem sok,  de igen 
figyelemreméltó ötletek jöttek, úgy Szilasról, 
mint Kerepesrõl. Ezekbõl késõbb érdemes lesz 
közreadni. A zsûri az értékelés folyamán úgy 
döntött, hogy a viszonylag kisszámú beérkezett 
pályamûvet nem hagyományosan, hanem 
minden dolgozatot külön-díjként értékel: 
Felnõtt: Csinger Éva 10.000Ft; Katona Judit 
10.000Ft. Gyermek: Szénási Zsófia 10.000 Ft; 
Baran Péter 5.000 Ft; Katona Sándor 3.000 Ft; 
Závodszky Luca 3.000 Ft; Molnár Elizabet Virág 
1.000 Ft és Peták Petra Rita 1.000 Ft. 
Gratulálunk! Ötleteket a késõbbiekben is 
örömmel fogadunk,  gyûjtünk. 

A zárónap programjában ezután a 
„Történelmi  Konferencia  Kerepesrõl”  
következett, mely három témát célzott meg. Az 
elõadók között volt két, tudományos igényû 
szaktekintély, Harkányiné Dr. Székely Zsuzsanna 
docens (Szt. István Egyetem-Gödöllõ) és Patay 
Pál régész. Mindketten a Patkónál, a kerepesi 
erdõn áthaladó Csörsz árokról adtak kimerítõ, 
magas szintû elõadást (1. téma). Ez a 2000 éves 
katonai védelmi sáncrendszer hasonló céllal 
épült, mint a Világörökség egyik szimbóluma, a 
Kínai Nagy Fal.  2. téma: Kilátó a Bólnoka tetõre.  
3. téma: „Szabadidõ és Történelmi Park” az Avar 
temetõ helyén (0.15), vagy közelében, a 
tervezett záportározó mellett.
Ezután következett a Kerepes-helytörténeti 
vetélkedõ. Négy csapat vett részt az 

gy héten keresztül Kerepes történelme, 
múltja volt a téma a Faluházban. Célunk Eaz volt, hogy ezt a 860 évet méltóképpen 

ünnepeljük meg – tudatosítani kívántuk és 
kézzelfoghatóvá tenni azt, hogy Kerepes olyan 
múlttal rendelkezik, amire minden lakója 
méltán lehet büszke. Mindezt tettük olyan 
„hátsó gondolattal”, nézzük meg, hogy e hely, 
amit az utóbbi pár száz évben Kerepesnek írnak, 
miféle történéssel rendelkezik, amibõl a 
jövõben valamiként profitálni lehet. A 

vendéglátás, idegenforgalom nagy üzlet 
világszerte. Csömörön a vallási turizmusnak 
jelentõs kultúrája alakult ki ; Nagytarcsának 
igényes Falumúzeuma van ; Mogyoród pozíciója 
ismert, Kistarcsán krumli fesztivált rendeznek 
és lehetne folytatni. Vagyis a környékünkön 
erõsen kezdenek kialakulni a vendégek 
fogadásának profiljai! Ezen az úton nekünk is 
igen gyorsan el kellene indulnunk, ha meg 
akarunk érkezni valahová!

Az egyhetes turizmusfejlesztési rendez-

akkori feltárást, majd Harkányiné dr. Székely 
Éva, a Gödöllõi Egyetem tanára számolt be a 
jelenkori, mindenféle új eszköz bevetésével 
készült, több tudományág összetett kutatási 
eredményérõl. A rendkívül izgalmas érte-
kezéseket Véber Gábor foglalta keretbe és fe-
jtette ki a Kerepes számára mindebbõl 
hasznosítható értékeket.
A világ más tájain egy hasonló - közel kétezer 
éves - árok és sáncrendszerre hatalmas 
túristaparadicsomokat építenek ki, és igen 
jelentõs bevételekre tesznek szert. Ezzel 
szemben a Csörsz árka, -  melynél a 

örténelmi konferenciát szervezett a 
Kerepes határában húzódó, mindez ideig Tkihasználatlan lehetõségeket rejtõ 

Csörsz árkákáról Véber Gábor, a Faluházban, 
október 18-án. Franka Tibor polgármester 
megnyitó beszédét követõen a kezdeményezõ 
helytörténész, Mihalik Mihály - balesete 
ellenére - megtartotta szokott színes stílusában 
bevezetõ elõadását, majd két kutató számolt be 
ugyancsak érdekfeszítõen mindarról, amit a 
Csörsz árkáról tudni illik. 
Dr. Patay Pál az 50 évvel ezelõtti kutatások 
vezetõje részben visszaemlékezve ismertette az 

megmozgatott föld mennyisége egyedül a kínai 
nagyfal méreteihez hasonlítható - Magyar-
országon majdhogynem feledésbe merült, sõt 
több helyen beszántották a téesz idõkben. 
Mindezek dacára légifényképekkel és egyéb 
módszerekkel még mindig pontosan nyomon 
követhetõ az Alföldön összesen 1200 km 
hosszan vezetõ, néhol kettes, sõt hármas árok- 
és sáncrendszer. Kerepes és Mogyoród között is 
megtalálható, legszebben a Bolnoka tetõn 
vehetõ ki, de például Valkó közelében az 
erdõben emberi kéz nem bántotta, csak a 
kétezer év természeti viszonyai lankásították. 
Debrecen és Polgár közelében pedig éppen az 
utóbbi években újították fel szakszerûen.
A hallgatóság elõtt a beszámolókból 
megelevenedett Csörsz vezér és maga a monda, 
de láthattuk a kerepesi Boldogasszonyt, és 
persze a legmodernebb mûszerekkel végzett 
kutatások képeit is. Ha a Magyar Állam is 
támogatná pályázati lehetõségekkel egy ilyen 
vendégcsalogató ókori létesítmény láthatóvá 
tételét, Kerepes számára is szebb jövõ 
tárulhatna fel.

Windhager Károly

Csörsz árka
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orokszorító mûsorral rukkolt elõ a Széchenyi Általános Iskola több mint harminc 
tanulója. Elõadásuk és betanító tanáraik kitûnõ anyagválogatása szinte bizserget-Tte a felnõtt szíveket: õszinteség, gyermeki aggodalom és megindító realitás. Az 

1956-os szabadságharc ünnepi elõadása az iskola tornatermében mindenkit büszkeség-
gel tölthetett el. Köszönjük a diákoknak, a tanároknak. Az iskola minden területen meg-
indult a fejlõdés útján és a néhány év alatt erõszakkal ráaggatott hamis elõítéleteket le-
küzdötte. 

A vidám diákok és felnõttek fáklyákkal a kezükben, két lovas huszár és a kerepesi pol-
gárõrség kíséretében sétáltak el a Hõsi emlékmûhöz, ahol Tunkli bácsi szavalata után pol-
gármesterünk beszélt az ünneplõkhöz. „Magyarországon és Kerepesen is az emberek 
nem a szélsõségektõl tartanak, amivel a Charták, a melegek vagy az antifasiszták 
riogatnak, hanem a gazdasági csõdtõl félnek, mert féltik a családjukat, a kultúrájukat, a 
hagyományaikat. Az embereket nem lehet becsapni és nem lehet acsarkodással, 
feljelentgetésekkel, hazugságokkal sarokba szorítani. Tudomásul kell venni, a bûnök 
nem évülnek el, és azok, akik például Kerepesen is a települést szolgálókat rágalmazzák, 
ahelyett, hogy dolgoznának, nos, õk eltûnnek a süllyesztõben. Állandó rágalmaikkal 
„kivívják” a választók utálatát” – hangoztatta Franka Tibor polgármester. Utalt arra is, 
hogy nem pártkatonákra van szükség, hanem határozott és következetes vezetõkre.

Ezt követõen Vécsey László, a Fidesz választókerületi elnöke szólt a jelenlévõkhöz. 
Szolzsenyicin sorait idézte: „A kommunistáknál kártékonyabb és veszélyesebb embertí-
pust még nem produkált a történelem. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi 
méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kom-
munista eltorzult lélek.” Vécsey László szerint is nõ az elégedetlenség, itt van a gazdasági 
csõd a küszöbön. Elõre hozott választás lenne az igazi megoldás Magyarországon.

A felelõsség óriási, de nem a nép felelõssége, hanem azoké, akik ide juttatták az or-
szágot 1990-ig, aztán pedig rövidebb megszakítással 2009-ig – mondta Franka Tibor.  
Nehéz a holnap ígérete nélkül ünnepelni, akkor, amikor három-négyszázezer ember ural-
ja a „maradék” kilenc milliót, és amikor a hazugság, a korrupció és az ingyenélés 
„polgárjogot” nyert. Piacra hivatkozni az elesettség magyarázataként politikai kalandor-
ság bármelyik oldalról.

Adjon nekünk erõt és reményt a Rákóczi-, az 1848-as és az 1956-os forradalmak!
-én-

A fenti címet viselõ, 13 képbõl álló 

színmû õsbemutatóján vehetett 

részt a történelmet és a mû-

vészeteket kedvelõ kerepesi 

közönség. Az aradi vértanúk 

napjához kapcsolódva, felemelõ 

megemlékezésnek bizonyult a 

börtönben, a kivégzés elõtt álló 

Damjanich János tábornok utolsó 

napja i t  bemutató  darab,  a  

Faluházban, október 17-én. Az 

elõadás megkezdése elõtt Mayer 

Endréné alpolgármester asszony 

beszélgetett a mûrõl, a korról és a 

fõszereplõ tábornokról a szerzõvel, 

Bene Zoltánnal. A szemünk elõtt 

lezaj ló drámai vég,  minden 

szomorúsága ellenére igazi mûvészi 

é l m é n y t  n y ú j t o t t ,  m e l y e t  

hosszantartó tapssal jutalmaztak a 

vendégek.

Istennél a kegyelem

Mayer Endréné és a szerzõ

Damjanich a börtönben a foglárral

„A kile ncz honvéd síremléke
a kerepesi temetõben.” címû rajz,
mely megtalálható Vargyas Endre:
A magyar szabadságharcz története 
címmel 1879-ben kiadott kötetében 

Szabadság gyermeki õszinteséggel

MEGNYÍLT
az Alföldi utcában

kis közértünk,

ahol a mindig friss áruk széles

választékával várjuk kedves vásárlóinkat!

2008. OKTÓBER « KEREPESI VÉLEMÉNY
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Képviselõ-testületi ülés
Kerepes Nagyközség Önkor-
mányzata október 8-án tartotta 
szokásos havi képviselõ-testületi 
ülését.
A döntéshozó testület tanács-
kozásának megkezdésekor Franka 
Tibor polgármester felhívta a 
figyelmet, hogy a jelenlegi képvi-
selõ-testület a ciklusának a közepé-
hez érkezett, s ez alkalomból meg-
köszönte képviselõ-társai munkáját 
és kérte, hogy a továbbiakban is 
igyekezzenek esküjükhöz híven 
csak Kerepes érdekeit szolgálni. Az 
idõszerûség okán pedig falugyûlést 
írt ki október 10-ére, hogy a lakos-
sággal is legyen alkalom, így a 
félidõben megvitatni az eltelt két 
év eredményeit és a hátra lévõ 
idõre készített terveket. Egyben 
bejelentette, hogy október 13-ára 
rendkívüli képviselõ-testületi ülést 
hív össze a közbeszerzési eljárás el-
indítása érdekében.

A két ülés közt eltelt idõszakról 
szóló polgármesteri beszámolóból 
a legérdekesebb tételek: 

· Kerepes lakossága meghalad-
ta a 10000 fõt, pontosan 10024 lel-
ket számlál már a község.

· Elkészült a korlát a HÉV 
lépcsõnél

· Járdaépítést készítenek elõ a 
Szõlõ utcában a HÉV állomás felõl

· Útaszfaltozás készül a HÉV so-
rompótól a Sólyom utcáig

· A Mezõ úton folyik az ároké-
pítés
Labancz József kérte, hogy a pol-
gármester minden képviselõ-
testületi ülés elején adjon tájékoz-
tatást a kötvénykibocsátásból szár-
mazó összeg felhasználásáról. 
Mayer Endréné alpolgármester as-
szony ismertette, hogy teljesítet-
ték vállalásukat és elültettek 50 
örökzöldet a Magtár téren, bár 
utána négyet elloptak.

Megszûnhet a Gyár utcai ci-
gánytelep

Egy vállalkozó szívesen megvá-
sárolná a Gyár utcai ingatlanokat. 
Ez találkozik az ott élõ cigány csa-
ládok igényeivel, mert így pénz-
hez jutnának, és el tudnának 
költözni, ami által megszûnne az a 
nyomasztó helyzet a környéken. 
Mivel itt az érdekek találkoznak 
célszerû segíteni ezt a megoldást 
az önkormányzatnak. Az önkor-

mányzat közvetítõ szerepe nélkül 
a vállalkozó nem is mer belevágni 
az ügyletbe, függetlenül attól, 
hogy nem az önkormányzat a tu-
lajdonos. Még azok a családok is 
kapnának ún. lelépési díjat, ame-
lyek jogcím nélkül laknak ott. A 
vállalkozó a tervek szerint a kiköl-
tözést követõen azonnal elbonta-
ná az épületeket, majd a terület 
rendezését követõen építene ott 
egy lakóparkot, amihez a területet 
az önkormányzatnak át is kellene 
minõsíteni. Ezzel a feltétellel éri 
csak meg neki a lakásonkénti 10 
millió Ft-os vételár mellett a beru-
házás. A jelen lévõ CKÖ vezetõ 
megerõsítette, hogy õk is kérik ezt 
a megoldást, mert számukra is 
jobb lenne, ha szétköltözhetnének 
és az ígért összegért rendes laká-
sokat tudnának a családok vásá-
rolni. Ez a megoldás az önkor-
mányzatnak nem kerül pénzébe, 
az  ott  lakók helyzete ren-
dezõdhetne és a falu nyugalma is 
helyreállhatna. Franka Tibor 
jelezte, hogy ilyen esetben elvár-
ható az Országos Cigány Önkor-
mányzat közbenjárása és anyagi 
segítsége is. A Gyár utca egyes la-
kóinak jelentõs közüzemi tartozá-
sai vannak, amit a vételárból tud-
nának törleszteni, így még ez a 
gond is megszûnne. Mivel egy 
többlépcsõs és nem egyszerû ese-
tet kell levezényelni Rózsás Erika 
javasolta, hogy egy kiváló ügyvé-
det fizessen meg az Országos 
Cigány Önkormányzat. A képvi-
selõk szavazatukkal egyhangúlag 
támogatták a polgármester javas-
latára az önkormányzat szerepvál-
lalását a fentiek szerint ebben az 
ügyben.

A Református Egyház temp-
lomépítéshez kér telket
Legalább ezer református ember 
él Kerepesen, ezért az Egyház 
templomot, gyülekezeti termet és 
lelkészlakást szeretne építeni. 
Ehhez kértek az önkormányzattól 
egy megfelelõ méretû telket. 
Feladatukból adódóan missziós 
központot is kialakítanának. 
Pordán Miklós, a Település-
fej lesztési  Bizottság elnöke 
ismertette, hogy Bizottságuk tá-
mogatja a kérést, ám mivel az erre 
a célra kiszemelt 011-es terület je-

lenleg még szabályozatlan, így 
azon belül még nem tudják kije-
lölni a pontos helyet. A testület há-
rom tartózkodás mellett megsza-
vazta a területátadást.

Az Integritás Kft csatornázási 
kérése
A gyógyközpont szennyvízei zárt 
csõrendszerben jutnak el a kiépí-
tett szennyvízhálózatba, ami köz-
ben a vezeték keresztezi a Szilas pa-
takot. A tulajdonos azt kérel-mezte, 
hogy a csõvezeték a patakmeder fe-
lett megmaradhasson, mert csak 
így lehet a megfelelõ lejtést biztosí-
tani a lefolyáshoz. A környezetet 
nem károsító és nem is zavaró meg-
oldáshoz az önkormányzat szavaza-
tával hozzájárult, amennyiben a ké-
relmezõ a mûtárgyhoz a szakható-
sági engedélyeket is be tudja sze-
rezni.

Felsõoktatási ösztöndíjpá-
lyázat
Mayer Endréné alpolgármester 
asszony ismertette a Bursa Hun-
garica ösztöndíjpályázat elõnyeit, 
amelyek miatt a Kerepesi Önkor-
mányzat a korábbi években is meg-
hirdette ezt a lehetõséget, a tava-
lyi évben 1 millió Ft-ot fordítottak 
erre.  Több tehetséges, de hátrá-
nyos helyzetû fiatal számára teszik 
ezzel elérhetõbbé a felsõfokú okle-
vél megszerzését. A testület egy-
hangúlag megszavazta az elõter-
jesztést.

A Kerepesi Községszolgáltató 
Kht pénzügyi beszámolója
A beszámolót a testület elfogadta. 
Vita csak a körül kerekedett, hogy 
a könyvvizsgálói eljárás során 
kiderült, hogy a tavalyi évre még 
be kell fizetni 1,8 millió Ft ÁFA-t. 
Palotai László a tavalyi, már nem 
itt dolgozó pénzügyes munkatár-
sak felelõsségre vonását és kárté-
rítésre kötelezését javasolta.

Minõségirányítása program a 
közoktatási intézményeknek
Sárközi Márta oktatási szakértõ 
elõterjesztését és a 34 oldalt kitevõ 
programot vita nélkül elfogadták a 
képviselõk.

Kistérségi esélyegyenlõségi terv
A kistérségben elkészült közokta-
tási és esélyegyenlõségi tervet 
Kóbor Tamás bizottsági elnök aján-
lására a testület szintén vita nél-
kül megszavazta.

Az Óvoda Alapító okiratának 
módosítása
A kisebb szükséges módosítások 
átvezetése miatt megújult Alapító 
Okirat sem váltott ki hozzászó-
lásokat, egyhangúlag elfogadták.

Együttmûködés a Környezet-
védelmi Egyesülettel
Erdélyi Lajos elnök úr ismertette 
az Egyesület helyzetét és céljait, 
melyet újrafogalmazva már a tel-
jes kistérségre kiterjesztettek. A 
tervezett együttmûködést szintén 
egyhangúlag támogatta a testület.

Közbeszerzési eljárás a József 
Attila út és a Béke utca felújítá-
sára
Ilyen összeghatár (összesen közel 
45 millió Ft) esetén kötelezõ kiírni 
a közbeszerzési eljárást, így errõl 
vita nem folyt.

Ismételt pályázat a Dessewffy, 
Berzsenyi, Wéber, Wesselényi, 
Szondy utcák felújítására

A közel 170 millió Ft-os beru-
házáshoz kíván 70 %-os támoga-
tást nyerni az önkormányzat, az 
50 millió Ft-os önrész biztosítása 
mellett.

Erdélyi Lajos külsõ tagsága
Az Oktatási-, Kulturális és Sport 
Bizottságban egy haláleset miatt 
megüresedett külsõs helyre a 
Bizottság Erdélyi Lajost javasolta. 
A testület megszavazta az új 
személyt, Erdélyi Lajos letette az 
esküt a képviselõk jelenlétében.

Tanácsnoki feladatkörök
Franka Tibor polgármester java-
solta a közmûvelõdési és köze-
gészségügyi tanácsnoki feladatkö-
rök beillesztését a Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatba a 10.000 
lélek fölé emelkedett lakosság-
számra és a növekvõ feladatmen-
nyiségre hivatkozva. Közmûve-
lõdési  tanácsnoknak Kóbor 
Tamást nevezték ki 13 szavazattal.

28 millió Ft bevétel a köt-
vénybõl
Mint a pénzügyi tájékoztatóból 
kiderült, az augusztusi pénzügyi 
mûveletek hozama miatt a 450 
millió forintos kötvénytartozás 
összege ismét apadt 28 millió fo-
rinttal. Tovább szépíti az ered-
ményt az a tény, hogy Kerepes 
nem alkalmaz bankszakértõt, így 
ezzel kapcsolatos személyi kiadá-
sok nincsenek. 
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Polgármester úr egyúttal bemu-
tatta az új pénzügyi irodavezetõt a 
testületnek.

A közterületek rendje
A 2004-ben kiadott és 2006-ban 
módosított rendeletet Oláh János 
jegyzõ javaslatára ismét áttekin-
tették és a mai helyzetnek megfe-
lelõen módosították. 

Komoly gondként vetõdött fel 
a temetõ elõtti árusok helyzete, 
akik nem fizetnek adót és közterü-
let-foglalási díjat sem, ugyanakkor 
rontják a hivatalos virágárusok for-
galmát és ráadásul rendezetlen ál-
lapotokat teremtenek a temetõ 
bejáratánál. Több kifogás és szigo-
rítási javaslat mellett elhangzott, 
hogy létesítsenek megfelelõ elá-
rusító helyeket, asztalokat az 
õstermelõk számára és legyen rá-
juk nézve is érvényes a rendelet. 
Ennek betartásához azonban rá-
termettebb közterület felügye-
lõkre lenne szükség.

A képviselõk tiszteletdíja
Franka Tibor polgármester indo-
kolta, hogy a képviselõk két éve 
végzik tevékenységüket – bár nem 
egyforma teljesítménnyel – és idá-
ig senki sem kért tiszteletdíj eme-
lést. Most, mivel a lakosság száma 
10.000 fölé emelkedett és a két év 
alatt számos fejlesztést hajtottak 
végre a település érdekében, meg-
érdemlik az emelést. Utalt rá, 
hogy például Kistarcsán is jóval 
magasabb a tiszteletdíjak összege. 
Labancz József és Palotai László 
nem értett egyet a polgármester 
indoklásával az eredményeket il-
letõen. Végül 8:3:3 arányban meg-
szavazták az emelést, melynek ér-
telmében egy képviselõ bruttó 
69.570 ezer forint tiszteletdíjra jo-
gosult. Ezen felül egy bizottsági 
tagság esetén további 31.307 Ft, 
bizottsági elnökség esetén 55.656 
Ft tiszteletdíj jár a képviselõnek.

A polgármester és az alpolgár-
mester tiszteletdíja
A vezetõk javadalmazására Szabó 
Anikó, a Pénzügyi Bizottság elnöke 
tett javaslatot. Kiemelte, hogy 
Franka Tibor két éven keresztül a 
korábbi polgármester illetményét 
vette fel, nem fogadott el maga-
sabb bért. A két év letelt és odaa-
dó munkája alapján megérdemli a 
törvényes keretek közt adható ren-
des tiszteletdíjat. Mayer Endré-
nére pedig egyedüli alpolgármes-
terként jelentõsen több teher há-

rul az utóbbi idõben. Elismerte a 
polgármester igyekezetét és nagy 
munkabírását Palotai László, de 
idézett egykori kampány-sajtó-
jából is. A 12:1:1 arányú szavazást 
követõen a polgármester illetmé-
nye bruttó 521.775 Ft + 153.632 
Ft költségtérítés. Külön szavazás-
sal (9:3:2) az alpolgármester as-
szony tiszteletdíja bruttó 200.980 
Ft + 40.000 Ft lett.

Szabálysértési bírság
A törvény módosítása kapcsán a 
helyi rendeletben is emelkedett a 
szabálysértéseknél a helyszínen ki-
róható bírság mértéke, mely elér-
heti a 20.000, sõt bizonyos ese-
tekben a 30.000 Ft-ot is.

Ping-pong szakosztály létesítése
Ignácz János képviselõ úr ismer-
tette, hogy Szufla II Kerepes né-
ven jegyzett csapatukkal Budapest 
II. osztályában versenyeznek 
eredményesen, Kovács Zoltán 
edzõ irányításával. Feladatuknak 
tekintik az utánpótlás nevelést, eh-
hez minkét Közösségi Ház biztosít 
helyet, asztalt és játéklehetõ-
séget. A versenyfelkészüléshez 
azonban a XVII. kerületben bérel-
nek termet. Több képviselõ is pár-
tolta a beterjesztést, s a tömeg-
sport alapból 230.000 Ft támoga-
tást szavaztak meg számukra.

A Pannon Nagyfogyasztó Szö-
vetkezet
Kovács Antal utánajárt a Nagytar-
csán már bevezetett szövetkezet-
nek. Képviselõ úr azzal a feltétellel 
javasolta Kerepes Önkormányzat 
számára a belépést, ha a helyi vál-
lalkozókat is be tudják vonni.

Pályázat csapadékvíz elveze-
tésre
A szükséges önrész biztosítását ez 
esetben is megszavazta a képvi-
selõ-testület.

Gyalogút a temetõ és a focipá-
lya között
Kovács Antal javasolta, hogy a 
Kht-tól rendeljék meg a munkát a 
szükséges lépcsõvel, korláttal 
együtt.

Szóbeszéd a faluban
Labancz József szóbeszédre hivat-
kozva fõügyészi iratot mutatott be 
a testületi ülésen, miszerint nyo-
moznak az önkormányzat egyik ko-
rábbi ingatlaneladása ügyében. 
Polgármester úr és jegyzõ úr azon-
ban nem tudott semmilyen eljá-
rásról.

Windhager Károly
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Bemutatjuk a képviselõket sorozatunkban ez 
alkalommal Palotai Lászlót kérdeztük.

Képviselõ úr milyen kötõdéssel él Kerepesen?
Születésem óta itt élek, ugyan abban az 
utcában, ahol a dédnagyapám is lakott. 
Nagyszüleim, szüleim is idevalósiak a 
környékre: Kerepesre, Szilasra, Isaszegre, 
Mogyoródra, Budapestre. Az én szememben 
azonban nem ez a legfontosabb valakinek a 
megítélésében, hanem az, hogy milyen ember. 
A kötõdésemhez tartozik, hogy 2001-ben 
elkezdtem felkutatni a régi Kerepes életét 
bemutató fényképeket, abból a célból, hogy 
digitalizáljam azokat. Sokan kölcsönadták 
családi képeiket, amiket beszkenneltem, s így 
rendelkezésünkre áll egy közel 1800 darabos 
gyûjtemény. A www.kerepes.lap.hu honlapon 
is lehet nézegetni belõlük, a teljes gyûjtemény 
pedig megtalálható a Faluházban és a 
Polgármesteri Hivatalban. 
Szakmáját, foglalkozását tekintve mit 
tudhatunk Önrõl?
A Budapest Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki 
karán tanultam nappali tagozaton. Okleveles 
villamosmérnök vagyok. Fejlesztõmérnökként 
kezdtem, majd néhány év elteltével számítás-
technikai termékek kereskedésével, mûszaki 
támogatásával is foglalkoztam. A probléma 
megoldás, új rendszerek létrehozása végigkí-
sérte eddigi munkásságomat. Mérnök-ként 
vállalati minõségbiztosítási vezetõ voltam egy 
50 fõs cégnél. Megszereztem a mérlegképes 
könyvelõi oklevelet is. Ennek nagy hasznát 
látom a képviselõi munkámban. Jelenleg 
informatikai hálózatok tervezésével, kivitelezé-
sével foglakozom irányítási szinten.
Kérem, mutassa be a családját is!
A fiam 22, a nagyobbik lányom 20 éves és van 
egy hat és fél éves kislányom is. Mindhárom 
gyerekemnek az édesanyja a feleségem. 
Mióta képviselõ, és milyen színekben indult?
2002 óta vagyok képviselõ, ez a második 
ciklusom. Függetlenként jutottam be, nem párt 
színekben. Magamat konzervatív eszmeisé-
gûnek vallom, de érdekes, hogy amíg az elõzõ 
ciklusban jobboldalinak tartottak, most 
baloldalinak tekintenek néhányan. 
Én Önt ellenzéki szerepben látom!
Nem értek egyet mindenben a polgármes-
terrel. Van saját véleményem, elképzelésem. 
Ezeket elmondom a testületi és a bizottsági 
üléseken. Egy képviselõnek ez is a dolga. 
Sokszor megtörténik, hogy még szót sem kapok 
testületi ülésen. Véleményem szerint a polgár-
mesterünknek az a jó személy, aki az ötleteire, 
elgondolásaira mindig igenlõen bólogat. 
Hogyan zajlik a döntések elõkészítése?
Mivel az önkormányzatunkban frakciók 
nincsenek, így hivatalosan frakcióegyeztetések 
sincsenek. Nehezményezem, hogy csak igen 
kevesen vagyunk képviselõk, akik megszólalunk 

testületi üléseken. A képviselõk többsége nem 
nyilatkozik, nem érvel, a szavazás során derül ki, 
mi a véleményük . Én szívesen meghallgatnám a 
többiek észrevételeit is. 
Egy tény: a Polgármester úrnak megvan a 
szavazattöbbsége, így rendre leszavaznak 
minket. Ugyan úgy érzem e tekintetben 
magam, mint Bók Károly idejében. 
Amennyiben jól menne a községnek emellett az 
irányítás mellett, akkor ez megbocsátható 
lenne, de sajnos nem így van. Évrõl évre többet 
költünk el a mûködésre, mint a mûködési célú 
bevételünk, tehát apránként feléljük a 
tartalékainkat. Ez pedig komoly gazdálkodási 
hiba, ami hosszú távon nagyon veszélyes.
Folytassuk akkor a gazdálkodással!
A gazdálkodási mód nem változott az elõzõ 
ciklushoz képest. Most is hiányolom a bevétel 
növelésére tett erõteljesebb lépéseket. Az 
elõkészítéseknél pedig hiányoznak az üzleti 
tervek, ami alapján egy leendõ üzem, pl. a 
betonüzem esetén, vagy a KHT mûködésénél 
számításokkal lehetne alátámasztani, hogy az 
megéri-e vagy sem.
Én két fõ bevétel növelési lehetõséget látok. Az 
egyik az iparûzési adó növelése további 
vállalkozások letelepítésével. A másik pedig a 
személyi jövedelemadó helyben maradó 
részének növelése. Ez utóbbit úgy lehet elérni, 
ha településünkön olyan lakókörnyezetek 
alakulnak ki, ami ide vonzza a nagyobb 
jövedelmû embereket. Ehhez Kerepes 
adottságai alkalmasak, mi egy jobb sorsra 
érdemes település vagyunk. A nemkívánatos 
személyek helyett a kívánatos személyeket 
kellene keresni az önkormányzat vezetésének.
Mi a véleménye a kötvénykibocsátásról?
Mivel nincs elég önerõnk a pályázatokhoz, ezért 
szükség volt valamennyi hitel jellegû pénz 
bevonására. Az adott esetben a kötvény 
kibocsátása jobb megoldásnak tûnt, mint a 
hitelfelvétel. Viszont 800 mFt összeg felvétele 
túlságosan kockázatos Kerepes jövõje 
szempontjából. Másrészt ekkora összeg 
elköltése bizalmi kérdés is. Én Franka Pál Tibor 
p o l g á r m e s t e r b e n  n e m  b í z o m ,  m e r t  
véleményem szerint már többször elõfordult, 
hogy nem írt vagy mondott igazat. Ezek miatt 
nem támogattam a nagy összegû kötvény 
kibocsátást.
Jellemzõ maga a kötvénnyel kapcsolatos 
eljárása is. A testület megszavazta a 800 millió 
forintos kötvénykibocsátást még tavaly 
novemberben, de a polgármester valamiért 
nem hajtotta azt végre, hanem ez év elején újra 
behozta a képviselõk elé. Ekkor azonban már 
csak 450 millió Ft értékre tett javaslatot. Nem 
értem, érvényes, többségi testületi döntés után 
miért visszakozott a polgármester, ráadásul 
éppen õ javasolta a 800 mFt összeget. 
Ön nem támogatta a legutóbbi ülésen 
megszavazott  300 mil l iós hitelkeret 
megnyitását sem, pedig ez kimondottan üzleti 
bevételt hozó beruházáshoz szükséges.
Hozzá nem értésnek tartom, hogy ismét üzleti 

terv, részletes számítások készítése nélkül 
döntöttünk jelentõs összeg felvételérõl. Lehet, 
hogy célszerûbb lett volna akár két-három 
testületi ülésen is tárgyalni, amíg a megfelelõ 
döntéshez eljutunk.
Félidõhöz közeledve, hogyan értékeli a 
jelenlegi képviselõ-testület tevékenységét?
Két év alatt történtek jó és rossz dolgok. Örülök 
neki, hogy apróságok is elõtérbe kerültek, mint 
lépcsõk készítése, korlátok javítása, festése, 
kutak rendbetétele, bevezetõ utakon táblák 
kihelyezése, szemetesek kihelyezése, stb. Ideje 
volt a két orvosi rendelõ külsõ rendbetétele. A 
két játszótérnek sok gyerek, szülõ és nagyszülõ 
örül. Épült út a Templom és a Mezõ utcában. 
Mindezek túlnyomó részben nem adomá-
nyokból, hanem a mi pénzünkbõl, a 
településünkön élõk pénzébõl épült. 
Továbbra is nagy gond az ivóvíz minõsége. 
Helyesen döntöttünk, hogy induljunk az ivóvíz 
javítására kiírt pályázaton. Gond a 70-es 
években épült vízvezeték rendszerünk 
elöregedése, erre is kell gondolni a jövõben.
Hibának tartom azonban, hogy az elvégzett 
munkák nem mindig megfelelõ minõségûek. A 
gazdálkodásban pedig azt, hogy többet költünk, 
mint amennyit ésszerûen szabad lenne. Pl. jó, 
hogy 860 éves Kerepes, de nem biztos, hogy 
ennyi pénzt kellene ilyesmire költeni, fõként 
hitelbõl. Nem értek egyet az olyan döntésekkel 
sem, amikor alapos ok nélkül váltunk. Ilyen volt 
a temetõ üzemeltetõjének a leváltása és ilyen 
most a családsegítõ szolgáltatóval kapcsolatos 
ügy. Bók Károly idejében is voltak ilyen - csak 
politikainak minõsíthetõ - döntések, amikre 
nincs más magyarázat. 
A településünk nagymértékû eladósítása miatti 
törlesztés és kamat fizetés pár év múlva nagy 
gondot fog okozni.
Képviselõ úr, köszönöm a válaszait!

Windhager 

Palotai László

Polgármester úr véleményét is kikértük az õt 
érintõ megállapításokról. - a szerk.

A stílus az ember. Palotai László kritikáit 
köszönöm, rágalmait visszautasítom, és 
m e g n y u g t a t o m ,  é n  n e m  f o r d u l o k  
bírósághoz. Személyeskedése mellett arra 
kérem, tegyen végre a faluért. Vele 
ellentétben ebben kívánok neki jó 
egészséget, alappal is bíró igazmondást, 
választási csalódottsága feletti észheztérést. 
Ha nem sértem meg, akkor javasolnék 
valamit neki és társainak: azt a pénzt, amit 
különféle acsarkodó, rágalmazó újságokra 
tetszenek költeni ellenünk, abból a pénzbõl 
építsenek Kerepesen járdát, utat, játszóteret 
mindenki örömére. A kerepesiek 2010-ben 
sem azokra  fognak  szavazni ,  ak ik  
mocskolódnak, hanem azokra, akik a 
települést szolgálják és építik. Korai kampány 
helyett ezt javaslom igaz szóval és 
bizalommal .

Polgármester

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. OKTÓBER



KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA 7

Aki ritkán jár  temetõben,  így október végén az 
is felkeresi elhunyt hozzátartozóit, rokonait.  Az 
idõszerûség okán kértünk tájékoztatást 
Krastenics Istvántól, a  temetõnket üzemeltetõ 
Szigü Zrt. fõmérnökétõl.

Meddig lesz nyitva a temetõ az ünnepek 
környékén?

A szokásos nyitvatartásnál hosszabban, este 
nyolcig lehet a temetõben tartózkodni, de 
természetesen a helyben lakó gondnokunk 
ilyenkor  rugalmasan megvárja, amíg mindenki 
lerója kegyeletét a halottainál.

Önök közel egy éve vették át a temetõ 
üzemeltetését, és azóta szemmel láthatóan 
jelentõs fejlesztések történtek…

Idõközben  végrehajtottuk a polgármester 
úrral történt megállapodás szerint a ravatalozó 
kifestését és ezzel egyidõben a teljes 
berendezést is újra cseréltük. Megépítettük az 
urnafalat, ami eddig hiányzott Kerepesen.  A 
jobboldali, kevésbé szép kerítésre nádfonatot 
borítottunk. Felújítottuk a haranglábat és 
védõtetõt készítettünk a mûemlék szobor fölé. 
Ezen kívül kibõvítettük jelentõs földmunkával a 
temetõ területét a focipálya felé. Mindezek a 

beruházások közel kétmillió forintba kerültek. 
Most az ünnepekre készülve pedig rendbe 
tettük a több mint százéves mûemléknek 
számító Mindenki Keresztje környékét.

Egyre nõ a lakosság  száma Kerepesen, a 
temetõben mennyi a szabad hely?

Nincs ok aggodalomra, legalább egy 
évtizedig nem lesz helyszûke, részben a 
mostani bõvítés  és az urnafal miatt sem, és 
jellemzõ a lakosságra, hogy nagy számban a 
meglévõ családi sírhelyeikre temettetnek  rá.

Milyenek a temetkezési költségek?
Sajnos elterjedtek rosszindulatú pletykák 

drágaságról és a szolgáltatásainkról, de a 
valóságban  ennek semmi alapja nincs. Nálunk 
is vannak nagyon olcsó és nagyon drága 
temetések, ahogy azt a megrendelõ család 
kívánja. Egy koporsó kerülhet 20 ezer forintba, 
de akár sokszázezer forintba is, hiszen óriásiak 
a különbségek. Kistarcsán semmi kifogással 
nem találkozunk sem a szolgáltatásainkat, sem  
az árainkat illetõen.

Mennyi idõközönként kell megváltani a 
sírhelyeket?

Az urnasírhelyeket 10 évenként, a koporsós 

helyeket 25 évenként, a kriptákat 60 évente. 
Amelyik sírhelynek lejárt az ideje, arról 
jegyzéket függesztünk ki a temetõben, de jó, ha 
a családok is számon tartják, bár van egy 
többhónapos türelmi idõ is. 

WK

Mindenszentek-Halottak Napja
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Játszóterek Szilasligeten és Kerepesen, 3 millió. 
Lépcsõ és korlát építése a Szilasligeti HÉV 
megállóban 1,8 millió. Összesen a két év alatt 
megközelítõleg 200 millió forintot fordított az 
önkormányzat a fent felsorolt munkákra.

Pályázatok 
Két év alatt 15 pályázat került beadásra, ebbõl 
nyert a Wéber utca járdaépítésre, az iskola 
akadálymentesítésre, közlekedési lámpa 
elhelyezésére a Szabadság úti óvodánál, a József 
Attila és a Béke utca aszfaltozására, a kerepesi 
HÉV megállónál P+R parkoló kiépítésére. A 
pályázatokra mintegy 30 millió forintot költött az 
önkormányzat és 80 milliót nyert. Elbírálás alatt 
lévõ pályázatok: bölcsõde létesítése, 5 utca 
aszfaltozása Szilason, turisztikai központ 
kiépítése Kerepesen, az ivóvíz nitrátmentesítése. 
Idén még a városi cím elnyerésért pályázunk. 
Ezek  pályázatírói összege várhatóan 9-10 millió.

Tervek
Szilasligeten a Wéber-, Wesselényi-, Szondy 
utcák, Széphegyen a Dessewffy utca aszfaltozása 
vízelvezetéssel együtt. Az Ady Endre utca 
felújítása, a Kiss József-, a Bajcsy-, és a Mártírok 
utca vízelvezetésének kiépítése.  Kerepesen az 
Ilka-, és a Berek utcák felújítása.  Víztározó építési 
engedélye van folyamatban, mely horgásztónak 
is használható.  Szõlõ utcai gyalogos járda 
megépítése.  A Szabadság úti óvoda bõvítése, a 
Templom utcai átalakítása.   A Sólyom-, a József 
Attila-, és a Béke utcák leaszfaltozása.
Az önkormányzat tárgyalásokat folytat ener-
giatakarékos tüzelõ-brikett gyártó üzem 
létesítésérõl, valamint szélmalmok telepítésérõl 
egy olasz céggel. A Cigány Önkormányzat 
megkereste a hivatalt, hogy segítsen eladni a 
Gyár utcai ingatlanaikat.

Kultúra
A 860 éves programsorozat keretében 
megrendezésre került a Szilasmenti Napok (2 
millió), Nemzetiségi Fesztivál (1 millió), Katolikus 
Kultúráért Díj adományozása, díszpolgári cím 
adományozása, készül a Kerepesi Kalendárium, 
mely novemberben kerül kiadásra. A községben 
15 civil szervezet tevékenykedik, mindkét 

Két év - kétszáz millióKét év - kétszáz millió
FOLYTATÁS AZ 1 . OLDALRÓL
A hivatalban 29 tisztviselõ dolgozik, a Kht-ban 43 
fõ, az iskola dolgozói létszáma 31, míg az óvodáé 
43 fõ, és három védõnõ gondoskodik a 
gyermekekrõl a községben. 157 dolgozóval a 
legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat a 
környéken.

A két év nagyobb eredményei kerekített 
számokban: - 2006 telén a Szõlõ utca vége és a 
Vasút út aszfaltozása 2,5 millió.  Falutáblák 
készítése 0,5 millió.  Buszmegállók létesítése 
Kerepesen 2 darab, Szilason 6 darab 1,5 millió.  
Juhász Gyula utca egy szakaszának aszfaltozása, 1 
millió.  Mintegy 60 darab szemetestartó 
készítése és kihelyezése fémbõl és fából, cirka 1 
millió.  Iskolánál és a Sólyom utcában járda 
építése 500-500 ezer forint.  Emlékmû készítése 
nagyrészt adakozásból, 1,5 millió.  Temetõkerítés 
bõvítése, új harangláb, szobor fölé tetõzet, 
urnafal, a kereszt rendbetétele, fakivágás, 2,5 
millió.  A Faluház felújítása vízbekötés, vizesblokk 
kialakítása, festés, mázolás, 2,5 millió.  
Megalakítottuk a Polgárõrséget, amihez ingyen 
kaptuk a Suzuki Benkõtõl a gépkocsit, tervezzük 
körzeti rendõr foglalkoztatását.  Szilasi közösségi 
ház felújítása, festés, lécezés, függönyök, 
szekrénysor készítése, 500 ezer. Szilasi kápolnába 
harang adakozásból, parkoló kialakítása.  
Templom utca  d íszkövezése lakossági  
támogatással, két díszkút építése, fesztiváltér 
kialakítása, 14 millió.  Szilason a Wéber Ede 
lakóparkban a lakosság aszfalt utat épített. A 
Wesselényi utcában 100 méter aszfaltút készült, 
a buszfordulót kátyúztuk, a Bajcsy Zsilinszky 
utcában csapadék vízelvezetõt építettünk, 
köveztünk 4 millióért.  A Sólyom lakótelep lakosai 
önerõbõl aszfaltutat építettek, melyet támo-
gattunk 8 millió forinttal. Az iskola kiürült 
szárnyában új hivatalt és Kht-t alakítottunk ki 21 
millióért, 32 millióért gépeket vásároltunk.  Az 
iskola belsõ átalakítása, festés  1,5 millió.  Óvoda 
bõvítése Szilason, parkoló kialakítása 12 millió.  
Wéber utca járdaépítés 11 millió.  A kerepesi és a 
szilasligeti orvosi rendelõk szigetelése, tetõjaví-
tás, parkoló kialakítása, festés, korszerûsítés 13 
millió. A Mezõ utca teljes aszfaltozás, vízelvezetés 
kiépítése, ami még folyamatban van, 55 millió.  

közösségi ház állandóan foglalt rendezvények 
miatt. Támogatásra 2008-ban 6 millió forintot 
fordított az önkormányzat.
A polgármester tájékoztatta a megjelenteket a 
tiszteletdíj emelésekrõl; a képviselõknek és a 
polgármesternek is emelkedett a tiszteletdíja a 
vonatkozó törvények szerint a 2006-os 
választások óta elõször.
A beszámoló után a közönség intézett kérdéseket 
a testülethez.
Usák István felszólalásában nehezményezte, 
hogy kevesen jöttek el a falugyûlésre, majd arra 
volt kíváncsi, hogy mi lett az elõzõ önkormányzat 
190 millió forintos maradványával és a plusz 100 
millió forinttal, amiért a régi hivatal elkelt, 
valamint a 450 millió forintos kötvény sorsáról 
érdeklõdött. Szerinte a segélyt munkáért 
veszélyes kifejezés, mert ezzel a segélyt  
degradáljuk le, javasolta legyen az juttatás a 
munkáért elnevezésû. A  Szérûskert köz volt 
régen kijelölve az óvoda és a bölcsõde helyéül, 
miért nem oda épül, továbbá szintén választ várt 
arra a szóbeszédre, miszerint a temetõkerítés 
nincs kifizetve. Az Ady és a Szondy utcák 
javításáról kérdezett, elmondta, hogy a Mártírok 
utca járhatatlan, a Kiss Ernõ-, a Gyulai-, és a Sass 
utcák szintén, valamint nehezményezte, hogy a 
Mezõ utcából az Árok utca felé nem lehet 
behajtani. Örült annak, hogy a HÉV megállónál a 
járda készen van, de rámutatott, hogy 5 méteren 
viszont járhatatlan. Felháborítónak találta, hogy 
a kihelyezett szemeteskosarak mellé rakják sokan 
a szemetet, és azt is, hogy a most felújított orvosi 
rendelõ fala már össze van firkálva. 
Franka Tibor válaszában tájékoztatta a kérdezõt, 
hogy a maradvány sorsáról  tételesen 
tájékoztatást adott a Kerepesi Vélemény 2006. 
novemberi számában, ami a hivatalban bármikor 
megtekinthetõ. A 450 millió forintos kötvénybõl 
100 milliót hívtak le, amibõl eddig elkészült a 
Mezõ utca 55 millióért, a két orvosi rendelõ 13 
millióért, a szilasi HÉV megállónál a járda 1,8 
millióért. A segélyezésrõl az a véleménye, hogy az 
önkormányzat feladata és célja a foglalkoztatás 
és nem a munkahelyteremtés, sajnos az államtól 
nem tudja átvállalni a segélyfizetést. Az óvoda 
elõzõ testület által kijelölt helye értékesítésre 
került tavaly, a  bölcsõde az iskolaudvarban fog 
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befejezik a munkát az utcában elszállítják a 
hordót is, a vízaknát természetesen hely-
reállítják.
A telekadó még nincs bevezetve tájékoztatott a 
polgármester, az önkormányzat csak építési 
telket adóztat, melybõl fejlesztéseket kíván 
finanszírozni, így az igazságosabb elosztás 
érdekében igyekszik bevonni az újonnan érkezõ 
és építkezõ lakosságot a terhek viselésébe. Az 
úgynevezett Szilvásoknál más a helyzet, ott még 
vizsgáljuk a belterület beépíthetõségét, 
tekintettel a vízmosásra. Körülbelül 800 telek 
vár belterületbe vonásra, ami a tulajdonosának 
értéknövekedést hoz, aki viszont elvárja, hogy a 
közmûvet az önkormányzat építse ki. 
A Tölgyfa és a Radnóti Miklós utca mállik szét, a 
k o m m u n á l i s  a d ó b a n  b e n n e  v a n  a z  
útkarbantartás is – hangzott el egy újabb 
panasz. A polgármester válaszában elmondta, 
hogy a kommunális adót teljes egészében 
szemétszállításra fordítja az önkormányzat, 
mivel nincs szemétszállítási díj, és még így is 
tenni kell hozzá 12-13 millió forintot évente.  A 
Tölgyfa utcát tavasszal tervezik megújítani.
Csõsz Lajos felszólalásában elismerte, hogy 
nehéz a helyzet országszerte, így Kerepesen is. 
Ez nem ok arra, hogy acsarkodjunk egymásra – 
mondta. A községben több történt, mint 20 éve, 
de vannak, akik csak a hibákat keresik, a rosszat 
egymásban. A nép választott, nem acsarkodást, 

megépülni, új óvodára pedig nincs szükség, 
mivel a Szabadság útit felújítják és bõvítik. A 
temetõkerítés körüli szóbeszéd nem igaz, a 
számla ki van fizetve, az önkormányzatnak nincs 
kifizetetlen számlája. A temetõt bõvítettük, 
folyamatosan felújít juk, fakivágásokat 
végeztettünk a kezelõ költségén, háromszázezer 
forintért helyreállíttattunk egy megrongált 
sírkövet, és ötleteket várunk a régi ravatalozó 
épületére vonatkozóan – válaszolta a 
polgármester. Az utcák állapotával kapcsolatban 
elmondta, hogy a keskeny utcák a volt 
üdülõövezetbõl  adódtak,  amik  azóta  
l a k ó ö v e z e t t é  vá l t a k ,  é s  a h o l  s z i n t e  
megoldhatatlan az árok az út mellett. A Mezõ 
utca még nincs befejezve, türelmet kért az 
ottlakóktól. 
Makádi József felszólalásában megköszönte a 
Mezõ utca aszfaltozását, de szóvá tette, hogy az 
Árok utcánál kitett aszfaltos hordó nem került 
elszállításra, valamint a Halász utca sarkán a 
vízakna fedél be van betonozva, és szerinte 
keskenyre sikerült a Mezõ utca, melynek a 
szélére zúzott kõ kellene, hogy ne mossa el az 
esõ az útpadkát. A telekadóval kapcsolatban 
elmondta, hogy az elõzõ testület eltörölte a 
Szérûskertek és a szilvások adóját, miért kellett 
újra bevezetni – tette fel a kérdést.
Vass Lajos a Kht vezetõje válaszolt az úttal 
kapcsolatos kérdésre és ígérte, hogy amint 

KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ FEHÉR- ÉS 

VÖRÖSBOROK, PALACKOZVA IS!

SZILÁGYI

PINCÉSZET
Mogyoród, Somlói u. 36.

Nyitva tartás: csütörtök-péntek: 14-17-ig, szombat 9-17-ig

Telefon: 06-28-441-856

Riasztó- és klímaszerelés
Elektronikus vagyonvédelmi eszközök, kültéri és beltéri 

kamerák szerelése, javítása. Klíma, hûtõkamra, hûtõgép, 
töltés, telepítés, javítás, karbantartás, mûszeres 

szivárgásvizsgálat
06/20 925-6289, Tel./Fax: 06/28 482-556, 

gal.balint@freemail.hu
Gál Bálint 2145 Szilasliget, Mártírok u. 56.

Mûanyag ablakok!
Ingyenes felmérés, árajánlat. 

Beépítés meglévõ keretbe, vagy 
régi elbontása után. Komplett kivitelezés.

Telefon: 06/30 670-6271

ellenségeskedést akar, hanem felelõsségteljes 
munkát. Nem jut eszükbe ezeknek az 
embereknek, hogy az elõzõ ciklusban õk is 
ígértek, és nem tartották be? Az a baj, hogy újra 
bizalmat szavaztunk nekik, de felrúgják az 
akaratunkat, és azt akarják elhitetni velünk, 
hogy ez a mi érdekünk. Lázítanak, érthetetlen 
dolgokat írnak, nem kell még kampányolni – 
fejezte be hozzászólását.
Kérdések hangzottak el még a hóeltakarítással, 
a szelektív hulladékgyûjtéssel és a nitrátos 
ivóvízzel kapcsolatban. A téli síkosság-mente-
sítést a Kht végzi speciális gépeivel ütemterv 
szerint, a szelektív hulladékgyûjtõ szigetek jövõ 
tavasszal kerülnek megépítésre a Zöld Híd 
program keretében – ígérte a kivitelezõ. Az 
ivóvíz nitrátmentesítésére pályázat útján 
igyekszik a Szilasvíz Kft megoldást találni – 
hangzott a válasz.
Csomó László szilasligeti lakos a Hungaroring 
elviselhetetlen zajáról beszélt, és a megoldás 
iránti lehetõségekrõl érdeklõdött. Franka Tibor 
többször egyeztetett a Hungaroring vezetõivel, 
a mogyoródi polgármesteri hivatallal ered-
ménytelenül, ezért arra az álláspontra jutott a 
hivatal, hogy jogi útra tereli az ügyet.
A falugyûlés végén a Szõlõ utcai lakosok 
rögtönzött megbeszélést tartottak a járdaépí-
tésrõl Bokor Béla mûszaki ellenõrrel és a Kht 
vezetõjével.                                                        G.E.
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NOVEMBER

2008.nov. 4. /kedd/ 18 óra
Számítógép  ismereti tanfolyamok
20 óra / 7000Ft .-
Kérem, jelezze elõre telefonon érkezését!
Véber Gábor  06 20 204 1916

2008. november 7. péntek 17 óra
Fejõs László grafikus kiállítása
 „Kötõerõk”
Kerepesi Faluház
Kiállítást megnyitja: Tasi István a Védikus 
Tudományok Kutatóközpontjának vezetõje. A 
kiállítás megnyitója után, minden kedves 
látogatót szeretettel várunk vegetáriánus 
finomságokra. Belépés ingyenes!

IDÕPONT VÁLTOZÁS!
2008. november 9. Vasárnap 14.00  18.00 között
Márton napi libaparádé
Szilasligeti Közösségi Ház
A Szilasligeti Közösségi ház idén is megrendezi az 
hagyományos Márton napi liba parádéját 
Lesz libadobálás, liba tömés (szigorúan 
állatbarát módon) kukorica pattogatás, liba 
csodálás, újbor kóstolás, moldvai táncház. A 
vendéglátásról a Két Faluért Egyesület 
gondoskodik. 
A rendezvény támogatói: Kerepes Nagyközség 
Önkormányzata, Kerepesi Faluház, Két Faluért 
Egyesület, Mackótanya Kézmûves Foglalkoztató 
Mûhely

Idén elõször Márton napi receptversenyt 
hirdetünk liba étel és almás, körtés, szilvás 
sütemény kategóriákban. Az elsõ helyezettek 
egy-egy szárnyassal lesznek gazdagabbak. 
A recepteket a Faluházba várjuk 2008. 
november  3-ig.
A legjobb, legeredetibb recepteket bemutatjuk 
a Kerepesi Vélemény újságban.

November 13. csütörtök 17 óra
Polgári esték
Szilasligeti Közösségi Ház
Franka Tibor polgármester beszélget Glattfelder 
Bélával, Fidesz-Magyar Polgári Szövetségi 
taggal, az Európai Néppárt (Keresztény-
demokraták) és az Európai Demokraták 
Képviselõcsoportjának tagjával

November 15. szombat 10 óra
10 éves a Kisvirág Gyermektánccsoport
Széchenyi Általános Iskola tornaterme 
Gyermek néptánctalálkozó, határon innen és 
határon túl.
Pest megyei és erdélyi tánccsoportok szerep-
lésével

November  22. 14.00-18.00 óra
Adventi készülõdés a Család-Várral
Szilasligeti Közösségi Ház
Adventi koszorúkészítés, reneszánsz táncház, 
íjászat és adventi hangulat.

November 28. péntek 17 óra Kerepesi Faluház
860 éves Kerepes  program zárása
a 860 éves Kerepes  képes album bemutatója
Ami kimaradt… fotókiállítás
Kerepes Díszpolgára cím átadása
Uray György Színház és Mûhely elõadásában: 
Szabó Magda: Hallei kirurgus

December 6. szombat 10 óra 
Advent a Kisvirággal
Kerepesi Faluház
egész napos adventi készülõdés, táncházzal, 
interaktív játékkal, kézmûves foglalkozásokkal, 
mézeskalács sütéssel és foszlós kaláccsal, habos 
kakaóval.

December 6. 
A mi Karácsonyunk  II. Gyermekrajz kiállítás
Szilasligeti Közösségi Ház

December 6. szombat 17 óra
Falukarácsony a Szent Háromság dombon, a 
Közös Karácsonyfa alatt
Fellépnek: kerepesi csoportok, intézmények

December 13. szombat 11 óra
Adventi vásár és sokadalom
  Jótékonysági vásár az iskola és az óvoda javára 
- Szilasligeti Közösségi Háznál

December 13. szombat 17 óra
Falukarácsony, karácsonyi mûsor a Szilasligeti 
Karácsonyfánál

December 21. vasárnap 10 óra
Karácsonyi koncert a Szent Anna templomban
Kerepesi Szent Anna templom

Nehezen tanul? Rossz a memóriája?
TANULÁS TANFOLYAM
Minden korosztály számára
A tanfolyamon tanultak által gyorsabb, 
pontosabb, tartósabb lesz a memóriánk, 
könnyebben tanulunk. Jelentkezni lehet: Dr. Kiss 
Katalin 20/388-4953, kisskatalin@vnet.hu

Változtatás jogát fenntartjuk!

DECEMBER

Kulturális programajánló
Kerepesi Faluház

2144 Kerepes, Templom u. 3.28/560-360, 20/559-8921

faluhazkerepes@invitel.hu, www.kerepesfaluhaz.shp.hu

Ezüst medál átadás
A Pest Megyei Népmûvelõk Egyesülete 
elnöksége 1999-ben határozta el, hogy 
jubileumi ezüstgyûrût és medált adományoz a 
Pest megyében 10  15  20  25  30  35  40  45… 
éve a közmûvelõdési intézményekben 
tevékenykedõ kollégáknak. Az ékszert minden 
évben az veheti át, aki abban az évben ünnepli 
a fenti kerek évfordulót. 

A rendezvényen Makra Borbála, a Pest 
Megyei Közmûvelõdési Intézet igazgatója 
köszöntötte a vendégeket. Ünnepi köszöntõt 
mondott Szûcs Lajos, Pest Megye Közgyû-
lésének elnöke, majd Tapodi Katalinnal, a Pest 
Megyei Népmûvelõk Egyesülete elnök-
asszonyával átadta az ünnepelteknek az 
Ezüstgyûrû díjakat és a medalionokat. Idén 
Szabós Józsefné, Zsuzsi, a Faluház dolgozója is 
átvehette az alkalomra készült ezüstmedált. 
Szeretnénk gratulálni neki a kitüntetéshez.

Gobelin kiállítás
Október 3-án, pénteken nyitotta meg kapuit a 
Faluházban a csodálatosnál, csodálatosabb 
gobelinek kiállítása. A szépségek készítõje 
Bányai Györgyné Nagy Margit, a Lila-Akác 
Nyugdíjas Klub tagja. A megnyitón Margitka 
gyönyörû kézimunkái, finom süteményei és az 
õt körülölelõ szeretet, amit a családtól, 
b a r á t o k t ó l ,  k l u b t a g o k t ó l  k a p o tt ,  
megteremtették a bensõséges hangulatot. 
Konda Piroska és Mayer Margit néni meleg 
szavai, B. Virágh Orsolya fuvolajátéka emelte 
az est fényét. Köszönjük az alkotónak, 
Margitkának, a Lila-Akác Nyugdíjas Klubnak és 
minden közremûködõnek, a csodálatos estét.
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kisgyermekével kirándulni voltunk 
Veresegyházán a Medveparkban. 
Megetettük a macikat almával, 
majd megcsodáltuk a farkasokat, 
kis õzikéket, vaddisznókat és 
egyéb apró állatokat, melyeket a 
parkban találtunk. A kiállított 
kisvasútnak is nagy sikere volt. 
Minden kisgyermek rögtön ki is 
próbálta, milyen érzés lehet egy 
ilyen jármûvön utazni. Október 6-
án ünnepeltük óvodánk harmadik 
születésnapját. Sajnos a szom-
batra meghirdetett kerti parti az 
esõ miatt elmaradt, de hétfõn 
délelõtt az udvaron együtt 
ünnepeltük, hogy már három 
évesek lettünk. Az elmarad-
hatatlan tortával és Halász Judit 
Boldog születésnapot c. dalával 
köszöntöttük óvodánkat. Pillangó 
csoportosaink õszi felfedezõ túrát 
tettek Gödöllõn, a piacon. Bevá-
sároltak a most kapható zöldsé-
gekbõl, amelyeket az óvodába 
visszatérve salátának készítettek el 
és jóízûen elfogyasztottak. A 
zeneovi, angol, néptánc és 

katolikus hitoktatáson kívül, 
fakultatív program keretében 
játékos német foglalkozásokon is 
részt vehetnek az érdeklõdõk. 

Napsugár óvoda
A „Jókedvet és egészséget viszek a 
gyermekeknek” elnevezésû futás 
alkalmával, Schirilla György betért 
egy rövid pihenõre óvodánkba. 
Kedvesen, közvetlenül beszél-
getett a gyerekekkel, mesélt az 

életérõl, gyerekkoráról, amit az 
összegyûltek nagy érdeklõdéssel 
hallgattak. Az óvodások egész 
Kerepes nevében köszöntötték a 
jótékonysági futást, és emlék-
szalagot adtak át Schirilla György-
nek, valamint meg is vendégelték. 
Búcsúzóul egy közös futásra 
invitálta az összes kisgyermeket, 
valamint ajándékokat is adott 
mindkét óvodának és az óvodá-
soknak. Minden héten sétát 
tettünk az óvoda környékén és a 
közeli határba, ahol megfigyel-
hették a természet változását és az 
õszi munkákat. Ellátogattunk két 
alkalommal Gödöllõre, itt a 
könyvtárral és a városi piaccal 
ismerkedtek a gyerekek. Több 
alaklommal részt vettünk a falu 
különbözõ rendezvényein szü-
lõkkel, gyerekekkel együtt (útava-
tás, szüreti felvonulás). Nagy 
örömünkre szolgál a gyönyörû új 

OVIHÍRADÓ • OVIHÍRADÓ • OVIHÍRADÓ • OVIHÍRADÓ • OVIHÍRADÓ • OVIHÍRADÓ • OVIHÍRADÓ

Közös események
A logopédus és a fejlesztõ-
pedagógus minden iskolába 
készülõ nagycsoportot felmért és 
ahol szükségesnek találták, 
kezdeményezték a gyermekek 
szakirányú fejlesztését.

Csicsergõ óvoda
Új arcokkal gazdagodott óvodánk. 
H o l  m o s o l y g ó s ,  h o l  p e d i g  
szomorkás arcú gyerekekkel 
érkeztek a szülõk az elsõ napok-
ban. Félénken, de ugyanakkor 
kíváncsian térképezték fel az 
óvoda minden apró szegletét. 
Napról  napra egyre bátrabbak 
lettek. A mókus csoportosok nagy 
sikert arattak a Szüreti bálon 
elõadott táncukkal. Október 1-én 
Turára mentünk almát szedni az 
egész óvodával. Igazán jól sikerült 
ez a kis programunk, mert 
törpefákról szedhették a gyerekek 
az almákat. „Munka” közben 
jóízûen ropogtatták a friss 
gyümölcsöket, és szorgosan 

töltötték a hátizsákokat és a 
kosarakat almával. Az állatok 
világnapja alkalmából hagyo-
mányainkhoz híven, akadályver-
senyeken vettek részt a gyerekek. 
A tavalyi „apróságok” az idén már 
aktív résztvevõi voltak a verse-
nyeknek.

Meseliget óvoda
Október 1-én az Állatok világnapja 
alkalmából az óvodánk minden 

játszótér, amit mindkét csoporttal 
gyakran fölkeresünk.

Szivárvány óvoda
Óvodánkban szeptember közepén 
beindult az úszás, a néptánc és az 
angolnyelvtanfolyam, ami nagy 
sikert aratott a gyermekek köré-
ben. Õszi sétáinkat a faluban 
kezdtük, a környezõ dombokon a 
természet változásait figyeltük 
meg. Terméseket, leveleket gyûj-
tögetünk, amelyeket kézmûves 
foglalkozásokon felhasználtuk 
különbözõ érdekes tárgyak 
készítéséhez.
Köszönetünket fejezzük ki a 
szülõknek a sok papírért, melyet a 
papírgyûjtés alkalmával hoztak! 
Bálint apukának a kerékpárok 
karbantartását, javítását. Bólya 
Liliána anyukájának a függönyöket

Dvorszkiné
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ost jöttem be az utcáról, ahová az 
e s õ m e n t e s  n a p o k  ö r ö m é r e  Mbiciklizni vittem a fiaimat. Hisz itt 

már nincs sár az út vízszintes. Sajnos felvettem 
azt a rossz szokást, hogy az út kellõs közepére 
állok élõ lassítóként próbálom a száguldozókat 
fékezésre kényszeríteni, vagy leintem és 
kedvesen megjegyzem hogy igen sok gyermek 
van az úton. Sokan sokféleképp reagáltak, az 
elmúlt hónapok folyamán. Amit ma „kaptam” 
az azonban megdöbbentett. Egy autós (nem 
utcabéli, tán nem is helyi lakos) közölte velem, 
hogy nagyon rossz szemszögbõl nézem. 
Ugyanis az utat az autósoknak csinálták, és 
nagyon veszélyes helyen hagyom játszani a 
gyerekeimet (idézem) Kitéve az ártatlan 

neki, az autósnak csinálták? Azt hiszem az út 
mindenkié… kicsié, nagyé, autósé és bringásé 
egyaránt.

Ez úton kérem a tisztelt Polgármester és a 
Jegyzõ urat, hogy az utca két bejáratához vagy 
30-as táblát vagy lakóövezet táblát elhelyezni 
szíveskedjék. (Bár a 30 tábla biztosabb, hátha 
egy két autóstársam nem tudja a lakóövezet 
tábla milyen sebességkorlátozást von maga 
után.) Mezõ utcai lakos társaim legalább mi 
tartsunk össze ez ügyben. Igaz, örömmel 
tapasztalom, hogy ezt kérés nélkül is nagyon 
sokan elfogadták és betartják a láthatatlan 
sebességkorlátot.

Tajtiné Csarmasz Klaudia

autósokat annak a veszélynek, hogy elüssenek 
egy gyermeket…

Na igen, végül is igaz, nem? De kérdem én 
nekem utcabélinek nincs jogom a saját 
utcánkban biciklizni tanítani a gyerekem??? 
Hozzáteszem, nem autópálya megy a házunk 
elõtt, nem is fõútvonal, sõt nem is fõutca 
csupán egy mellékutca. Egy nagyközség 
mellékutcája!! Nyári estéken öröm volt nézni, 
ahogy életre kelt az utca, görisek, babakocsit 
tologató szülõk, beszélgetõ nézelõdõ 
szomszédok, bringázó gyerekek szüleikkel, 
futók, gördeszkások lepték el az utat. Igazi 
pezsgés volt, viccen kívül közösség alkotó ereje 
volt az aszfaltnak. 

És akkor jön egy emberke és közli, az utat 

És megint a Mezõ utcáról…

kkor sem tudtam 
volna elmondani, Amost se tudnám, 

mit éreztünk akkor, az 
alatt a néhány nap alatt, 
amikor szabadnak érez-
hettük magunkat. Büszke 

öröm volt akkor magyarnak lenni. Nemcsak az 
ész és a szív dominált, hanem valami belsõ 
lüktetés, amely minden testrészünket átjárta. 
Végre levethettük a terheket, felemelhettük a 
fejünket, egymásra mosolyoghattunk. Ezt az 
érzést én nem tudom leírni, bár míg élek, 
bennem él az emléke.

Egy hozzám képest fiatalember mindennap 
elõttünk jár haza a munkából. Beköszön, és 
néha megáll egy-két szóra. Egyszer megkérdez-
te, 1956 forradalom volt, vagy ellenforrada-
lom? Ebbõl látszik, hogy tanítottak akkor az 
iskolákban, hogyan hamisították meg a törté-
nelmünket, így, hogy ma sem világos mindenki 
elõtt.

Elõször neki válaszolnék. A Rákosi rendszert 
nem forradalom szülte, hanem egy nyakunkra 
ülõ nagyhatalom diktálta és kényszerített ránk, 
akinek akkor már semmi keresnivalója nem volt 
Magyarországon. Így ez nem lehetett 
ellenforradalom, hanem forradalom.

Október 23-án délután a fõiskolások, 
egyetemisták elégedetlenségüknek hangot 
adva az utcára mentek, a múzeumhoz, az 
emberek csodálatára. Akkor ez nagyon 
veszélyes dolog volt. Ennek biztosan voltak 
elõzményei, de azokról én nem tudok. Este és 
éjszaka már lövések is dördültek, a rendõrök, 
vagy az ávósok lõttek.

Most röviden, miért voltunk elégedetlenek. 
Börtönné változtatták az egész országot, ki se 
mozdulhattunk sehová. Megaláztatások, 
bebörtönzések, kivégzések a legcsekélyebb 
dolgokért. Beszolgáltatások: egy sertést 
engedtek levágni, belõle zsírt kellett leadni, a 

tyúkok után tojást. A gabona java részét a 
cséplõgéptõl kellett az átvevõhelyre vinni, ha 
maradt a termelõnek, ha nem. Járták a házakat 
vidéken, és sokszor még a jövõ évi vetõmagot is 
elvitték. És még sok mást. Közben szóltak a 
dalok a szabadságról, a gyárakban, a tereken 
órákon át üvöltötték a hangszórók. Ha a mozi 
híradóban feltûnt a vezér, felállva kellett 
tapsolni és fújni: „éljen Rákosi  éljen Rákosi!” 
Kötelezõ felvonulások, dicsérni a nyakunkon 
ülõket, és az úgynevezett felszabadítókat. 
Közben sok ezren ették Szibériában a szemétre 
öntött fagyos krumplihéjat éhségtõl gyötörve, 
és sajnos sokan ottmaradtak örökre. (Két 
bátyám volt ott négy, illetve négy és fél évig.) 
Mi volt a bûnük a sok szenvedésért?

És gyûlt a keserûség, míg a pohár kicsordult.
A nyolcadik kerületben a Futó utcában 

laktam, az Üllõi út és a Práter utca között. Közel 
volt a Kilián laktanya és a Corvin köz. 24-én a 
munkába indultam, de az Üllõi út elõtt 
fegyveres fiatalok küldtek vissza, hogy ma 
nincs munka. Még nem hittem, hogy ennyire 
komoly a dolog, bár az Üllõi úton teherautók 
mentek, megrakva ávósokkal. De késõbb a 
szembe lévõ házból kimentek nézelõdni, és 
fegyverropogás után rémülten futottak vissza. 
Az egyikük kézfején csorgott a vér, a karját 
lõhették meg.

És eljött az a néhány szabad nap, mert a hõs 
fiatalok harcába a honvédség is besegített, és a 
hatalmas erõ meghátrált. Visszavonultak, de 
csak a velünk határos országokba, ahol 
megvárták az erõsítést, hogy a szabadság-
harcunkat vérbe fojtsák.

Közben összeszedték a halott orosz 
katonákat is, feketére mázolt koporsóba tették 

õket, tévedés elkerülése végett ráírták ruszki, és 
sorba összerakták õket az Üllõi úton. Sok volt. 
Még ezekben a vérzivataros napokban is az 
emberség kerekedett felül a gyûlöleten, hiszen 
azok is emberek voltak, biztosan nem szívesen 
jöttek gyilkolni, de muszáj volt nekik.

Úgy látszott, vége van, a kis magyar nép 
kiharcolta a szabadságát a világ csodálatára. 
Elkezdték takarítani a romokat, külföldi segélyek 
érkeztek, lassan újraindult az élet. A betört 
kirakatok elõtt fegyveres fiatalok vigyáztak a 
lopások elkerülésére. Az utcákon mámoros 
emberek jártak zászlókkal, amelybõl kivágták a 
címert. A katonák is ezeket tûzték a jármûveikre 
járõrözés közben.

De nem gondoltunk a titokban tárgyaló 
hitvány szószegõkre, akik közöttünk éltek, és 
magyaroknak vallották magukat.

1956. november 4. A megerõsített orosz 
csapatok újra betörtek, hogy a szabadság 
virágát vérrel locsolják meg. Orosz tankok 
lõttek, amerre láttak, mindegy mit találtak, a 
rombolás volt a cél. Repülõk szórták a bombákat 
számolatlanul. Késõbb a bombázást tagadták, 
de a Kilián laktanya méteres falainak földig 
rombolása, a Rákóczi úton a Divatcsarnok 
vastag acélgerendáinak hajtûkénti összehajlí-
tása mást bizonyít.

Véget ért egy gyönyörû magyar álom, ami az 
egész világ elõtt jogos volt, mert egy  nagy-
hatalom tankjainak a hernyótalpai eltaposták. 
De fájdalom, hogy ennek sokan örültek az 
országban, így a hatalmuk megmaradt.

Ezek miatt élünk még most is úgy, ahogy 
élünk.

U.i.: Csak magyarokat szoktam írni, nem 
írhatom hazánk összes nemzetiségét. De aki 
velünk együtt él, dolgozik a hazánkért, az 
énelõttem magyar ember. Ettõl nyugodtan 
beszélheti a saját nyelvét, szeretheti a saját 
nemzetét.

Csõsz Lajos

1956-ról
dióhéjban

Olvasoi levelek Olvasoi levelek Olvasoi levelek Olvasoi levelek
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Család-Vár Alapítvány

November
- 3. Család-váró és dúla ügyelet : A harmadik 
trimeszter. Közeledik a nagy pillanat. A 
reklámok kavalkádja, avagy mire van szüksége 
az újszülöttnek?
- 15. Gyerekmise a kápolnában
- 17. Az anyatej dicsérete - anyatejes baba-
mamaklub: Tipegõk és elválasztódás
-  2 2 .  A d v e n t - e l õ   c s a l á d i  a d v e n t i  
koszorúkészítés, Luca-búza, filmvetítés

December
- 01. 16,00-18,00 Család-váró és dúla ügyelet: A 
szülés és születés csodája
- 06. Gyerekmise a kápolnában, utána 
lampionokkal a szent Miklós ünnepre 
átvonulunk a Közösségi Házba. Itt: Rajpályázat 
megnyitása, kiállítás, díjkiosztó, 
- 15. Az anyatej dicsérete - anyatejes baba-
mamaklub: Karácsony kisbabával
- 13. Adventi vásár és vigadalom helyi 
kézmûvesek meghívásával, ill. jótékonysági 
vásár az óvodák és az iskola javára  a 
Falukarácsony keretében Betlehemes (színi 
elõadás a Preminens Katolikus Ifjúsági 
Színjátszó Kör részvételével), élõ betlehem 
felállítása a falu karácsonyfájánál

Elõzetes 2009-re
- Január 1.: újévi utcabál a Sólyom lakóparkban 
a bécsi újévi koncert zenéjére 
- Februári meghirdetéssel országos médiában: 
ORSZÁGOS RAJZ- ÉS KÉPZÕMÛVÉSZETI 
PÁLYÁZAT
Témák: szoptatás, ahogy a gyerekek látják, 
család és gyerekek, szabadon választott téma.
Nevezni lehet: bárkinek, aki kedvet érez, hogy 
kifejezze magát. Határidõ: 2009. április 15. ill. 
folyamatos, bár a kiállítások és a díjkiosztók 
elõtt egy hónappal az adott alkalomra történõ 
jelentkezést lezárjuk. A határidõ után 
beérkezett pályamûvek a következõ állomáson 
kerülnek kiállításra. Leadás: postán (a honlapon 
megtalálható) vagy elektronikusan az 
info@anyatejmisszio.hu címre pályamû címe, 
kategória, név, életkor, cím, e-mail és 
telefonszám név, cím, e-mail és telefonszám 
feltüntetésével.
Félévente a képeket zsûrizzük, díjazzuk és a 
honlapon megjelölt helyszíneken kiállítjuk. A 
beérkezett pályamûveket folyamatosan 
közzéteszünk. Elsõ állomás: 2009. május 9., 
szombat, 10:00, Kerepesi Faluház
Egész napos rendezvény elõadásokkal, 
filmvetítésekkel. Országos médiavisszhang 
várható.

Csomóné Lindmayer Katalin
2145 Kerepes-Szilasliget, Rózsavölgyi út 19.

e-mail: katalin@lindmayer.hu 
www.csaladvar.shp.hu

Tel: +36 20 9677999

Dr. Horváth Bánk
kisállatgyógyász

klinikus szakállatorvos
Dr. Korvin László
magánállatorvos

Telefon, fax: (28) 490-369

2144 Kerepes, Szabadság út 65.
(3-as út)

e-mail: info@kerepesvet.hu

Rendelési és nyitvatartási idõ:
hétköznap napközben folyamatosan 

9-20-ig és megbeszélés szerint
bármikor.

Éjjel-nappal, 0-24 óráig hívható:
(30) 22-177-23

www.kerepesvet.hu

Kívánságra házhoz megyünk!

Világító zászlók
24 darab piros-fehér-zöld neoncsõbõl készült 
nemzeti színû zászlót gyártott nagyközsé-
günk fényének emelésére Kurilla Sándor vál-
lalkozó. Õ az, aki a karácsonyi díszkivilágítás-
ban is sokat segített. A világítótestek 240 ezer 
forintos kivitelezését kerepesi vállalkozók és 
lakosok támogatták: Sárossy Miklós, Ferenczi 
Lajos, Solti György, G. Nagy Andor, Kurilla 
Sándor, Fila László, Franka Tibor.

A cserkészet története
 

Ígéretemhez híven újra jelentkezem abban a 
reményben, hogy minél több szülõ körében 
népszerûsíteni tudom a Kerepesi Szent Anna 
Cserkész csapatot.

Hogyan is lett Bi pi (Robert Stephenson 
Smyth Baden-Powel) a cserkészet atyja? 1857. 
február 22-én született Londonban. Mindössze 
három éves volt, mikor édesapja meghalt. A 
család megélhetése innentõl nehézségekbe 
ütközött. Elsõ iskolája - ahová ösztöndíjjal került 
- a híres Charterhouse volt. Már itt rendkívüli 
érdeklõdést mutatott a természet és az erdei 
élet iránt, Kereste a kalandot, testvéreivel 
körüljárták Dél-Angliát egy csónakkal, kenuztak 
a Temze forrásáig és sok más túrán vettek részt. 
A középiskola után a Sandhurst-i Katonai 
Akadémiára ment, ahol a kiváló felvételijének 
köszönhetõen elkerülte a kiképzést, rögtön 
alhadnagyi rangban a 13-as huszárokhoz került, 
akik akkor Indiában állomásoztak. Jó 
eredményei miatt, hamarosan kiképzõ lett. 
Késõbb Dél-Afrikában, Máltán és Írországban, 
fõként mint kém és felderítõ tevékenykedett. 
1899-ben a Dél-afrikai holland telepesek, a 
búrok elleni háborúban Mafeking város 
megvédésével bízták meg. Bi-Pi-re mély 
b e n y o m á s t  t e t t  a  l õ s z e r h o rd á s s a l ,  
élelmiszerszállítással, hírvitellel, sebesültek 
ápolásával megbízott fiúk ügyessége és 
találékonysága. Rájött arra, hogy a fiatalok, ha 
megbízást kapnak lényegesen nagyobb 
feladatokat képesek elvégezni, mint azt az 
ember gondolná.

Lényegében ez volt a cserkészmozgalom 
kialakulásának kezdete. 1899-ben megjelent, 
katonák számára írt kézikönyvét az Aids 
Scouting-ot ifjúsági vezetõk és tanárok 
használták az erdei élet és a megfigyelés 
oktatására. 1907-ben kísérleti tábort rendezett 
a Brownsea-szigeten, hogy kipróbálja ötleteit. 
Ez a tábor ma már legendává vált. 1908-ban 
megírta A cserkészet fiúknak címû könyvét, 
amely még abban az évben öt további kiadást 
ért meg. Így vált világszerte mozgalommá a 
cserkészet. Késõbb a totalitárius államok 
betiltották, mivel a cserkészet alapvetõen 
demokratikus és önkéntes. 

53 évesen VII.Edward király tanácsára 
nyugalomba vonult a katonaságtól, mert a 
király úgy vélte eredményesebb lesz, ha 
kizárólag a cserkészettel foglalkozik. Az elsõ 
nemzetközi cserkészjamboree Londonban volt 
1920-ban, ahol a záróünnepségen Bi-Pi-t 
megválasztották a világ fõcserkészének. 1938-
ban megromlott az egészsége. Visszatért 
Afrikába, Kenyába, ahol 1941. január 8.-án halt 
meg.

Úgy vélem a mai fiataloknak szükségük 
lenne egy ilyen mozgalomra, amely a 
számítógéptõl visszavezetné õket a termé-
szetbe. Jó lenne, ha nem ülve a számítógépes 
játékok elõtt élnék át kalandjaikat, hanem õk 
maguk lehetnének részesei annak.

(forrás: 412 számú Kalazanti Szent József 
cserkészcsapat próbaanyaga)

Molnár Adrienn
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któber 2-án délelõtt a kerepesi 
általános iskolában nyílt napot Otartottak. A negyedik osztályosok és 

tanító nénijük Borika néni hívták meg a jövõ 
szeptemberben induló elsõ osztályos 
gyerekeket és szüleiket, nézzék meg az iskolát 
és a benne folyó munkát belülrõl is. Nagy volt az 
érdeklõdés, a negyedik osztályosok terme 
zsúfolásig megtelt. 

Az elsõ óra testnevelés. Amíg a gyerekek 
átöltöztek, Borika néni bemutatta osztályát, és 
mi vendégek szétnézhettünk a teremben. A 
csoportos munkához összetolt padok és a falon 
körben elhelyezett rajzok és tablók egybõl 
elárulják, hogy itt bizony komoly munka folyik. 
Becsöngetés után indulunk a tornaterembe. A 
negyedikesek büszkén feszítenek az olimpiai 
ünnepségen kapott zöld pólójukban, Borika 
néni, pedig határozottan kezébe veszi az 
irányítást. Egy- két bemelegítõ kör után 
gimnasztikai gyakorlatsor következik. Az 
utasításokat katonás fegyelemmel követõ 
iskolások láttán nemcsak a leendõ elsõsök, 
hanem a szüleik is elámulnak. A jól 
megérdemelt játékba aztán már az ovisok is 
bekapcsolódhattak. Minden negyedikes kézen 
fogott egy kicsit és már futottak is. Sok kicsi 
arcáról lehetett leolvasni a megkönnyebbülést: 
Lám csak ebben az iskolában keményen kell 
dolgozni, de azért lehet játszani is. Senki sem 
várta az óra végi csengõt, az sajnos mégis 
megszólalt. 

A futástól ,  játékban kimelegedett  
gyerekeknek visszatérve a terembe jól esett a 
hátsó padba odakészített meglepetés- tízórai. A 
tornaruhások boszorkányos gyorsasággal 
öltöztek, még arra is maradt idejük, hogy a 
kisebbeket kínálják, vendégeljék. A sarokban 
elbújt, de hamar felfedezett játékláda köré 

gyûlt ovisok észre sem vették, hogy 
elkezdõdött a következõ óra. Míg õk csendben 
játszottak, addig a nagyok már azon 
izgulhattak, kinek hány százalékosra sikerült 
megírni az elõzõ órán a matekdolgozatot. Az 
eredményeket szóban értékelõ tanulók 
bírálataiból, biztatásaiból kitûnt jól ismerik 
egymást az osztálytársak, segítik, elõreha-
ladásra sarkallják a csoporton belül a 
gyengébbeket. Hogy megmutassák hogyan is 
zajlik ez a csoportos együttmûködés, Borika 
néni áttért a száraz matematikáról a költõibb 
irodalomra. Móra Ferenc Kincskeresõ 
kisködmöne nagyon szép példa az egymás 
megsegítésére, a toleranciára, az empátiára és 
a mindenkor érvényes emberi értékek 
bemutatására. A csoportos munka során a 
g y e r e k e k  e g y s z e r re  t a n u l n a k  m e g  
együttmûködni, fejlõdik társas kapcsolat-
teremtõ képességük és kompromisszum-
készségük, ugyanakkor a tananyagot is 
mélyebben, alaposabban sajátítják el. Öröm 
volt nézni mennyire igyekeztek a feladatot 
jobban megoldani, mint a másik csoport. A 
nagy iparkodásnak meg is lett az eredménye, 
mert mindkét tanító néni szemébe sikerült 
örömkönnyeket csalni. 

Aki ellátogatott az iskolába, így aztán 
közelebbrõl is betekintést nyerhetett az iskola 
mindennapjaiba. Nevetésbe, sírásba, játékba 
és tanulásba. S mindezt egy olyan tanító néni 
közvetítésével, aki az elemi ismereteken túl, az 
alapvetõ emberi normákat is hitelesen át tudja 
adni a gyerekeknek, ezáltal személyiségüket is 
fejleszti, tanításukat az alapvetõ nevelési 
alapelvek maradéktalan betartása mentén 
valósítja meg. 

Petákné Mile Éva 
szülõ

Nyílt nap a Széchenyi István Általános Iskolában 

Október 6-án délelõtt izgatottan várakozott a 
Széchenyi István Általános Iskola 4.b osztálya.

Már készen állt a megemlékezés helye, az 
ünneplõ fehér blúz rejtegette az izguló 
gyermekszíveket. Sokat beszélgettünk arról a 
szomorú napról, a hõsökrõl, a bátorságról, a 

helytállásról, a hazaszeretetrõl. Megértettük, 
megéreztük. Szerettük volna mindezt átadni, 
másoknak elmondani.

Meghívtuk az alsó tagozatos osztályokat, 
pedagógusokat, a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóit, hogy együtt emlékezzünk, együtt 

Méltósággal ünnepeltünk
Emlékeztünk a Vértanúkra

adózzunk tisztelettel nagyjainknak. Igaz mesét 
mondtunk, hogy a kicsik megértsék, a felnõt-
tek átérezzék. Meghatottan láttuk, hogy min-
denki eleget tett meghívásunknak, s az ünne-
pélyes zene hangjai mellett elmondhattuk 
érzéseinket, gondolatainkat. Köszönet illeti a 
szereplõ negyedik osztályosainkat, nem csu-
pán munkájukért, hanem „felnõtt” érzé-
seikért, méltósággal teli viselkedésükért. 
Megint megtanultunk valamit. A hála, a meg-
hatottság kifejezését, az áldozat becsületét.

Wass Albert írja a Te és a világ címû 
mûvében a háláról: „A hála érzés, és mint ilyen, 
megfoghatatlan, felmérhetetlen és emberi 
értékfogalmakkal ki nem fejezhetõ. Csak akkor 
van jogod számon tartani, ha Te tartozol vele 
másnak. Ez lelkiismereted feladata.”

Október 6-án ez volt a mi lelkiismeretünk 
nagy feladata.

Köszönjük mindenkinek, aki aznap velünk 
volt, s ezzel segített feladatunkat meg-
valósítani!                           

Szederkényi Borbála tanító

Troli az iskolában
Magyar János trolibuszvezetõ segítségével 
egy 30 éves trolibuszt kapott az iskola, 
melyet nagy izgalommal vártak az iskola 
elõtt összegyûlt gyerekek és óriási örömmel 
azonnal birtokukba is vettek.

Személy- és Vagyonõr 
/Biztonsági õr/ Tanfolyam indul 

GÖDÖLLÕN! MÉG A RÉGI 
VIZSGA SZERINT! NE VÁRJON! 

Részletfizetéssel! 
Munkalehetõséggel! Hölgyek is 

Jöhetnek! 
Fegyvervizsga is tehetõ! OKJ-s 

bizonyítványt ad! Az oktatás 
hétvégén van!
Heti 1 alkalom! 

06-30-466-00-41
06-30-201-69-29.
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Recept
Sajtos roló (Kamhal Györgyné receptje)
Hozzávalók: 70 dk liszt, 1 tojás, a deci fehér 
bor-vagy 1 evõkanál ecet, 1 kávéskanál só, 2 
púpozott evõkanál tejföl, fél kocka élesztõ 1 
deci tejben megfuttatva.
Elkészítés: összegyúrjuk a hozzávalókat,ha 
kell, tejföllel lágyítjuk. Kinyújtjuk és rákenünk 
2 tojás nagyságának megfelelõ darált hájat. 
Felcsavarjuk, mint a beiglit, és a két oldalát 
ráhajtjuk egymásra. 20 perc pihentetés után 
újra kinyújtjuk, felcsavarjuk, majd négyszer 
ugyanígy. Végül vékonyra kinyújtjuk és 
derelyevágóval 2 cm csíkokat vágunk, majd 
feltekerjük a formákra. 20 percet kelni 
hagyjuk és kisütjük. Lehúzzuk a formákról és 
megtöltjük a következõ krémmel.
Krém: 2 tojás sárgáját, 3 púpozott evõkanál 
lisztet, 2,5 deci tejet, fék kávéskanál sót, kicsi 
szerecsendiót összekeverünk egy kis 
Fazékban és felfõzzük. Összekeverés után 
olyan, mint a palacsintatészta, fõzés közben 
olyan, mintha csomós kezdene lenni, de ha 
teljesen megfõtt, simára keverõdik. A 
tojásfehérjéket felverjük habnak, még 
melegen belekeverjük a masszába, hagyjuk 
kihûlni. Hozzákeverünk 2 db kemping sajtot 
(kis rúd alakú), 1 Ráma margarint és mixerrel 
habosra keverjük. Beletöltjük a rolókba, a két 
végét reszelt sajtba mártogatjuk. lehet 
ízesíteni sonkás ízû sajttal, kolbászdarabokkal, 
tormával.
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Idõsek napja fiatalosan

Az idei esztendõben településünkön október 
10-én, szombaton került sor az Idõsek napja 
ünnepségére. Az iskola tornaterme kis híján 
megtelt, mintegy háromszázan voltak 
kíváncsiak az elsõsorban szórakoztató 
mûsorokra.
A Faluház dolgozói és az önkormányzati Kht 
munkatársainak köszönhetõen az enni-, és 
innivaló, illetve a kényelem, a színpad, a 
hangosítás rendben volt. Franka Tibor 
polgármester köszöntõje után Mayer Endréné 
alpolgármester szólott a szépkorúakhoz. 
Köszöntötték és megköszönték munkáját az 
Együtt Egymásért, az Aranyesõ, a Lila Akác 
nyugdíjas kluboknak, a Pávakör hagyomány-
õrzõinek és két betanító tanáruknak Almássy 
Bettinának és Suba Évának.
Raduly József a Száztagú cigányzenekar volt 
vezetõje, Franka Tibor barátja, jutányos áron, 
azaz csökkentett fellépti díjért igazán 

Helyreigazítás helyett: tények 
A Hírnök Véleménye!

Nem szoktam más lapokban megjelenteket kommentálni, helyreigazítást kérni, mégis úgy 
gondolom, a Kerepesi Vélemény címû lapban megjelent „Polgármesteri nyilatkozat”, amelyben 
Franka Tibor polgármester a Kerepesi Hírnököt rémhírterjesztéssel vádolja, nem helytálló sõt… 
Nem kérek helyreigazítást, hiszen az írásban  miközben lapunkat rémhírterjesztéssel vádolta -, 
Franka Tibor saját maga ismerte el azokat a tényeket, amelyekrõl azt állíja, hogy rémhírek. „A 
kölcsön felvételérõl döntés születik, legfeljebb késõbb nyúlnak hozzá…” „Az adó kivetésre kerül, de 
nem érint mindenkit…” A legfontosabb, hogy a „rémhírek” forrása: Kerepes képviselõ-
testületének szeptemberi ülésére szóló meghívó, illetve a napirendi pontok  szárazon, minden 
hozzáfûzés nélkül! Azt hiszem, így már felesleges kommentálni…

Ifj. Meggyesi Gyula fõszerkesztõ
Hírnök Média (Kerepesi Hírnök)

A Hírnök válaszához
Polgármester úr nem fûzött hozzá újabb megjegyzést a Hírnöktõl kapott válaszhoz, ellenben azt 
kérte, hogy ismételten  közöljük le a korábban már megjelent nyilatkozatának két alábbi 
bekezdését.
„Nincs tehát épületadó, sõt a telken található egyéb építményért, pl. garázsért sem kell egyetlen 
fillér adót sem fizetnie senkinek.”
„A 300 millió forintos hitellel kapcsolatban is pontosítani kell a RémHírnököt, ugyanis nem vettünk 
és nem is veszünk fel egyetlen fillért sem egyelõre. 300 millió forintos hitelkeretet kértünk a banktól 
a képviselõ-testület jóváhagyásával.”

színvonalas mûsorral rukkolt elõ, olyannal, 
amilyet a Duna Televízióban már elõadtak. A 
siker nem maradt el: a szépkorú kerepesi 
közönség együtt énekelt, tapsolt, sõt a vége 
felé már együtt is táncolt a fellépõ mû-
vészekkel. Reményi Géza és zenekara, Nova 
Brigitta és Gáti Pál énekesek magukkal ragadó 
produkciót nyújtottak a Sukár táncegyüttes 
pedig elvarázsolta közönségét.
A végére nemcsak az oxigén fogyott el, hanem 
a bor, az üdítõ és a szendvicsek is.

Emberség, magyarság, 
hagyomány
Ezekrõl a témákról szeretnék írni Önöknek, 
röviden. Szándékom, hogy mint az éjszakában 
pásztázó reflektor, egy-egy dologra rávillantsam 
a fényt, és eloszlassam a sötétséget.

Mátyás király óta egyfolytában valamilyen 
hatalom függõségében élünk. Egyik se volt jó, 
de ez a mostani! A globalizmus mindegyiknél 
veszélyesebb, mivel rejtett elnyomó eszközei 
vannak. Az anyagi javakat, azok felhalmozását 
tették meg világuk alapjának, és ennek 
rendelnek mindent és mindenkit alá. Ezekért az 
érdekekért nemcsak az emberek testét 
szabadságát, hanem még a lelkét is leigázzák, 
irányítják. Az a nemzet, amelyik elveszti 
önbecsülését, kultúráját, nyelvét, halálra van 
ítélve! Az igaz emberi értékek helyett a mû-, a 
mûanyag értékek a mérvadók. Ne hagyjuk! A 
végére egy ide illõ idézet Fráter Györgytõl: 
"Ahogy az Istennek mindegy, milyen nyelven 
dicsérik, ha szívbõl teszik, úgy hazánk lakosainál 
is csupán egyetlen értékmérõ lehetséges: a 
hûség. Akiben ez nincs meg, az vendég, ha mi 
hívtuk, s ellenség, ha hívás nélkül jött és a 
kenyerünket pusztítja." Mindenki döntse el õ 
hova tartozik!

Kóbor Tamás
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Fémfelvásárlás

Magas áron veszek 
VASHULLADÉKOT, 50-70 Ft/kg.

AKKUMULÁTOR vétel 60-70 Ft/kg.
Minden szükséges engedéllyel rendelkezünk!

MOGYORÓD, Kerektó utca 2.
06-30-947-7221

DUDU BAU 2007 Kft.

KEREPESI VÉLEMÉNY • Kerepes-Hollandia-Széphegy-Szilasliget közéleti lapja •  Kiadja a Két Faluért Egyesület •  A szerkesztõség címe: 2144 Kerepes, Rét 
utca 51. •  Telefon: 06/30 330-1670, 06/28 561-059 •  Szerkeszti: Windhager Károly (tel.: 06/30 335-90-50, mail: windhager@decens.eu) •  Tördelés: Bokor 
Péter (design@graffiti.hu) •  Fotók: Baltás István •  Hirdetésfelvétel és kéziratok leadása a szerkesztõség címén • E-mail: gorgenyister@gmail.com • 
Készült a Berei Press nyomdában Mogyoródon  • www.kerepes.hu

LOGÓ- ÉS
ARCULATTERVEZÉS, NÉVJEGY,

PLAKÁT, SZÓRÓLAP

WEBDESIGN, PROGRAMOZÁS,

KIADVÁNYSZERKESZTÉS

LOGÓ- ÉS
ARCULATTERVEZÉS, NÉVJEGY,

PLAKÁT, SZÓRÓLAP

WEBDESIGN, PROGRAMOZÁS,

KIADVÁNYSZERKESZTÉS

0620 55387140620 5538714
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Csire Zoltán

a Kerepesi

Ált.Iskolában

Igény szerint, folyamatosan

induló tanfolyamok !

·„B” kategóriás jármûvezetõ képzés

·Számítógépes teszt gyakorlás

·Közúti elsõsegély tanf. és vizsga

·Gyakorlati oktatás hétvégén is

·Jogosítvánnyal rendelkezõknek  

         gyakorlási lehetõség

Tel.: 06(30)9 641-437
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 13-0565-05

AUTÓSISKOLA

VÍZ GÁZ KÖZPONTI 

FÛTÉSSZERELÉS,
GARANCIÁVAL

INGYENES 
FELMÉRÉSSEL

novemberi akció: FÛTÉS 
KARBANTARTÁS 6900ft.

Rendszer feltöltés,
készüléktisztítás,

gázszivárgás ellenõrzése,fûtés 
beüzemelése.

Nyugdíjas igazolvánnyal 
rendelkezõknek további 10% 

engedmény

telefon:
06-20/9674-930

Fehér István
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Gyergyó vidéken. Sétálunk a szép 
Szent Anna tó partján, elmentünk 
a Gyilkos tóhoz, ami igazán 
gyönyörû természeti ritkaság. 
Természetesen mindkét tónak a 
nép által költött és szájhagyomány 
útján terjedõ meséje van. A 
Gyilkos tó környékén van a 

lélegzetelállító látványt nyújtó 
Békás szoros. A hatalmas és 
fenséges sziklák között törpénél is 
törpébbnek éreztük magunkat.

A z  e g y i k  n a p  b e j á r t u k  
Sóvidéket, ahol a felszín alatt 
vastag sóréteg van, itt ismét 
képzeletünket felülmúló látvá-
n y o s s á g b a n  v o l t  r é s z ü n k .  
Parajdon, a sóbányában jártunk, 
ahová 240 lépcsõn mentünk lefelé. 
A sóbánya hatalmas termeiben 

légúti betegségekben szenvedõk 
gyógyulnak. Szováta mellett 
voltunk a Medve tónál, mely 
vizének a sótartalma olyan magas, 
hogy a fürdõzõk lebegnek rajta, 
néhányan ki is próbáltuk.

Ellátogattunk az 1848-as 
forradalom hõseinek sírhelyére, 
G y i m e s b ü k k r e ,  a h o l  s o k  
kopjafával emlékeznek a hõsökre. 
Aradon a 13 aradi vértanúra 
emlékeztünk, virágot helyeztünk 
e l  a z  1 8 4 8 - a s  f o r r a d a l o m  
emlékhelyein. Voltunk Korondon, 
Székelyföld legjelentõsebb fazekas 
központjában. Az egész falu, végig 
az út mentén egy kirakodóvásár, 
mi is itt vásároltuk meg a 
szeretteinknek szánt ajándékokat. 

A sok élmény és látnivaló 
mellett meg kell említenem, hogy 
a szállásunk Tordán nagyon jó volt, 
szállásadóink csodálatos magyarul 
beszélõ székely emberek voltak, 
volt bõven enni és innivaló. 
Hazajövetelünk utolsó elõtti 
esté jén v idám zenés  bul i t  
rendeztünk, megünnepelve az 
élményekben gazdag kirándulást. 

Úgy érezzük, hogy ezúton 
nyilvánosan köszönetet kell  
mondanunk vezetõnknek, Dudás 
Istvánné Gizikének, aki idõt és 
fáradtságot nem kímélve lehetõvé 
tette nekünk ezt az utazást. 
Egyben sajnáljuk, hogy a Szilas-
menti napokon mûsorral nem 
tudtunk részt venni.

Jusz Lászlóné

Hargita vidékén Csíksomlyó 
Erdély leghíresebb búcsújáró 
helye, ahol a Ferences Kegytem-
plomban van a csodatévõ, fából 
készült Mária szobor. A Gyimes-
szoros környékén a gyimesi 
csángók élnek, itt rendezik meg 
minden évben a csángó fesztivált, 

sokan vándorolnak ide Magyaror-
szágról is. Itt látható a történelmi 
Magyarország határát jelzõ régi 
vámház, mellette az egykori 
határkõ. A vámház mögött a 
dombra lépcsõsor vezet az egykor 
Rákóczi vár romjaihoz. Megjegy-
zem, a lépcsõsor olyan meredek 
v o l t ,  h o g y  c s a k  a  b á t r a k  
próbálkoztak felmenni rajta.

Egy hosszú kirándulás alkal-
mával jártunk Csíkországban és 

ugusztus 18-án reggel 5 
órakor elindult az Együtt AEgymásért Nyugdíjas Klub 

47 fõs csapata a régi Magyarország 
legszebb vidékére Erdélybe. 
Tudtuk, nagyon szép helyre 
megyünk, de a valóság vára-
kozásunkat is felülmúlta. A 
kirándulás egy hétig tartott és a 
hét minden napja m csodálatos 
volt.

Ártándon léptük át a határt és 
Nagyváradra érkeztünk, ahol egy 
nagyon kedves, és mint a végére 
meggyõzõdtünk róla, igen nagy 
tudású idegenvezetõ hölgy, 
Juditka csatlakozott hozzánk, aki 
székelynek vallotta magát, de 
szívében ízig-vérig magyar volt.

Ekkor kezdõdött számunkra a 
nagy erdélyi utazás, ami tele volt 
sok-sok élménnyel, látnivalóval. 
Minden részletet nem is tudunk 
felsorolni, hiszen a hét nap alatt 
2324 kilométert buszoztunk, 
számtalan kis- és nagyvárost 
néztünk meg. 

Kiragadtam néhány számunkra 
igen nevezetes helyet: Nagy-
váradon a Püspöki Székesegyház, 
a gyönyörû Kolozsvár a szép fõúri 
épületekkel, Székelyudvarhely a 
„legmagyarabb” erdélyi város és 
környéke. Az elkövetkezendõ 
napokban bejártuk Székelyföldet. 
Móréfalván megcsodáltuk a 
székely kapukat, megismerhettük 
a kapufaragás történetet és a 
használt motívumok jelentését. 

Elindultunk szép hazánkból…

CsikLó tojás meghívó
A Szilasligetért Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub színjátszó társulata 
szeretettel hív és vár mindenkit november 16-án 15 órakor a Közösségi 
Házban tartandó CsikLó tojás címû egyfelvonásos komédia 
bemutatójára.

Az elõadás egy képzeletbeli falu elöljáróságának fontos tevékenységét 
mutatja be. Azon fáradoznak, hogy egy csikótojás kikeltésével igazi 
hírnevet szerezzenek kis térségünknek. Ám csakhamar kiderül, hogy 
tököt melengetnek. Innentõl csupán az a kérdés, hogyan is lehet az 
ostoba ballépéseket titokban tartani. Játsszák: Gárdosné Zsuzsi, 
Kamhalné Irén, Endrédiné Margit, Fehérné Balogh Zsuzsa, Szilágyiné 
Edit, Szilágyi Dénes, Páncsics Kati, Fazakas Olga.

„Mókás elõadás, melyet huncut kislányok adnak elõ, akik férfiasan 
álcázzák magukat, és egy sármos csirkefogó, aki asszonynak álcázza 
magát. Remek társulat. Cserfesek, helyesek, lelkesek. Néha elnézegetem 
õket, és hitet kapok az élethez, mert látom, hogy az átélt dolgok nem ölik 
ki az emberbõl a játékot. Az õ örömük a siker. Az én sikerem, az õ örömük”  

KIRÁNDULÁS BÉCSBE
Adventi 1 napos kirándulást szervezünk autóbusszal 

december 6-án szombaton. Részvételi díj: 4500 Ft/fõ
Jelentkezni lehet november 30-ig minden nap 16 órától 

az (06 30) 539 5064-es telefonszámon

A Kerepesi CKÖ szeretné arra kérni önöket, ha lehet, és úgy 
gondolják, hogy tudják alkalmazni a helybeli romákat, akkor 
szeretnénk, ha õket alkalmaznák. Sokan vannak, akik az építõ 
iparban egész sok idõt töltöttek el, mint szakmunkás, még 
többen, mint segédmunkás. Szerintünk egy hozzáértõ segéd-
munkás többet ér, mint egy semmit nem tudó utcáról felvett 
ismeretlen. Nem azt kérjük, hogy minden áron Kerepesi romákat 
alkalmazzanak, csak ha lehet, vegyék õket is számításba, és ha 
nem megterhelõ, akkor másoknak is ajánlják, hogy Kerepesen 
vannak olyan munkások, akik ezekben a munkakörökben 
alkalmazhatók. Ha megismerik ezeket az embereket, akkor 
rájönnek, hogy nem csak lopásból és segélybõl élõ romák vannak. 
Kérjük önöket, hogy vegyék figyelembe ezt a kérést, nagyon sokat 
segítene nem egy, de több családon is tudnának ezzel segíteni. Ha 
ezt a kérést figyelembe veszik, nagyon megköszönjük, és 
természetesen hírül adjuk, hogy Ön vagy Önök meghallgatták és 
tettek is kérésünkre.  Elõre is köszönjük.

Érdeklõdésüket várjuk
Németh János CKÖ elnök

Tel:. 06-30-291-94-87

Tisztelt Kerepesi Vállalkozók!
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