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Az ország határain túlra
szakadt magyar közösségek
megmaradásának alapvetõ
feltétele az anyanyelvû okta-
tás. Szlovákiában január és
február folyamán kell a szü-
lõknek dönteniük arról, hogy
iskolaköteles gyermekük mi-
lyen iskolában kezdi tanulmá-
nyait. A szlovákiai magyar
szülõk esetében ez a döntés
úgy is feltevõdik, hogy szlo-
vák, vagy magyar tanítási
nyelvû iskolát válasszanak-e
gyermeküknek. Az évtizedes
tapasztalatok azt mutatják,
hogy az asszimiláció folyama-
tában ez a döntés meghatáro-
zó jelentõségû.

A Rákóczi Szövetség évek
óta arra törekszik, hogy be-
iratkozási programja kereté-
ben bátorítsa és biztassa a fel-
vidéki magyar szülõket a ma-
gyar nyelvû iskola választá-
sára. A program részét képezi
egy egyszeri 10 ezer forintos

ösztöndíj, amit minden évben
iskolai ünnepségek keretében
adnak át a magyar iskolát vá-
lasztó szülõknek, kifejezve
ezzel is az anyaország szoli-
daritását és támogatását. Az
ösztöndíj teljes egészében a
magyar civil társadalom, az
önkormányzatok és gazdasá-
gi társaságok felajánlásán
alapul. 

Kerepes önkormányzata
Franka Tibor polgármester
kezdeményezésére vállalta,
hogy a nemes cél érdekében a
Kerepessel hasonló méretû
Ipolyság város idei magyar is-
kolaválasztóinak beiratkozási
ösztöndíjához 200 ezer forint
támogatással járul hozzá.  

Az ösztöndíj átadási ünnep-
ségre február 2-án került sor

Ipolyságon, ahol Kerepes pol-
gármestere és önkormányza-
tának képviselõi, illetve az ál-
talános iskola három diákja -
akik rövid mûsorral is kedves-
kedtek a leendõ elsõsöknek -
személyes jelenlétével de-
monstrálta a szülõk döntésé-
nek helyességét. Franka Tibor
beszédében a magyarság bá-
tor vállalására biztatta az egy-
begyûlt szülõket és egyben
gratulált döntésükhöz. Az ün-
nepségen a polgármester a
Rákóczi Szövetség elnökével
37 gyermek szüleinek adta át
az ösztöndíjat.

Köszönjük a Kerepesi Ön-
kormányzat támogató közre-
mûködését programunkban és
bízunk benne, hogy Kerepes
példája követõkre talál másutt
is a cselekvõ összefogás je-
gyében a hosszú távú elköte-
lezõdésre.   

Dr. Halzl József 
a Rákóczi Szövetség elnöke

Példamutató összefogás a határon túli magyar iskolásokért

Kerepes polgármestere és önkormányzata 
az Ipolysági magyar iskolásokért

Februárban a polgármester a
hivatal és az intézmények dolgo-
zóinak, vezetõinek tartott eligazí-
tást. Az önkormányzat a térség
legnagyobb foglalkoztatója,
mintegy 160 hivatalnok tanár-
nak, óvónõnek és fizikai dolgo-
zónak ad kenyeret. Franka Tibor
szerint az ország vezetésének
kapkodó, olykor érthetetlen, de a
kisemberek számára minden-
képpen áldozatokat követelõ in-
tézkedéseinek hatása kiszámít-
hatatlan, ezért legfontosabb fel-
adatának a munkahelyek meg-
tartását tekinti. Ennek érdekében
szigorításokat rendelt el a mun-
kavégzés minden területén, vég-
sõ soron az elfogadásra váró
költségvetésben. 

Nem szívesen teszem - mond-
ta a polgármester - hiszen nem
mi, hanem a kormány felelõs
mindazért, ami ma az országot
totális lejtmenetbe kénysze-
rítette. Miért velünk akarják elvi-
tetni a balhét? Miért velünk nyo-
morítják tovább az embereket?
A saját felelõsségüket miért nem
vállalják? - sorolta kérdéseit.
Ugyanakkor Kerepesért mindent
meg kell tennem, a dolgozók
megtartásáért úgyszintén, hiszen

a Gyurcsány-csomag 30 százalé-
kot vesz ki az emberek zsebébõl.
A túlélés biztosításának fonto-
sabb utasításai: - az üdülési csekk
megvonásra került, - az utazási
költségeket átlag 20 százalékkal
kell csökkenteni, - az étkezési
hozzájárulást kétezer forinttal
kell csökkenteni, ha bruttósítják,
akkor teljes mértékben el kell
vonni, - a mobiltelefon használa-
tot a felére kell csökkenteni, - az
irodaszer beszerzést a hatvan
százalékára kell csökkenteni, - az
iskolai és óvodai  gazdálkodás
összegét negyven százalékkal
kell csökkenteni, - a beiskolázási
támogatást huszonöt százalékkal
kell csökkenteni, - a hivatali be-
törések miatt is tizenegy köz-
munkást el kell küldeni, - a kazá-
nokat, boylereket délután 5 órá-
tól reggel 7 óráig 10, illetve 15
fokra kell visszavenni. Az intéz-
kedések betartásáért az illetékes
vezetõk felelnek.

Az eligazítást a polgármester
azzal fejezte be, hogy mindenki-
tõl azt kéri, úgy viselkedjen és ta-
karékoskodjon, mint otthon. Eh-
hez senki nem tett hozzá semmit.

G. E.

Az országban az utóbbi hóna-
pokban történt meggondolatlan
és a kisembert sújtó intézkedés-
csomag ismeretében a polgár-
mester önhibáján kívül kénytelen
a telekadó fenntartásának újra-
gondolására. Franka Tibor el-
mondta az újság kérdésére, hogy
szerinte mindannyiunkat becsap-
tak, illetve szeretnének becsapni.
Olyan terhet akarnak az ország
állampolgárainak a nyakába sóz-
ni, amelyekrõl tavaly még szó
sem volt. Franka elmondta, ez a
helyzet váratlan és méltatlan,
ezért újra kell gondolni, hogy az
állami megszorítások mellett
fenntartsa-e a telekadót.
Ha központilag, azaz parlamen-
tárisan újabb megszorításokat
erõltetnek ránk, akkor Kerepes
polgármestere úgy áll ellent,
hogy a nagyközség népét nem

óhajtja a központi és meggondo-
latlan akaratnak alávetni. Ehhez
sem joga, sem kedve nincsen. A
polgármester a testület elé terjesz-
ti a telekadó fizetésének felfüg-
gesztését mindaddig, amíg az or-
szág gondjainak megoldása lát-
ható közelségbe nem kerül.

Eligazítás - szigorításokkal Képviselõk felajánlásai
A testületbõl nyolcan, Franka
Tibor, Mayer Endréné, Kóbor
Tamás, Ignác János, Szabó
Anikó, Varga Lívia, Pordán
Miklós és Véber Gábor a tisz-
teletdíjából havonta 32 ezer
forint bruttó tiszteletdíjról le-

mond. A többi képviselõ eh-
hez a felhíváshoz nem csatla-
kozott. Amennyiben a õk is
csatlakoztak volna, a meg-
takarítás csaknem ötmillió fo-
rintot jelentene a település ja-
vára.

A telekadó átgondolandó

dr. Halzl József
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Nemcsak a részvények es-
nek, meg az árfolyamok, ha-
nem mintha a világ nagyhan-
gú elöljárói is elcsendesedtek
volna. A politikusok elbi-
zonytalanodtak, a bankárok
sokkal visszafogottabban
nyilatkoznak. Talán ez nem is
volna baj, az a szomorú, hogy
az emberiség nagy tömege a
holnaptól már nem a jót, nem
szép álmaik beteljesedését
várja, hanem reményvesztet-
ten félnek az eljövendõ na-
poktól, mely nagyon sokak
szerint csak munkanélkülisé-
get, háborút, összeomlást,
anarchiát, pusztulást fog hoz-
ni. Félünk, mert szinte kita-
pintható, ahogy napról napra
párolog, vékonyodik el az
embertársainkban a közintéz-
ményeinkbe vetett bizal-
munk, hitünk. Elillan az ösz-
szetartozás kellemes érzése,
az, hogy együtt jobb, köny-
nyebb, szebb ez a világ. El-
magányosodunk, bezárkó-
zunk, félünk egymástól és
sok mindenben megtorpa-
nunk.

Igen, biztos, hogy a vilá-
gunk GDP-ben mért rohanása
megtorpant. De talán ismerõs
a kis nyuszi és a teknõc pár-
beszéde? A nyuszi szalad, a
teknõc ballag utána. A nyuszi
nyüstöli a teknõcöt, hogy
szedje már a lábát, de a cam-
mogó teknõc egyre csak azt
mondja, hogy: te nyuszi, mi-
lyen jó, hogy ilyen lassan ha-
ladunk! De miért lenne jó -
kérdi a nyuszi -, hogy lassan
megyünk? Mert nem jó felé
megyünk - jön a csendes vá-
lasz a teknõctõl!

Megtorpant a világunk, de
nem is baj, - mondom fél
szájjal - mert talán nem jó fe-
lé mentünk.

Nem hiszem, hogy nekünk

még több autóra, és csillogó-
villogó ruhára, limlomra,
elektromos kütyüre lenne
szükségünk. Jó lenne most
egy csendes, visszafogott sé-
ta. Úgy gondolom, hogy
mindannyian arra vágyunk,
amit a betlehemi barlang jel-
képez, arra amit a Mária kar-
jaiban simuló kisgyermek
mosolya jelent: Biztonság,
szeretet, egymást átkaroló jó-
ságra van szükségünk! Mária
figyelõ, egy életre kimondott
alázatos igenjére, Szent Jó-
zsef megbízható férfiúi hûsé-
gére, ki a nem vér szerinti
gyermekére is gondoskodó
jósággal tekint. Nekünk ma a
család melegére, megértésre,
elfogadásra, a ránk ragyogó
tekintettel felnézõ kisdedekre

van szükségünk.
És mindezt miért csak fél

szájjal mondom? Az biztos,
hogy nem azért, mert nem hi-
szek a názáreti csendes,

örömteli családi élet világot
megújítani tudó erejében. Hi-
szem, hogy mindaz, mi iga-
zán értékes az életünkben, mi
az embert emberré teszi, azt
nem tudja elvenni tõlünk a
gazdasági válság, a pénzügyi
összeomlás, melyek országa-
inkat érinti.

Azért vagyok visszafogott,
mert a szabad akaratú ember
félelmében, a pánik hangulat-
ban nem biztos, hogy ezt a
csendes, visszafogott, termé-
szethez, önmagához, család-
jához visszavezetõ utat fogja
választani. A harmincas évek
elején kipattanó gazdasági vi-
lágválságra se ezt a választ
adták a népek vezetõi. A ha-
talomért, és annak megtartása
érdekében óriási kölcsönöket

vettek fel, újból felpergették
a termelést, a fogyasztást, és
beindultak a hatalmas fegy-
vergyárak, a háborús gépeze-
tek, és az emberiséget beleso-
dorták a második világhábo-
rúba. Az anyagiak szoronga-
tásából hihetetlenül gyorsan
kinõttek a mindent elsodró,
kegyetlen jobb és baloldalú
diktatúrák.

Nem jó felé mentünk, a ter-
melés, fogyasztás mókuske-
reke már nagyon gyorsan
pergett. Hiába volt mindenfé-
le szerzõdés a fenntartható
világról, mi egyetlen gyárat
se, sõt egyetlen villanyégõt
sem kapcsoltunk volna ki, ha
lenne vevõ az elõállított ter-
mékekre.

Megtorpantunk, hogyan to-
vább? Alázatos imádkozó lé-
lekkel kérem az Urat, hogy a
názáreti csendes élet mellett
tudjunk dönteni. Krisztus
mutatja nekünk a kétezer
éves utat, a szeretet útját. Ké-
pesek vagyunk a mindannyi-
unkat boldoggá tevõ szeretet
mellett dönteni, vagy vilá-
gunk újból a gonosz lélek já-
tékszere lesz? Van megoldás,
kiút, és lelkünk mélyén érez-
zük, látjuk is ezt az utat. Mer-
jünk külön-külön is, de
együtt és a jó szándék által
vezetett õszinte szeretet útja
mellett dönteni, nem feledve
azt, hogy bármi is történik
körülöttünk, az nem jogosít
fel bennünket arra, hogy le-
térjünk errõl az útról, melyen
kívül minden más csak pusz-
tulás, szakadék.

Testvéri szeretettel, 
Csaba  testvér

Hogyan tovább? - Böjte Csaba levele

Ennek az aktusnak már régtõl fogva
nagy jelentõsége van. Elég, ha az egyip-
tomi halottas könyv folyón való átkelés
részére gondolunk, ahol a hajó egyes ré-
szeit nevén kellett nevezni ahhoz, hogy
átérjen a megboldogult lelke. Vagy ha
arra gondolunk, hogy a gonosz is meg-
hátrál, ha nevén szólítjuk.

De félre a szakrális misztikus dolgok-
kal, maradjunk a józan észnél. Hogy
akarok valamilyen problémát megolda-
ni, ha magát a problémát se ismerem fel,
nem nevezem nevén. Pásztor Albert
miskolci rendõrkapitány nevén nevezte.
Lett is felzúdulás liberális körökben,
csak úgy fröcsögtek: Ilyen rasszista,

olyan rasszista. Kérdem én, közel hat év
alatt, mióta hatalmon vannak, sikerült-e
megoldani a cigányság gondját? Nem!
Csak azt teszik, hogy ha valaki a realitá-
sok talajáról megpróbál tényleges meg-
oldást találni, azt lerasszistázzák. Teszik
mindezt egy olyan országban, amely hét
különbözõ törzs szövetségébõl jött létre,
és történelmünk alatt annyiféle nációt
fogadott be az országba, mint amennyit
kevés állam a világon.

A mindennapok szintjén se jelentke-
zik ez a probléma. Elég, ha Kerepesre
gondolunk. Jól megfért, megfér egymás-
sal a sok különbözõ ember. Szeretjük
barátainkat, egy kicsit kevésbé ellensé-

geinket, de az legkevésbé se érdekel
minket, milyen nációhoz tartozik.

Térjünk vissza az alapkérdéshez, ah-
hoz, hogy nevén nevezzük a dolgokat.
Kétségtelen, bátorság is kell hozzá, de
ha tényleg megoldást keresünk, és nem
csak elkendõzni akarjuk a dolgokat, ak-
kor bátran szembe kell nézni azokkal.

Minthogy szembe kell néznünk azzal
is, hogy a jelenlegi politikai elit képtelen
lesz országunkat kihúzni a csõdbõl.
Nem általánosítok, mert azért van köz-
tük különbség. Igaz, csak annyi, hogy
jobbról, vagy balról hajbókolnak a glo-
bális tõke elött.

Kóbor Tamás

Nevén nevezni a dolgokat

Böjte Csaba pártfogoltjaival
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A képviselõ-testület ülését
február 4-ére hívta össze
Franka Tibor polgármester. A
tanácskozás ez alkalommal
egy szokatlan eseménnyel
kezdõdött. Megjelent a ta-
nácsteremben egy magánsze-
mély, aki videokamerára kí-
vánta volna rögzíteni a teljes
ülést. Erre azonban nem nyílt
lehetõsége, mert nem kért
elõzetesen hozzá engedélyt.

Még a napirend megkezdé-
se elõtt Franka Tibor figyel-

meztette képviselõ társait,
hogy akire az ülések jegyzõ-
könyvének a hitelesítése jut,
az ne hanyagolja el ebbéli
feladatát, mert már az illeté-
kes hivatal is észrevételben
hiányolta a hitelesített jegy-
zõkönyveket.

A két ülés közti idõszak
legfontosabb eseményeirõl

szóló polgármesteri 
beszámoló

• Az önkormányzat képvi-
seletében Franka Tibor,
Kiss Károly, Kóbor Ta-
más, Sárközi Márta, Varga
Lívia és három iskolás
gyermek alkotta küldött-
ség utazott Ipolyságra,
hogy átadják az önkor-
mányzat beiskolázási tá-
mogatását olyan felvidéki
családoknak, akik magyar
iskolába íratták be a gyer-
meküket. Polgármester úr
beszámolója szerint nagy
örömmel és megilletõdött-
séggel fogadták a kerepe-
sieket az ottani iskolában

szervezett ünnepségén. A
képviselõ-csoport kihasz-
nálta a lehetõséget a kap-
csolatfelvételre, így foko-
zatosan kibontakozik egy
magyar-lengyel-szlovák
együttmûködés, melyet
még egy cseh település be-
vonásával lenne célszerû
bõvíteni, hogy az úgy-
nevezett Visegrádi Né-
gyeknek emléket állítsa-
nak. Egy ilyen, több tagál-
lamból szervezõdõ együtt-

mûködés igen alkalmas
EU-s pályázatokon való
eredményes részvételre.

• Összefoglalva a hazai pá-
lyázatokon való részvételt,
kiderül, hogy Kerepes ösz-
szesen közel 100 millió
forintot nyert, megelõzve
ezzel az eredménnyel sok
más környékbeli telepü-
lést.

• Fokozott takarékoskodást
vezettek be a Polgármeste-
ri Hivatalban az egyre
csökkenõ állami támoga-
tások és a pénzromlás mi-
att. Jellemzõ, hogy a neve-
lési-oktatási intézmények
fenntartásához szükséges
évi 120 millió forintnak az
idén már közel 55 %-át a
településnek kell elõte-
remtenie. Az ingyenes ál-
lami oktatást ma már na-
gyobb részt nem az állam,
hanem az önkormányza-
tok tartják fenn.

• Az iskola intézménye kie-
gészült a Nevelési Tanács-
adó szervezetével.

Kerepes 2009-es 
költségvetésének 
elsõ tárgyalása

A költségvetés tervezetét
Szabó Anikó, a Pénzügyi Bi-
zottság elnöke javasolta elfo-
gadásra, és támogatta a terve-
zetet a Településfejlesztési-
továbbá a Kulturális Bizott-
ság is. A hitelek és banki ügy-
letek, kamatbevételek alaku-
lásáról a pénzügyi irodaveze-
tõ tartott ismertetést, egyben
elemezve a nemzetközi pénz-
ügyi válság várható hatásait
is. A tárgyalás során az is el-
hangzott, hogy „A nemzetkö-
zi pénzintézetek nem a sérült-
jei, hanem elõidézõi a válság-
nak.” Külön kitértek a civil-
és a sportszervezetek támo-
gatásának lehetõségeire. A
sportpálya üzemeltetését úgy
látták jónak, ha azt az önkor-
mányzat a saját kezébe veszi,
egy gondnokkal tartatja kar-
ban, s a támogatásokat tisztán
a sportolásra biztosítják. 

Jegyzõ úr ismertette, hogy
a testületi ülések sokoldalas
elõterjesztéseit az óriási pa-
pírfelhasználás csökkentése

érdekében célszerû e-mail-
ben kiküldeni a képviselõk-
nek. Olcsóbb, ha vesznek
minden képviselõnek egy-
egy laptopot.

Az ivóvíz- és 
a csatorna-szolgáltatás 

díjai
Az elõterjesztésben a la-

kosság számára 269 Ft/m3,
közületek számára 461 Ft/m3

vízdíj, és 294 Ft/m3, illetve
493 Ft/m3 csatornahasználati
díj szerepelt. Ezt a jelentõs
áremelkedést sem a Pénz-
ügyi-, sem a Településfejlesz-
tési Bizottság nem támogatta.
Többen kifogásolták, hogy
miért ilyen magasak a díjak,
miközben Kerepesnek saját
kútjai vannak. Horváth Csa-
ba, a Szilasvíz Kft ügyveze-
tõje sem tudott elfogadható
magyarázatot adni, ezért
Franka Tibor polgármester
kezdeményezte egy eseti bi-
zottság felállítását az ügy ki-
vizsgálására. A feladatot
Oláh János jegyzõ, Veress
Éva pénzügyi irodavezetõ és
Rózsás Erika képviselõ asz-
szony kapta.

A Községszolgáltató Kht. 
éves munkaterve

A beterjesztett munkater-
vet Pordán Miklós, a Telepü-
lésfejlesztési Bizottság elnö-
ke értékelte. Az eddigi tevé-
kenységük alapján kiderült,
hogy a Kht. rezsi-óradíja ver-
senyképes a községben ko-
rábban hasonló munkákra

foglalkoztatott cégek díjtéte-
leivel szemben. Az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ
önálló gazdasági társaság, az
önkormányzat számára is egy
mérsékelt rezsi-óradíjjal
számlázza le az elvégzett
munkákat. A Településfej-
lesztési Bizottság 2007 de-
cember 5-i ülésén tárgyalt
2008. évi költségvetés javas-
latából számos önkormány-

Költségvetés elsõ forduló

Képviselõ-testületi ülés
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zati beruházási, felújítási fel-
adat megvalósult, de a fel-
adatokat módosítva – a javas-
latunkban nem szerepelt fel-
újítások is megtörténtek – tá-
jékoztatott Pordán Miklós. A
teljesség igénye nélkül, az
önkormányzati ciklus feléhez
érkezve soroljuk fel a megva-
lósított beruházásokat és fel-
újítási munkákat: Templom
utca útburkolat építése
/részben lakossági hoz-
zájárulással/; kerepesi Falu-

ház vizesblokk felújítása; te-
metõ kerítés átépítése; Mezõ
utca, Madarász utca 30-as
útig felújítása, burkolat építé-
se; iskolához vezetõ járda
építése Alföldi utca egy sza-
kaszán; iskola mozgáskorlá-
tozott feljáró és vizes blokk
kiépítése; iskola igazgatói és
tanári szoba átépítése; iskola
nyári karbantartó részleges
javítások; Hivatal áthelyezé-
sét szolgáló iskolaépület-
szárny átalakítás; KHT telep-
hely kialakítása /részleges/;
KHT gépi beruházások;
Tölgyfa utcai orvosi rendelõ
külsõ homlokzat felújítása,
tetõ felújítás, parkoló építés,
járda építés, /elõtetõ építése
folyamatban/; Szabadság úti
óvoda közlekedési lámpa
építése; szilasligeti oldalon a
HÉV megálló járda felújítá-
sa, korlát építése elkészült;
Wéber Ede utcai orvosi ren-
delõ külsõ homlokzat felújí-
tása, nyílászáró cserékkel;
Wéber Ede utca egy szaka-
szán járda épült, az orvosi
rendelõhöz csatlakozó tám-
fallal, parkolóval; Wesselé-
nyi utca egy szakaszán út-

burkolat épült /József A u és
Bajcsy Zs. u között/; óvoda
bõvítés a Mártírok utcai szol-
gálati lakás átalakításával el-
készült, külsõ parkoló, terep
rendezés, a kerítés építése fo-
lyamatban; Szõlõ utca járda-
építése hiánypótlással elké-
szült; szerzõdött munka pá-
lyázaton nyert útfelújítás a
HÉV átjárótól a Sólyom u.-
Béke u.-József A. utca a ká-
polnáig terjedõ szakasza; fel-
színi csapadékvíz elvezetési

munkák folyamatosan építés
alatt, Bajcsy Zs. utca, Wesse-
lényi utca; buszmegállók ké-
szültek. Hangulatjavító „be-
ruházások”: szemetes kukák
kihelyezése, dísz kivilágítá-
sok, virágtartók, zászlótar-
tók, üdvözlõ táblák, hirdetõ
táblák, Hõsi emlékmû, em-
lékoszlop. Elnök úr elmond-
ta, hogy 2009-re is bõséges
jegyzéket állítottak össze fel-
adatként a Kht. számára, sok
még a tennivaló Kerepesen.

Sporttelep létesítése
a Simon-hegyen

A 3-as út és a tervezett új
gyorsforgalmi (31-es) út ösz-
szekötését biztosító önkor-
mányzati út mellé egy sza-
badidõ eltöltésre, sportolásra,
kikapcsolódásra alkalmas
parkot kíván létesíteni egy
magánbefektetõ, aki egyben
a tervezett úthoz is hajlandó
leadni a szükséges szélesség-
ben a területet. Ez a tervezett
idegenforgalmi- szabadidõs
sporttelep, kilátó, kalandpark
a kiszolgáló létesítményeivel
jól illeszkedik Kerepes hosz-
szú távú terveihez. 

A beruházó Ferenczi úr is-
mertette, hogy tervei szerint a
szabadidõpark 11 hektáron
valósul majd meg, fedett és
szabad ég alatti sportpályák-
kal, lelátókkal, bobpályával,
kilátóval, minden igényt ki-
elégítõ játszóterekkel, és
ezekhez szükséges kiegészítõ
létesítményekkel.

Polgármester úr pedig azt
emelte ki, milyen fontos,
hogy Kerepes ismét bekerül-
jön az új gyorsforgalmi úttal
az ország vérkeringésébe,
ahogy ez egykor is jellemezte
a települést. Egy ilyen kap-
csolódó úttal nagyságrendi-
leg gyorsabb ipartelepítést ér-
het el az önkormányzat,
amely pedig az iparûzési adó-
jával jótékonyan befolyásol-
hatja majd településünk jövõ-
beni fejlesztését, városiaso-
dását.

Kibékülés Kistarcsával
Polgármester úr ismertet-

te, hogy tárgyalásai során el-
érte, hogy Kistarcsával 10 év
után békét köthessenek. Eh-
hez azonban az is kellett,
hogy a kistarcsai önkormány-
zat megítélje Kerepes számá-
ra a régen esedékes rendezési
összeget, amely az egykori
vagyonmegosztás alapján jár
Kerepesnek. A két testület
egy idõben, de ki-ki a saját
megszokott otthonában tar-
totta ülését, s a kistarcsai
képviselõ-testület megsza-
vazta a 30 millió Ft összeget
Kerepesnek. 

A közterületek rendje
A rendelet felülvizsgálata

során a díjtételeket eredetileg
nem tervezték módosítani,
ám képviselõi javaslatra a
2000 Ft/m2/hó tételt 1500
Ft/m2/hó összegre mérsékel-
te a testület. 

P+R parkoló 
a HÉV állomásnál

Lezajlott a 40 millió Ft pá-
lyázaton nyert összeg fel-
használásával tervezett 80 fé-
rõhelyes parkoló-építés köz-
beszerzési eljárása, így a
munka a tavasszal el is kez-
dõdhet. A pályázattal a kiírók
azt kívánták elérni, hogy a
Budapestre naponta beuta-
zók, ne gépkocsival közle-
kedjenek, hanem HÉV-vel,
tehermentesítve ezáltal a köz-
utakat és a fõvárost.

Alapító Okiratok 
módosítása

Idõrõl idõre szükségessé
válik az önkormányzati intéz-
mények alapító okiratait a
fennálló jogszabályokhoz és
a kialakult helyzethez igazí-
tani. Ez alkalommal a Szé-
chenyi István Általános Isko-
la és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény, a Nap-
köziotthonos Óvoda, a Szabó

Magda Községi és Iskolai
Könyvtár, valamint a Faluház
alapító okiratait frissítette az
önkormányzat, vita és hozzá-
szólás nélkül.

A képviselõ-testület
munkaterve

Ugyancsak észrevétel nél-
kül fogadták el a Szabó Ani-
kó képviselõ asszony által
beterjesztett éves munkater-
vet a képviselõk.

Képviselõi Fogadóórák

Az alábbi képviselõk foga-
dóóráikat idõpont egyezte-
tés szerint tartják. Bejelent-
kezni hozzájuk a követke-
zõ telefonszámon lehet.

dr. Barabás  Gábor
06-70-274-0227

Kovács Antal
06-20-572-0554

Oláh János jegyzõ

Ferenczi Lajos vállalkozó
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Eddig és még ebben az évben a kerepesi polgároknak a szemét
nem került egyetlen fillérjébe sem, hiszen azt az önkormányzat fi-
zeti 2006 óta más adókból és bevételekbõl. Az országban is egye-
dülálló „gavallér” viselkedésnek véget vet az új hulladéklerakó,
amely Kerepes közigazgatási területén épül és 105 település kom-
munális hulladékát hivatott befogadni. Az átadást követõen
ugyanis a lerakó, amely csöppet sem lesz olcsó mulatság, „maga”
állapítja meg a szemétdíjat, amely elõzetes számítások szerint
minden bizonnyal eléri a havi 2000 forintot. Erre 2010 nyarán ke-
rülhet sor az átadást követõen.

Alerakó építése Kerepes polgárainak eddig több mint 20 millió fo-
rintjába került. Jelenleg a hulladékot Vác mellé szállítjuk, ez évente
mintegy 36 millió forint. Az elõzõ testület idejében ez az összeg meg-
haladta az 50 milliót évente. Ezért kellett Franka Tibor polgármester-
nek erélyesen fellépnie és Gödöllõtõl kierõszakolni az olcsóbb meg-
oldást. Az új lerakóval együtt 12 hulladékgyûjtõ sziget is kialakítás-
ra kerül, hat Kerepesen, hat pedig Szilasligeten készül el 2009-ben.
Javasolt helyszínek a szelektív hulladékgyûjtõ szigetekre: 

1. Állomás utca-József Atilla utca sarok (az Állomás utcában az út-
test bal oldalán, árkot le kell fedni)

2. Wesselényi utca-József Atilla utca sarok (a Wesselényi utcában az
úttest bal oldalán, kb 60 cm magas támfalat kell építeni korláttal)

3. Kölcsey utca-Wéber Ede utca sarok (a Kölcsey utca jobb olda-
lán)

4. Sólyom utca-Kölcsey utca sarok (a Sólyom utca bal oldalán, ár-
kot le kell fedni)

5. Hegy utca-Sólyom utca sarok (a Hegy utca bal oldalán)
6. Szõlõ utca-Hegy utca sarok (a Szõlõ utca bal oldalán)
7. Vasút utcában a kiépítésre kerülõ P+R parkoló építésével egyez-

tetett helyszínre
8. Mûvész utca-Szabadság út sarok (a Mûvész utca bal oldali par-

koló eleje)
9. Mezõ utca-Mogyoródi utca sarok (a Mezõ utca jobb oldalán, jár-

da és úttest közötti terület)
10. Szabadság út 260 sz. Óvodával szemközti szabad járda terület
11. Szabadság út-Madarász János utca sarok (a régi 30 út-Öv utca te-

rületén)
12. Alföldi utca-Vörösmarty utca sarok (az iskolakerítés és az úttest

közötti terület)

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy észrevételezze a szelektív hul-
ladékgyûjtõ szigetek helyének kijelölését, illetve ha javaslatuk
van - a megadott 12 szigeten belül - más helyszín megjelölésére,
azt tegyék meg. Kérjük ezzel is segítsék munkánkat. A szelektív
hulladék gyûjtés a lakosság odafigyelésén, hozzáállásán múlik, ez
fogja meghatározni az elkövetkezõ idõben a szemét „kezelés”
költségeit.

A szemét ára

A hulladék begyûjtése az ingatlanoktól a
lent megjelölt napokon 06 órától kez-
dõdik. Kérjük, hogy keressék ki utcájuk
nevét a járattervbõl. Felhívjuk figyelmü-
ket, hogy az utcanevek sorrendje nem a
gyûjtés sorrendjét jelzi.

KEREPES
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI 

JÁRATTERV

Kedd: 
Madarász u. (Öv utcától-Szabadság
útig. Árok u., Magtár u., Mezõ u., Szé-
rûs köz, Öv u., Magtár tér, Rozmaring
u., Alföldi u., Bartók B. u., Berek u., Il-
ka u., Rét u., Nefelejcs u., Tavasz u.,
Mogyoródi út, Mogyoródi u. 33-45., Er-
dõsor u., Hársfa u., Nyárfa u., Nádas u.,
Akácfa u., Gyöngyvirág u., Margaréta
u., Vörösmarty u., Katona J. u., Radnóti
M. u., Babits M. u., Juhász Gy. u.,
Szilasligeti út, Hold u., Csillag u.,
Szilasligeti HÉV, Fenyves u., Rigó u.,
Páva u., Mókus u., Galamb u., Nap u.

Szerda: 
Sólyom u., Szalmavirág u., Hóvirág u.,
Boróka u., Borostyán u., Rózsavölgyi u.,
Szondy u., Kodály Z. u., Kodály köz,
Kikeletsor, Wéber E. u., Wéber E. Ip.,
Sas u., Bajcsy Zs. u., Kiss J. u., Ady E.
u., Mártírok u., Kölcsey F. u., Wesselé-
nyi u., Béke u. (Sólyom u. és a József A.
u. között).

Csütörtök: 
Széphegy u., Széphegy köz, Hegy u.,
Martinovics u., Esze T. u., Lázár V. u., 
Dessewffy u., Török I. u., Vécsey u.,
Kiss E. u., Gyulai P. u., Erkel F. u., Ber-
zsenyi D., 
Béke u. (a  Martinovics u.-tól a Só-
lyom utcáig), Homok dûlõ, Szõlõ dûlõ,
Szõlõ utca, Vasút utca, Terézia major,
József A. u., Állomás u.

Péntek: 
Gyár u., Szilas u., Szabadság u., Temp-
lom u., Szõlõsor, Madarász u. ( Sza-
badság úttól- Szõlõsor-ig), Dália u.,
Fecske u., Vilma u., Vágány u., Patak u.,
Holland u., Mûvész u., Halász u.

Kérjük, hogy a zökkenõmentes átállás
érdekében, a megjelölt járatnapokon
06 óráig helyezzék ki a hulladékot az
ingatlan elé.

Minden utcában csak egyszer tud végig-
menni az autó. Késõn kitett hulladékért
a járat csúszása miatt nem tudunk visz-
szamenni, az csak a következõ héten ke-
rül elszállításra. Ingatlanonként 1 db ku-
kát (max.120 l), vagy ennek megfelelõ
zsákot szállítunk el, (a szatyrokban ki-
rakott szemetet nem szállítjuk el) a be-
fizetett kommunális adó ellenében. A
240 l kukákat minden páros héten
szállítjuk! Azokban a háztartásokban,
ahol ennél több szemét keletkezik, lehe-
tõségük van külön erre a célra legyártott
egyedi szemeteszsákok vásárlására,

melyek árában a szemét elszállítása, és
lerakása is szerepel. Többlet szemetet
csak ezekben a zsákokban kirakva szál-
lítunk el. A helyi vállalkozásokban ke-
letkezõ kommunális hulladék elszállítá-
sára külön szerzõdést kötünk.

A szemeteszsákokat az alábbi helye-
ken lehet megvásárolni 240 Ft/db
áron:

Anikó ABC : Kerepes, Szabadság u.
248, Stop ABC: Kerepes, Szabadság u.
92, ABC: Kerepes, Radnóti u.6 (Te + Én
mellett), Dobrosi László ARO: Kerepes,
Alföldi tér 4/a, B.I.M.Ker.Bt. Vegyes-
bolt: Kerepes, Mogyoródi u. 1, Széphe-
gyi Vegyesbolt: Széphegy, Vécsey u. 15,
Vegyesbolt: Szilasliget, Szondy u. 13,
Marika Vegyesbolt: Szilasliget, Béke u.
6., Kerepesi Községszolgáltató Kht Ke-
repes, Vörösmarty u. 42., Papp Zsolt ve-
gyeskereskedõ: Kiss József u. 98. (A
zsákokra a kereskedõk nem tesznek
hasznot.)
Eddig ilyen tevékenységet nem végez-
tünk, ezért az elõforduló kellemetlensé-
gekért elõre is elnézést kérünk. A járat-
terv esetleges változásáról az érintette-
ket szórólapon külön értesítjük.

Elérhetõségünk: 
Kerepesi Községszolgáltató Kht, 
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Telefon: 28/561-054, 
e-mail: kht@kerepes.hu

Tisztelt Kerepesi Lakosok!

2009. március 2-tól (hétfõ) 
megváltoznak a hulladékgyûjtési idõpontok
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Önkormányzatunk nagyon fontosnak tart-
ja a szelektív hulladékgyûjtés minél széle-
sebb körû megvalósítását, mert ez nagymér-
tékben elõsegíti környezetünk megóvását, és
a hulladékok újrahasznosítását. A szelektív
hulladékgyûjtés szervezése terén 2009-ben a
végsõ állomáshoz érkeztünk: hamarosan te-
lepítésre kerülnek a szelektív hulladékszige-
tek – 6 Kerepesen, s ugyanennyi
Szilasligeten –, a papír, PET-palack, üveg,
stb. visszagyûjtésére.

A háztartásokban azonban sok veszélyes-
nek számító hulladék is képzõdik, amelyeket
nem szabad a szemétgyûjtõbe dobni, ugyan-
akkor az elszállításuk gondot okoz. Ebbe a
körbe tartoznak pl. a mûködésképtelen, hasz-
nálaton kívüli háztartási gépek, elektronikai
eszközök (számítógépek, televízió, rádió, va-

saló, robotgép, stb.), akkumulátorok. Eddig
ezek a hulladékok lomtalanításkor kerültek
begyûjtésre, ha egyáltalán megérték az el-
szállítást, és nem valamelyik árokparton, er-
dõszélen kötöttek ki avatatlan kezektõl szét-
szedve, súlyosan szennyezve a talajt a ben-
nük lévõ nehézfémektõl és egyéb veszélyes
kemikáliáktól. A gumiabroncsok visszagyûj-
tése szintén megoldatlan problémát okozott
eddig: gondoljunk csak a bokrok aljába elrej-
tett, árokpartra kidobott gumiabroncsokra.

Ennek a környezeti ártalomnak a megelõ-
zésére és a hulladékok törvény által is elõírt
gondos kezelésére önkormányzatunk együtt-
mûködési megállapodást írt alá az
ÖKOMAT Kht.-val, a KÖRKOOR Kht.-val,
valamint a Hungakku Kht.-val, amelyben a
Kht.-k vállalták, hogy hulladékhasznosító

partnereikkel térítésmentesen elvégzik a köz-
ségünk területén keletkezett és folyamatosan
keletkezõ, e három fajta hulladék begyûjtését,
és a begyûjtött hulladékok hasznosítását.
Az elsõ ingyenes hulladékbegyûjtés márci-
us 28-án, szombaton 8-12 óra között lesz
két helyen: Kerepesen a Polgármesteri Hi-
vatal parkolójában (Kerepes, Vörösmarty
u. 2) Szilasligeten a Wéber Ede Óvoda
parkolójában (Szilasliget, Wéber E. u. 4.)

A begyûjtés napján a begyûjtõ pontokra
mindenki elhozhatja mûködésképtelen, el-
avult, használaton kívüli elektromos és elekt-
ronikai eszközeit, a használhatatlan akkumu-
látorokat és gumiabroncsokat.  Kérem, hogy
éljenek ezzel a lehetõséggel környezetünk
tisztasága és megóvása érdekében.

Franka Tibor, polgármester

Ha romos az elektromos, akkumulátor…
Március 28-án szombaton 8-12 óra között begyûjtik a veszélyes hulladéknak számító,

használaton kívüli elektromos és elektronikai eszközöket, akkumulátorokat, gumiabroncsokat

A lakossági elektromos
és elektronikai hulladékbe-
gyûjtés során az alábbi esz-
közöket gyûjtik be: Hûtõ-
szekrény, fagyasztószekrény,
fagyasztóláda, mikrohullámú
sütõ, elektromos tûzhely, fõ-
zõlap, vízforraló, grillsütõ,
kenyérpirító, robotgép, kony-
hai mérleg, varrógép, por-
szívó, konyhai hulladékörlõ,
kávé-, teafõzõ, kávédaráló,

gyümölcscentrifuga, turmix-
gép, olajsütõ, mosogatógép.
Villanyborotva, hajnyíró,
hajszárító, kézszárító, elekt-
romos fogkefe, körömszárító,
napozólámpák, -ágyak, cent-
rifuga, mosógép, szárítógép,
vízmelegítõ, hõtárolós radiá-
tor, személymérleg, vasaló.
TV-készülék, rádió, video ké-
szülék, videó kamera, DVD-
készülék, MP3 lejátszó, CD-

lejátszó walkman, hangszó-
ró, lemezjátszó, kazettás
magnó, szalagos magnó, hõ-
sugárzó, légkondicionáló,
ventilátor, párásító készülék,
diavetítõ, fényképészeti na-
gyítógép, vaku, szárítógép,
fénymérõ, megvilágítás-mé-
rõ, lámpák. Számítógép, mo-
nitor, billentyûzet, egér,
szkenner, telefon, faxkészü-
lék, mobiltelefon, fénymáso-

ló, fényképezõgép, videoka-
mera, számológép, karóra,
zsebóra, ébresztõóra, elekt-
romos játékok, csengõ, sziré-
na. Fúrógép, csavarhúzó,
dekopir fûrész, gyalu, körfû-
rész, szivattyú, hegesztõtra-
fó, akkumulátor-töltõ.

Minden olyan gép, ké-
szülék, ami árammal vagy
akkumulátorral, elemmel
mûködött!!

A kerepesi Faluházban szokás
szerint az idei esztendõben is
megtörtént a tüdõszûrés. Nem
nagy ügy, mondhatja bárki, hi-

szen megszoktuk. Ami mégis fi-
gyelmeztetõ, az a tüdõszûrés
eredménye, ugyanis nemcsak az
országban, de Kerepesen is meg-
nõtt a gyanús esetek száma. Min-
den 300 megvizsgált lakos közül
8-10 esetben mutatott ki a gép va-
lamilyen elváltozást. Ez pedig
annyit jelent a népesség megkö-
zelítõleg 4-5 százaléka veszé-
lyeztetett, ami aggasztó. Figyel-
jünk oda az egészségünkre!
Egyébként a polgármester intéz-
kedése nyomán 2010-ben nem-
csak Kerepesen, hanem a szi-
lasligeti közösségi házban is lesz
tüdõszûrés, tehát a szilasiaknak
helybe viszik a vizsgálati gépet.
Így nemcsak kényelmesebb, de
olcsóbb is lesz.

Csúszásmentesítés és szemétszállítási
ügyekben felvilágosítást, 

illetve kérdéseikre választ kaphatnak 
a Kerepesi Községszolgáltató Kht. 
06-28-561-054-es telefonszámán.

Ajándékba elvihetõk kistestû, fekete színû, egyéb 
háziállatokhoz hozzászoktatott puli-terrier keverék kiskutyák. 

06-70-252-8793

Figyelmeztetõ szûrés
Egyelõre ugyanazzal a

külsõvel, de naprakészebb és
egyre bõvülõ tartalommal kí-
nálja információit a kerepesi
honlap. Hamarosan olvasha-
tók lesznek a testületi ülések
jegyzõkönyvi kivonatai, a
pénzügyi-, az adó-, és a mû-
szaki iroda felhívásai, rende-

letei, letölthetõ adatlapokkal,
aktuális információkkal. Tá-
jékozódhatnak a Faluház
programjairól, iskolai-, óvo-
dai rendezvényekrõl, sport-
eseményekrõl, megtalálhat-
ják egy helyen a hasznos és
idõnként szükséges fonto-
sabb telefonszámokat.

Megújuló honlap
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- Milyen az együttmûködés a
két önkormányzat között?

- A korábbi elnök lemondását
követõen, négy hónapja vettem
át a CKÖ elnökségét. Úgy ér-
zem, már ez alatt a pár hónap
alatt is tudtunk érdemi lépéseket
tenni. Jelentõs eredménynek tar-
tom, hogy amíg korábban ellen-
tét feszült a CKÖ és a Kerepesi
„nagy” önkormányzat között,
most ezt folyamatos tárgyalá-
sokkal, asztal mellett ülve, ren-
dezni tudtuk. Ma már elmond-
hatjuk, hogy a két önkormányzat
együtt tud mûködni Kerepes és a
kerepesi romák érdekében. Sze-
mély szerint Franka Tibor pol-
gármester úr rendkívül segítõké-
szen viselkedik velünk, bármi-
lyen kérdéssel fordulhatunk hoz-
zá, meghallgat, megérti a gond-
jainkat, és amit meg lehet tenni,
azt meg is teszi. Most alakítot-
tunk például egy hagyományõr-
zõ együttest és a polgármester
úrnak köszönhetõen, kaptunk
két gitárt és egy szintetizátort,
ami nélkülözhetetlen volt a mû-
ködéshez.

Egyszóval, azt tapasztaljuk,
hogy amit a CKÖ meg akar va-
lósítani, amellé odaáll a községi
önkormányzat is, mindenben
számíthatunk rájuk. Polgármes-
ter úrral, jegyzõ úrral, iskola-
igazgató asszonnyal napi köz-
vetlen kapcsolatban vagyunk,
örülök, hogy ilyen együttmûkö-
dést sikerült elérni.

- Mi a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat fõ gondja, fõ
feladata?

- A legfõbb bajunk a munka-
nélküliség. Az itt élõ 500 - 550
roma ember több mint 90 %-

ának nincs munkája. Tudjuk,
hogy a többségi társadalomhoz
tartozó embereknek is vannak
gondjaik, de nálunk ez még
nyomasztóbb. Számunkra a
munkalehetõség teremtése a
legfontosabb feladat, úgy Kere-
pesen, mint az országban. Eb-
ben a dologban is együttmûköd-
ve keressük a megoldást. Pol-
gármester úr elhatározása sze-
rint 30 fõt fog a Kht. alkalmazni
áprilistól, településüzemeltetési
feladatokra, két mûszakban.
Ezek jelentõs része a cigányok
közül kerül majd ki és ez óriási
lépés a számunkra, amit ezúton
is megköszönünk. 

A polgármester úrral és a
jegyzõ úrral folytatott tárgyalá-
sok alapján felajánlották, hogy a
roma lakosság az önkormányzat
távoli, néhány hektáros szántó-
ját, amíg másra nem kell, addig
mûvelheti. Így lehetõségünk
lesz a saját ellátásunkra élelmi-
szert, az állatainknak pedig ta-
karmányt termelni. A megindu-
lást segítheti az is, hogy az elsõ
évben beszántva kapnánk a föl-
det, persze a késõbbiekben már
ki-ki maga mûvelné meg a ka-
pott parcellát. Polgármester úr
nagyon szívesen adná a területet.
Hamarosan kiderül, hogy kik
akarnak mezõgazdasággal fog-
lalkozni. A mai nagy szegény-
ségben rendkívül jó lehetõség
lenne a számunkra a disznó,
kecske, baromfi tartása. Be akar-
juk bizonyítani, hogy mi is tu-
dunk dolgozni, meg tudjuk mû-
velni a földeket, tudunk ma-
gunknak ennivalót termelni. 

- Ezek a lépések is azt mutat-
ják, hogy oldódik a feszültség,
és ugyanezt tapasztaljuk az is-
kolában, a Polgármesteri Hiva-
talban és az emberek között is.
Kerepesen nincs rasszizmus,
csak gondok vannak, amiket
közösen kell megoldanunk.
Azok festettek sötét képet a
kerepesi helyzetrõl, akik Pesten
élnek, újságokban nyilatkoz-
nak, de minket, a helyben élõ
romákat meg sem kérdeznek.
Mi most azon igyekszünk, hogy
visszaállítsuk Kerepes jó hírét.

- Gondok voltak az iskolá-
ban is, hogyan rendezõdött a
helyzet?

- Az iskolában a gondok
megszûntek. Alaptalan a szeg-
regáció vádja, ami miatt pedig
kiszabtak egymillió forint bírsá-
got a településre. Szeretnénk
ezt a bírói döntést megmásíttat-
ni. A CKÖ elégedett az iskolá-
val. Igazgató asszonnyal min-
den felmerülõ kérdést közösen
megoldunk.

Itt szeretném megragadni az
alkalmat, hogy azokhoz a ro-
mákhoz szóljak, akik nem járat-
ják rendesen iskolába a gyereke-
iket. Minden gyereknek haszná-
ra válik az iskola és a cigányság
felemelkedése csak iskolázott-
ság útján történhet. Hála Isten-
nek, elmondhatjuk, hogy javul a
helyzet, egyre több gyerekünk
jár szakközépiskolába, sõt na-
gyon büszkék vagyunk rá, hogy
az egyik roma kislány már egye-
temista. Ehhez megkapott az ön-
kormányzattól minden segítsé-
get, megítélték neki a Bursa
Hungarica ösztöndíjat. A CKÖ
is bevette az idei költségvetési
tervébe, hogy mi is ösztöndíjjal
támogassuk, ezzel is segítve az
iskoláztatását. 

Ösztöndíjat akarunk továbbá
létesíteni a kerepesi iskolába já-
ró roma gyerekek számára is,
amennyiben a CKÖ idei költ-
ségvetése azt lehetõvé teszi. Saj-
nos lejáratták az iskolát. Az
eredmény az lett, hogy lecsök-
kent a létszám, ami miatt sok-
millió forinttal kevesebb állami
támogatást kap Kerepes. Felte-
szem a kérdést a többségi társa-
dalom számára is. Mi az oka,
hogy nem ide íratják be a gyer-
mekeiket, miért hordják messzi-
re, amikor itt van egy nagyszerû
iskola, ahol jó tanárok foglal-
koznak velük? Jöjjenek el, néz-
zék meg az iskolát, gyõzõdjenek
meg a helyzetrõl a saját szemük-
kel. Mint a kisebbségi önkor-
mányzat elnöke kérem, írják
meg nekem, vagy hívjanak fel
akár telefonon ez ügyben. Aki a
rosszhírünket kelti, az hazudik! 

- Milyen rendezvényeket ter-
vez a CKÖ erre az évre?

- Júniusban egy nagyszabású
Roma Sportnapot szeretnénk
szervezni, amelyre a környezõ
településekrõl is hívunk majd
vendégeket, csapatokat. A leg-

népszerûbb minden bizonnyal a
foci lesz, ezt szeretik a legtöb-
ben. Tervezünk egy balatoni ki-
rándulást a nyárra. Már tavaly is
szerveztünk ilyet, 45 gyerek és
szülõ számára, de csak két nap-
ra. Most 4 napos idõtartamban
gondolkodunk. Szerencsére a
szállást ingyen kapjuk, így csak
az étkezést és az utazást kell fi-
zetnünk. Május 9-én a Faluház-
ban egy táncmulatságot tartunk,
jelenleg zenekarokkal tárgya-
lunk, még nincs meg a teljes mû-
sor terve. Tervezünk kirándulást
Dobogókõre, valamint író-olva-
só találkozót hírességek meghí-
vásával, továbbá egy festmény-
kiállítást március közepére, is-
mert festõk vendégül látásával.

- Nemrég hoztak létre egy
kulturális együttest. Kérem ezt
is mutassa be?

- Hagyományõrzõ kulturális
együttest alapítottunk 12-18
éves fiatalokból. A Faluházban
és az Iskolában hetente három-
szor gyakorolunk. Korábban is
volt Kerepesen hagyományõrzõ
csoportunk, de azt már vagy 15
éve nem mûködik, most szeret-
nénk feléleszteni. A hagyomá-
nyos ének, a zene és a tánc mel-
lett foglalkozunk versmondás-
sal, irodalommal is, valamint la-
tin táncokkal is szélesítjük reper-
toárunkat. A mûvészeti vezetõi
feladatot Szénási Sándor bará-
tom - a 100 tagú cigányzenekar
egykori mûvészeti vezetõje és
fõtitkára - vállalta el. Nagyon
örülök ennek a szervezõdésnek,
mert sok tehetség akad a roma
gyerekek között is, például cso-
dálatosan mondtak verset leg-
utóbb is egy próbán. Március
15-én, az ünnepségen szeret-
nénk elõször közönség elé lépni.
Jó lenne, ha legalább 10-15 per-
cet kaphatnánk a mûsorból,
hogy megmutathassuk, hol tar-
tunk. Nagyon jól fogadták a hírt
a faluban, örültek nekünk a népi
táncosok. Szeretnénk velük is
együtt dolgozni, Kerepes jó hírét
öregbíteni.

- Köszönöm az interjút, és
sok sikert kívánok a tervek
megvalósításához!

Lejegyezte: 
Windhager Károly

Szerezzük vissza Kerepes jó hírét!

Szegregáció nincs, fegyelem van
Megkértük ifj. Németh Jánost, a kerepesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, hogy mutassa
be a településünkön élõ romák helyzetét, gondjait, és a CKÖ ezévi terveit.

Ifj. Németh János 



Kanalas Csilla és édesanyja
személyesen köszönte meg azt a
támogatást, melyet az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság javas-
latára a leány továbbtanulásához

nyújtott a képviselõtestület. Csilla
az érettségi után a Kodolányi Já-
nos fõiskolára jelentkezett, ahová
felvételt nyert, de kevés pontszá-
ma miatt csak a fizetõs oktatásra,
amely így félévente 207 ezer fo-
rint. Most egy esztendõt kényte-
len ugyan halasztani, de azért fi-
zetnie kell. Atestület minden tag-
ja a saját zsebébõl ajánlotta fel a
hiányzó összeget a családnak,

hogy a fõiskolás lány õsszel foly-
tathassa tanulmányait.

Nehéz családi és anyagi hely-
zetük ellenére Csilla megmutatja,
így is lehet az életre készülni, így

is lehet a jövõrõl gondoskodni.
Csilla példaképe lehetne a roma
fiataloknak, reméljük az is lesz.
Édesanyja szerint – aki egyedül
neveli leányát – a roma vezetõk
nem segítenek, nemcsak Kerepe-
sen, de a „nagy” cigány alapítvá-
nyok sem. Maradt Kerepes, ma-
radt az önkormányzat. Mi viszont
segítünk, és büszkék vagyunk
Csillára.                                  -er-
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A veszprémi gyilkosság után
megkeresett egy tévétársaság az-
zal a kérdéssel, hogy mi a kerepe-
si lakosok véleménye e dráma
után a helyi romákról. Vélemé-
nyünk szerint a riport ürügyén fel
akarta melegíteni azt a társadalmi
feszültséget, ami az elmúlt év vé-
gén volt az iskola és a helyi ro-
mák között. Ez a feszültség egy
kicsit csökkent, miután a CKÖ
vezetésében változás történt. En-
nek tudatában és a CKÖ elnöké-
nek a hozzájárulásával írom eze-
ket a sorokat. 

Természetesen ez a dráma
mindenkit megdöbbentett, nem-
csak a jó érzésû romát, de min-
denkit felháborít. Engem különö-
sen, mert ezt a sportot ûztem.
Úgy érzem, azért keresnek min-
ket, mert mi közel vagyunk a fõ-
városhoz, ezért nem kell sokat
utazni, sõt, a polgármesterünk
felfogása is eltér az átlagostól. A
kerepesi CKÖ új vezetése támo-
gatja a polgármester úr elképzelé-
seit, ami természetesen nem min-
denkinek nyeri el a tetszését a ro-
mák között. De ez így a jó, mert
mi is emberek vagyunk és nem
volna jó, hogy mindenben egyet-

értenénk. Azonban nem akarjuk
azokat a javaslatainkat elveszíte-
ni, amit már sikerült elérni és a
testülettel megszavaztatni. Nem
mondom azt, hogy mindenben
egyetértünk azzal, amit a képvi-
selõtestület a romákkal kapcso-
latban megszavaz, de sok igazság
van benne. Ne csak a rosszat ír-
juk, azt is el kell mondani, hogy
polgármester úr és a képviselõ-
testület támogatásával meg tud-
tunk alakítani egy roma együt-
test. Remélem ez a társulat nem
tiszavirág életû lesz és arra is be
tudjuk szervezni ezeket a fiatalo-
kat, hogy leváltsanak minket.
Mert a fiataloké a jövõ, és aki
részt vesz ebben a társulatban,
annak jelent valamit, hogy RO-
MA. Szeretném, ha ezek a fiata-
lok éreznének valami elhivatott-
ságot a saját nemzetük iránt. 

A kerepesi CKÖ elhatároló-
dik és elítéli a veszprémi cseleke-
detet és minden brutális cseleke-
detet elítél. Mondhatom, hogy ez
a vélemény a helyi romák véle-
ménye is, akik nem hajlandók be-
állni az általánosítók sorába.

CKÖ vezetõsége

A cigányság elítéli

APest Megyei Rendõr-fõkapitányság
pályázatot hirdet olyan cigány szár-
mazású fiatalok középiskolai tanul-
mányainak támogatására, akik von-
zódást éreznek a rendõri pálya iránt.
A pályázaton részt vehetnek azok a
cigány származású fiatalok, akik – év-
ismétlés nélkül – a középiskola máso-
dik vagy harmadik évfolyamának va-
lamelyikén tanulnak, tanulmányi át-
lageredményük legalább 3,00 és a hi-
vatásos szolgálati jogviszony létesíté-
sének feltételei közül az alábbiak már
a pályázat benyújtásakor teljesülnek:

• magyar állampolgárság; 
• állandó Pest megyei lakóhely; 
• büntetlen elõélet; 
• a hivatásos szolgálat vállalása,
• kifogástalan életvitel és jó hírnév

a pályázó vonatkozásában; a pá-
lyázó hozzátartozóinak és a vele
egy háztartásban élõknek az élet-
vitele pedig a szolgálat törvényes
és befolyástól mentes ellátását
nem veszélyezteti.

• egészségügyi alkalmasság.
• írásbeli hozzájárulás a személyes

adatok kezeléséhez, valamint ah-
hoz, hogy e követelményeknek
való megfelelés megállapítása ér-
dekében a pályázó lakó- és csalá-
di körülményeit, továbbá a ko-
rábbi büntetéseire vonatkozó
adatokat elõzetesen, és a tanul-
mányi szerzõdés hatályának tar-
tama alatt a rendõrség bármikor
megvizsgálja.

A pályázatot a 2009/2010-es tanév-
ben 3 fõ nyerheti el. A pályázatot el-
nyert tanulókkal a Pest Megyei Rend-
õr-fõkapitányság tanulmányi szerzõ-
dést köt.

A támogatást a Pest Megyei Rendõr-
fõkapitányság a tanulmányi szerzõ-
dés alapján biztosítja az alábbiak sze-
rint:

• számla vagy egyéb igazolás alap-
ján a diákotthoni, vagy kollégiu-
mi szállásköltség teljes körû térí-
tésével,

• a menzai étkeztetés költségeinek
teljes körû térítésével, vagy – a
szerv választása szerint- étkezési
utalvánnyal

• tanévenként – számla alapján,
személyenként legfeljebb
25.000,- Ft értékben - ruházkodá-
si segéllyel,

• tanszersegéllyel (a tankönyvek
költségeinek számla alapján tör-
ténõ, teljes mértékû térítésével,
az egyéb taneszközök esetében
pedig, - ugyancsak számla alap-
ján – tanévenként és személyen-
ként legfeljebb 4.500,- Ft érték-
határig),

• az elõzõ félév végi tanulmányi
eredmény függvényében a tanév
alatt, havi pénzbeni juttatással:

• 3,00 – 4,00 tanulmányi átlag ese-
tén nettó 2.000,- Ft/hónap

• 4,01 – 4,50 tanulmányi átlag ese-
tén nettó 3.000,-Ft/hónap

• 4,51 – 5,00 tanulmányi átlag ese-
tén nettó 4.000,- Ft/hónap
õsszegben.

A tanulóknak vállalnia kell, hogy:
• tanulmányi- és vizsgakötelezett-

ségeinek eleget tesz,
• kifogástalan magatartást tanúsít,
• középiskolai tanulmányainak

utolsó évében rendõri szolgálat
vállalása céljából jelentkezik va-
lamelyik rendészeti szakközépis-
kolába, vagy a Rendõrtiszti Fõis-
kolára, és részt vesz a felvételi el-
járásban,

• amennyiben felvételt nyert, ta-
nulmányai befejezését követõen
a támogatás folyósításának idõ-
tartamának megegyezõ ideig
szolgálatot teljesít a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság állomá-
nyában.

A pályázatot írásban kell beadni. En-
nek tartalmaznia kell a pályázó sze-
mélyi adatait (név, születési hely, idõ,
anyja leánykori neve, lakcím) és egy
részletes önéletrajzot, amelybõl meg-
ismerhetõk családi körülményei, is-
kolai tanulmányi eredménye, vala-
mint a jövõjérõl szóló elképzelése.

A pályázat mellé kérjük csatolni:
• a pályázó írásbeli hozzájárulását

a személyes adatok kezeléséhez,
valamint ahhoz, hogy e követel-
ményeknek való megfelelés
megállapítása érdekében a pályá-
zó lakó- és családi körülményeit,
továbbá a korábbi büntetéseire
vonatkozó adatok elõzetesen és a
tanulmányi szerzõdés hatályának
tartama alatt a Rendõrség bármi-
kor megvizsgálhatja,

• szüleinek, vagy törvényes képvi-
selõjének írásbeli nyilatkozatát,
hogy a pályázat elnyerése esetén
beleegyezését adja a támogatásra
irányuló tanulmányi szerzõdés
megkötéséhez,

• a pályázó iskolájának írásos véle-
ményét a tanuló tevékenységé-
rõl,

• igazolást a tanulói jogviszony
fennállásáról,

• bizonyítvány másolatát,
• személyazonosító és lakcímet

igazoló hatósági igazolvány má-
solatát és érvényes hatósági er-
kölcsi bizonyítványt,

• a pályázó egészségügyi alkal-
masságával kapcsolatos házi or-
vosi véleményt. 

A pályázat megküldésének határ-
ideje:

2009. március 20.
Postacím: Pest Megyei Rendõr-fõ-

kapitányság
Humánigazgatási Szolgálat
1557. Budapest, Teve u. 4-6.

A pályázat elbírálását a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság állományából
kijelölt személyekbõl álló bizottság
végzi.
Apályázatok elbírálása során a jelent-
kezõk elõzetes alkalmassági vizsgála-
ton vesznek részt és egyénileg szemé-
lyes elbeszélgetésre kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje
2009. április 30. Ezt követõen az elbí-
rálás eredményérõl a pályázókat le-
vélben értesítik.

Pest megyei Rendõr-fõkapitányság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kanalas Csilla  és édesanyja

Fõiskolás cigánylány
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- Kérdése, észrevétele van az elmúlt idõszakban bevezetett mene-
trendi módosításokkal kapcsolatban?

- Kellemetlenül, vagy akár elõnyösen érintik Önt a változások,
vagy éppen a változatlanság?

- Kérése, módosítási javaslata, kielégítetlen utazási igénye van?

Kérjük, hogy észrevételeit juttassa el 
a Közép-Magyarországi Regionális 

Közlekedésszervezési Irodához:
cím: 1119, Thán Károly utca 3-5.
e-mail: kti.rki.budapest@kti.hu

Tel.: 06-1-371 5940, Fax: 06-1-371 5907

Irodánk szakértõje 2009. március 4-én 
(szerdán) 14-18 óráig 

a Gödöllõi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácstermében
(2100, Gödöllõ, Szabadság tér 7.)

fogadóórát tart.
Ez idõ alatt személyesen is megtehetik észrevételeiket.

Számítunk megjelenésükre.

Menetrendi változások 
a Gödöllõi Kistérségben

„Kerepes Nagyközség Önkor-
mányzata 2008-ban az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv Közép-Ma-
gyarországi Regionális Operatív
Program (KMOP-2007-2.3.1/C) ke-
retében személygépkocsi és kerék-
pártárolók építésére nyert
39 957 695 Ft uniós támogatást. A
közbeszerzés során a kedvezõbb ár-
ajánlatot adó Vianova 87 Közmû és
Útépítõ Zrt. építheti meg a 77 db
személygépkocsi parkolót (P+ R) és
32 db kerékpártárolót (B +R) a
HÉV kerepes megállója közelé-
ben.” – mondja Oláh János jegyzõ úr.
Az építésre többek között azért van
szükség, mert a helyiek a területet ed-
dig is parkolásra használták. Afejlesz-
tés kiterjed a terület rendezésére, ez je-
lenti a gyalogos járdák és lépcsõk ki-
építését, a meglévõk átépítését és biz-
tonságossá tételét, víztelenítési-, for-
galomtechnikai feladatokat, akadály-
mentesítést és füvesítést. 

Aprojekt a kulturált parkolás bizto-
sításával tovább ösztönözné a lakossá-
got a  P+R („parkolj és utazz”) rend-
szerre való átállásra, azaz az egyéni
közlekedési eszköz után a közösségi
közlekedési eszközt vennék igénybe.
Aprojekt a jelentõs társadalmi hasznai
miatt már 2011-ben megtérül, különö-

sen a környezeti hatások terén jelentõs
hozadék mutatható ki (üvegházhatású
anyagok csökkenése, káros anyag- il-
letve zajcsökkenés). „Afejlesztés köz-
vetlenül a helyiek számára elõnyös, de
- a közúti közlekedés zsúfoltságának
mérséklése kapcsán - közvetetten re-
gionális hatása is van, azaz elsõsorban
a fõvárosi közlekedés zsúfoltságát
enyhíti. A kerékpártárolók kialakításá-
val pedig további alternatívát kíván-
tunk biztosítani a közösségi közleke-
dés kacsolódásához.”-  hangsúlyozza
Oláh János jegyzõ.

A projekt célja nem a profit terme-
lés, hanem a fenntartható közlekedés
elõsegítése, ezért a parkolók használa-
ta ingyenes.

Önkormányzatunk – emeli ki Oláh
János jegyzõ – ezzel az “új típusú köz-
szolgáltatással” kíván példát mutatni
és ösztönözni, hogy egy településen
milyen sokféle eszközzel lehet fenn-
tartható gondolkodást, kultúrát elõse-
gíteni (“glokális szemlélet” = „Gon-
dolkozz globálisan, cselekedj lokáli-
san.”). 

A parkoló közbiztonságát és közle-
kedésbiztonságát a rendõrség és a he-
lyi polgárõrség fogja biztosítani. Afej-
lesztés 2009. május végéig fog elké-
szülni. 

Indul az ingyenes parkoló-építés
Kerepesen uniós támogatásból

A közbeszerzés lefolytatása után március elején indulhat a 77 db
személygépkocsi parkoló (P + R) és 32 db kerékpártároló (B +R)
megépítése a HÉV Kerepes megállója közelében. Kerepes Nagyköz-
ség Önkormányzata „Kerepesi P+R és B+R kialakítása” címmel
39 957 695 Ft uniós támogatást nyert. 
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APRÓHIRDETÉS
- Víz-gáz-fûtés szerelõ, általános
gépészeti hibaelhárítás, új szerelés-
karbantartás, festés, tapéta, csempe
– lak. munka - 0628 491 423
Gyermekfelügyeletet, takarítást,
vasalást vállalok (06 20) 517 32 43
- Idõs betegek ápolását, szakszerû
ellátását vállalom (06 28) 490 749
és (06 30) 202 7976  
- „B” jogsival vállalok õrzés-védés,
éjjeliõr, portás, pizza- étel kihordás
munkát, saját gk. (Ocskay J. (06
20)204 1916 
- Lakás eladó Kerepesen a 3-as fõ-
úton (6 lakásos társas) - 19 M 2 für-
dõszoba, 106nm, 4 szoba, nappali  -
(06 70) 709 6255

- Költöztetés, fuvarozás, rakodó
munkák, kertgondozás, lomtalaní-
tás, zöldségszállítás  - Kerepes, Me-
zõ u. (06 20) 527 8332 
- „SZENIOR”  FOGLALKOZ-
TATÁSI-, TOVÁBBKÉPZÕ-,
ÉS ÁLLÁSKERESÕ   KLUB
minden hónap elsõ csütörtöki nap-
ján tartja foglalkozását – elõadások,
tréningek, tájékoztatók, tanfolyam-
ok. Vonzáskörzete: Gödöllõ, Kere-
pes, Csömör, Kistarcsa,
Nagytarcsa. Következõ klubnap:
2009. márc. 5-e/csüt./15 óra. Ál-
lás-, és munkaerõ közvetítés min-
den további csütörtöki napon 15-18
óráig a FALUHÁZ  CseTTI
Studiójában.

Képviselõi fogadóóra  
Tájékoztatom a körzetembe tartozó (Szabadság út, az ABC-tõl a Patkó Vendéglõig és Templom u.)
Tisztelt Lakókat, hogy a következõ fogadó óra 2009. március 12-én, csütörtökön 16-19 óra között lesz
a Kerepesi Faluházban /CseTTI-Stúdió/.  Érdeklõdés, információ  06 20/204 1916 

Véber Gábor képviselõ

„Találjuk ki Kerepest…!”
Részletek pályázatokból – III. 

Tisztelt Olvasó !  Négy, korábban beérkezett pályázatot közöltünk eddig, – melyek  a „Találjuk ki Kerepest…!”címû fel-
hívásunkra érkeztek még tavaly októberben – egy   felnõtt és egy gyermek írását egyszerre. Az utóbbiak közül maradt
még talán három, melyekbõl következzen most egy nagyobb lélegzetû. Külön figyelemre méltó benne, hogy igen sok té-
ma kerül látókörébe ifjú írónknak, azon belül is a szemét és a szemetelés az, amire különösen ráirányítja a figyelmün-
ket.  Szívleljük meg! Egy tisztább, szebb, jobban élvezhetõ élettér lehet az eredmény… 

„A turizmus fellendüléséhez
szükséges, hogy a faluban lakók
jól érezzék magukat, szeressenek
a településen élni!  Fontos, hogy
a falu tiszta, rendezett legyen!

Javaslataim: A közterületek-
rõl, a lakosság és az iskolások se-
gítségével sûrûbben össze kelle-
ne szedni a szemetet! Szükséges
lenne több szelektív hulladék-
gyûjtõ elhelyezése. Az iskolában
a gyerekeket meg kellene taníta-
ni a hulladékok helyes szortíro-
zására és ennek fontosságára is.
Közterületeken a füvet, gazokat
gyakran kéne kaszálni. Fontos,
hogy a HÉV állomások környé-
kén az utazó, a sok szemét és gaz
helyett rendezett állomást lásson,
mert ez az elsõ benyomása a köz-
ségrõl! A szilasligeti HÉV meg-
álló környéke sokszor a randalí-
rozók rongálásának van kitéve,
ezért ezt a területet bekameráz-
tatnám. Így el lehetne csípni a fa-
lunak kárt okozó embereket. A
lakosság figyelmét felhívnám tel-
keik rendbetételére! Az idõs és
rászoruló embereknek segítséget
lehetne nyújtani a segélyeken
élõk igénybevételével. Meghir-
detnék egy versenyt, a „ legtisz-
tább, legvirágosabb utca”cím el-
nyeréséért. Több közterületen fá-
kat, virágokat ültetnék. A Szilas
patak partját megtisztítanám. A
futballpályát felszámolnám és
oda egy szép parkot terveznék. A
településen élõ mûvészek segítsé-
gét kérném köztéri szobrok készí-
tésére. A park felügyeletét csinta-
lanabb gyerekekre bíznám. Az
idegenforgalom fellendülését a
falusi turizmusban látom. Öreg
házakat újítanék fel és a régi fa-
lusi házak bútoraival és tárgyai-
val rendezném be. A házak veze-
tését munkanélküliekre bíznám.

Létrehoznék egy Tájházat. Be-
mutatnám a régi falusiak népvi-
seletét, népszokásait. A múzeum
egyik termébe összegyûjteném a
Kerepesen élt mûvészek alkotá-
sait. A turistáknak kirándulást
szerveznék:  

• Csörsz árok
• Kálvária domb – templom és

a kápolna megtekintése
• Makovecz  kilátó
• Shaolin templom /bemu-

tatókkal
• Erdei séta
• Csipkai patak környéke

Ádvent idõszakában fesztivált
rendeznék. Betlehemi jászol kiál-
lítást terveznék.  Programok kö-
zött szerepelne jellegzetes kará-
csonyi ételek, sütemények bemu-
tatása, árusítása. Versenyt hir-
detnék a „falu legjobb bejglije”
címért. A Faluházban színdara-
bokat és koncerteket szerveznék.
Egy sportcentrumot építenék a
30-as fõút mellé, Gödöllõ irá-
nyában az üres telekre: futball-
pálya, kosárpálya, röplabdapá-
lya, teniszpálya, asztalitenisz, és
egyéb sportok. Mellé egy sza-
badtéri színpadot állítanék föl,
melyen koncerteket, színdarabo-
kat lehetne elõadni.
Hungaroring HÉV megálló
egyik oldalára bobpályát, a má-
sikra szánkópályát építenék. A
fenyves elõtti tisztásra egy no-
mád tábort hoznék létre. Itt a
gyerekekkel a honfoglaló ma-
gyarok életét ismertetném meg.
Korabeli ruhákat, tárgyakat ké-
szítenének, lehetne íjászkodni, lo-
vagolni, solymászni, kosarat fon-
ni és korongozni. Köszönöm,
hogy elolvasták a pályázatom.
Kerepes, 2008. 10. 18.”

Következzék Baran Péter írása, a VII/a-ból:

Játsszon és nyerjen a KEREPES RÁDIÓ-val!
A „CSETTI STUDIO” órája a KEREPES

RÁDIÓ-ban! keressen a 97.1-en vagy  
www.kerepesradio.hu

FELHÍVÁS
Kerepes Nagyközség Képviselõ Testülete

a Nemzeti Ünnepre készülve Tavaszi Nagytakarítást
s z e r v e z 

2009. márc. 12-én (csütörtök) 9 - 15 óráig.
Ha szeretne csatlakozni, - akár a délután folyamán is -

kesztyût és zsákot biztosítunk.
A teli zsákokat a Polgármesteri Hivatal KHT-ja déltõl

kezdi 
begyûjteni folyamatos telefonkapcsolat alapján.

A falutakarítás keretében 8 iskolai osztály 8 helyszínen 
zsákokba szedi az utcai szemetet.

A környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében
a két-két kerepesi és szilasligeti Óvoda is részt vesz

az akcióban TISZTASÁGI SÉTA címmel.
További információk:

Szervezõ Véber Gábor 06 20/ 204 1916
Hivatal KHT Vass Lajos 06 20/ 559 8904
(begyûjtés) Jakab Zsolt 06 20/ 559 8929

Ha Ön és / vagy vállalkozása segíteni kívánja ezt a pro-
gramot

(pl. kesztyû, csoki, üdítõ  stb. esetleg pénzeszköz)  kérjük
hívja az elsõ számot !

Gondolkodjunk és tegyünk együtt a szép, tiszta
lakókörnyezetért !

V é b e r   G á b o r F r a n k a   T i b o r
képviselõ polgármester
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Sorozatunkban ez alka-
lommal Rózsás Erikával is-
merkedhetnek Kedves Olva-
sóink.

- Kedves Képviselõ Asz-
szony, hogyan került kapcso-
latba az önkormányzati mun-
kával?

- 2000 óta élünk Kerepe-
sen, de 1999 óta van itteni
kapcsolatom. A Szilasligetért
Közhasznú Egyesületet az ez-
redfordulón azért hoztuk létre,
hogy az önkormányzattal
együttmûködve, mint újonnan
betelepülõ lakóparkiak hozzá-
járuljunk Kerepes fejlõdésé-
hez. Partneri viszonyt alakítot-
tunk ki az akkori önkormány-
zattal, Tóth Lajos polgármes-
terrel, ami 2002 után is meg-
maradt. Különbözõ pályáza-
tokkal közel 20 millió Ft-ot
hoztunk abban az idõszakban
a falunak. Ezt látva, a lakosok
és a civil szervezetek indítot-
tak el a választáson. Így lettem
képviselõ még 2002-ben.

- Milyen szakmai és csalá-
di háttér segíti a képviselõi
munkájában?

- Kereskedelmi és informa-
tikai felsõfokú végzettségem
is van. A mai, tudásalapú tár-
sadalom elvárásai szerint min-
den új technikához új és új is-
mereteket kell szerezni: a pá-
lyázatíráshoz, a közbeszerzés
bonyolításhoz, a kis- és közép-
vállalkozói a tanácsadáshoz. 

Két szép gyermekem van,
édesapjukkal ma is együtt
élünk. Ezt az erõs családi hát-
teret rendkívül fontos értéknek
tartom, mely nélkül a képvise-
lõséget nem is tudnám csinál-
ni.

- Milyen feladatai vannak
a testületen belül?

- A Pénzügyi Bizottság tag-
ja vagyok, valamint a Közbe-
szerzési és Kereskedelem-fej-
lesztési Közrendészeti Bizott-
ság elnöke. Érdemes megem-
líteni, hogy a bizottság sajátos
feladatköre (az aktuális pályá-
zatok bonyolítása) mellett
Közbiztonsági tervezetet ké-
szítettünk Kovács Antal el-
nökhelyettes úrral, amit több
lakossági találkozón ismertet-
tünk. A vállalkozóknak szer-
veztünk Nyílt Napot, helyi
vállalkozókkal az agglomerá-
ciós stratégia tervet értékeltük,
és olyan módosítási javaslato-
kat készítettünk hozzá, melyet
a Tanács be is fogadott.

- Mindezek mellett, aki az
üléseken részt vesz, azt is tud-
ja, hogy Ön a legtöbb kérdést
feltevõ és hozzászóló tag a
képviselõ-testületben, szinten
bármilyen téma esetén…

- Ez abból fakad, hogy ko-
molyan veszem a választók ál-
tal rám bízott feladatot. Én
minden testületi ülési elõter-
jesztést, kiküldött anyagot el-
olvasok, tanulmányozok, min-
den alkalommal felkészülten
jövök, sõt a legtöbbször más
forrásokból is utána járok, ha
kell megbeszélem az érintet-
tekkel is a kérdést. Úgy gon-
dolom, hogy minden képvise-
lõnek ez lenne a dolga. Tisztá-
zó kérdések, elemzések alap-
ján lehet megfontolt döntése-
ket hozni. 

Másokkal ellentétben nem
veszek részt az ülések szemé-
lyeskedõ szócsatáiban, mert
azt nem tartom feladatomnak,
egy képviselõnek nem dolga,
hogy a mellette, vagy a vele
szemben ülõket minõsítse.
Tárgyszerû, optimális dönté-
seket kell hoznia. 

- Mi a véleménye a testüle-
ten belüli ellenzék és többség
viszonyáról?

- Történelmileg alakult ki a
jelenlegi helyzet, abból az
alapállásból, hogy ki kikkel in-
dult a választásokon. Én egyi-
ke voltam a három „ellenzé-
ki”-nek, (azóta mát többen va-
gyunk) bár ezt nem mi állítjuk
magunkról. Mi egyszerûen
képviselõk akarunk lenni, kép-
viselni akarjuk a választóin-
kat. Véleményem szerint nem

rajtunk múlt, hogy ezt a szem-
behelyezkedést a többség nem
akarta, vagy nem tudta felol-
dani, hiszen amint a döntés
sem, úgy a kapcsolatépítés
sem a mi irányításunk követ-
kezménye.  

- Milyennek értékeli a kép-
viselõ-testület immár több
mint kétéves tevékenységét?

- Nem tartom eredményes-
nek az eddigi tevékenységün-
ket annak ellenére, hogy való-
ban történtek látványos lépé-
sek is. A fõ gond az, hogy a
tervszerûségnek szinte nyomai
sincsenek, ötletszerû döntések
születnek. A gazdálkodásban
pedig az ilyen szervezetlenség
elõbb utóbb visszaüt. Ennek
eredménye az is, hogy amíg az
idén 118 millió Ft hitelkamat
visszafizetése esedékes, a ta-
valyi évben fejlesztésre mind-
össze 115 millió Ft-ot fordítot-
tunk (november végéig)! Ez
nem jó gazdálkodás. A sok
adósság miatt aggódom a falu
jövõjéért.

- Mi a véleménye a köt-
vénykibocsátásról?

- Nem támogattam a gon-
datlan kötvénykibocsátást. Az
a baj, hogy a pénz felvételére
és elköltésére nem készült
terv, így a kamat visszafizeté-
sére nem. Ilyen ötletszerû gaz-
dálkodás mellett ez különösen
veszélyes. Amikor más telepü-
lések kötvénykibocsátásaira
hivatkoznak, nem szokták
megemlíteni, hogy azoknál ál-
talában van jelentõs jövede-
lemtermelõ beruházás, ami az
évek során fedezetet biztosít a
visszafizetéshez. Kerepesen
azonban ilyen nincs. Elõbb azt
kellett volna kielemezni, hogy
hogyan tudunk bevételekre
szert tenni, s ha az megalapo-
zottnak látszik, azután felven-
ni a hitelt.

- Mit csinálna másként
képviselõ asszony, ha tehetné?

- Elsõsorban olyan fejlesz-
téseket, beruházásokat indíta-
nék el, amelyek a jövõben jö-
vedelemhez juttathatnák a te-
lepülést. Ezt kell elõkészíteni,
mert a jelenlegi alvóvárosi
helyzet nem kedvez nekünk,
hiszen a kerepesiek aktív ré-
sze nem idehaza költi el a pén-
zét, a pénzünk tehát nem itt-
hon hasznosul. Terveink, fel-
méréseink sincsenek a lakos-

ság szokásairól, elvárásairól.
Hiányzik a hosszútávú, 15-20
éves gazdasági terv, ami ki-
küszöbölhetné a párhuzamos
vagy éppen egymást kereszte-
zõ beruházásokat. Mindemel-
lett jóval nagyobb hangsúlyt
kellene fektetni a kapcsolati
tõke kiépítésére. Egy település
nem egy-két hónap alatt lesz
sikeres, hanem évek, eseten-
ként évtizedek kellenek hoz-
zá, de legalább az alapozást
már rég meg kellett volna kez-
deni.

- Hogy lehetséges az, hogy
Kerepes mindennel el van
maradva, s most nagy igyeke-
zettel folyik a lemaradások
bepótlása?

- Ez azért nincs teljesen így,
szerintem folyamatos lehetett
a fejlõdés, mert Kerepes és
Kistarcsa szétválása után a te-
lepülésnek egy teljesen új
rendszert kellett kiépíteni: Pol-
gármesteri Hivatalt létesíteni,
iskolát bõvíteni, tornacsarno-
kot építeni. Ez egy komoly fel-
adat. Azóta is nyilván minden-
ki rakott valamit a település-
hez, hogy ez jó sorrendben
vagy szerencsésen történt-e,
nem tudom, mert nem éltem itt
és nem ismerem a részletes
igényeket és az akkori gazda-
sági helyzetet sem.  

- Mi a véleménye a civil
szervezetekrõl?

- Sok tartalmas munkát
végzõ civil szervezet tevé-
kenykedik Kerepesen, például
jelentõs a hagyományõrzõ te-
vékenység. A rólam megjelent
írásokkal szemben, munkám
elismerésének tartom az Egye-
sületünkkel szervezett progra-
mok követését, a 2007-ben in-
dított Kávéházi beszélgetést, a
tavalyi évben kialakított len-
gyel-magyar baráti kapcsola-
tot, amit szeptemberben írtunk
alá Varsóban. 

- Mi várható a ciklus má-
sodik felében?

- Nem várok jelentõs mó-
dosulást, hasonlóan folytató-
dik majd a munkamenet,
ahogy eddig. A gazdasági vál-
ság mellett azért bízom benne,
hogy egy vagy két utcát addig
is le tudunk aszfaltozni. Raj-
tam nem fog múlni.

- Köszönöm a beszélgetést!
Windhager Károly

Bemutatjuk a képviselõket 
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Önöknek mennyire hihetõ az
az állítás, miszerint a csendes, fi-
nom lelkû, diplomás, törékeny
alkatú, mindössze 57 kg súlyú
hölgy, aki szatyrában a beteg
unokájának szánt ajándékkal, út-
ban a kórház felé fogja magát, s
ha már ott van, rátámad a rendõr-
ökre és négyet megver közülük.
A valóságban a szegény asszony
mire jóformán feleszmélt, már
rendõrmarkok szorításában talál-
ta magát a földön feküdt.

A fizikai bántalmazás, a sza-
badságának megfosztása, a csa-
ládjától való elszakítás mellett el-
viselte a megaláztatást, ami talán
a legfájóbb, az emlékezetbõl ki-
törölhetetlen. Elfelejtésrõl pedig
szó sem lehet, hiszen a bírósági
tárgyalások javában tartanak, s õ
a vádlott, neki kell bizonyítani az
igazát.

Így emlékszik vissza, immár
két és fél évvel késõbb Kondáné
Bartal Piroska

A kórházban lévõ unokámhoz
igyekeztem. Metróval mentem,
ajándékkal a táskámban. A Deák
téren kiszállítottak mindenkit a
szerelvénybõl, fel kellett jön-
nünk a felszínre. Itt ért a döbbe-
net. Úristen! Mi van itt? 

Az utcán rendõrsorfal, könny-
gáz a levegõben, lövések. Félel-
metes volt, ilyet én még nem él-
tem át. Nem voltam elég gyors, a
hatástól bénultan botorkáltam.
Egy rendõr rám ordított és meg-
lökött. Nem értettem a helyzetet,
szinte megdermedtem az ijedt-
ségtõl. A rendõr ismét meglódí-
tott, visszanéztem, mondván,
megyek én, nem kell engem ta-
szigálni, de már nem tudtam be-
fejezni a mondatot. Berántott a
rendõrök közé, azok földre teper-
tek, hasra fektetve megkötöztek.

Az unokának szánt ajándék ki-
szóródott, jól megtaposták. Még
le is fényképeztek ebben a hely-
zetben. 

Késõbb felállítottak és odalök-
döstek egy rabszállító kocsihoz.
Betuszkoltak egy szûk fülkébe és
rám zárták az ajtót. Egyedül vol-
tan a puskaropogásban, a lezárt
kocsiban, félelmemben énekelni
kezdtem. Idõnként újabb meg-
vert embereket hoztak, akiknek
csak a hangját halottam, de leg-
alább már nem voltam egyedül.
Az elfogottak szerették volna tu-
datni a családjukkal, hogy mi
történt, de nem engedték, hogy
telefonáljunk. 

Aztán beszállítottak minket a
Gyorskocsi utcába. Itt több vé-
res, bedagadt arcú, csúnyán
összevert embert láttam, akik-
kel durván ordítottak a rend-
õrök. Velem sem beszélt így
még soha senki. Hajnalban alá-
írtam a vádiratot, hogy végre te-
lefonálhassak a férjemnek, aki
idegességében már az összes
kórházban, mentõnél érdeklõ-
dött. Másnap az ügyészségi ki-

hallgatásnál már csak egy rend-
õr megverése volt a bûnöm. …
Elítéltek, fellebbeztem, tárgya-
lásokra járok.

Nem felejtem el azt a kiszol-
gáltatott érzést, a megfélemlí-
tést, a fizikai erõszakot, a
könnygáz szagát. Egy idõre a
kezem is szinte megbénult, néha
még most is elõfordul, hogy

nem tudok írni. Ráadásul a kör-
nyezetemben is érzem a bélye-
get. „Ez egy elítélt, biztosan bû-
nözõ!” Ismerem ezt az érzést, a
férjem édesapját internálták an-
nak idején. 

Szerencsére vannak sorstársak
és olyanok, akik segítenek, akik-
re támaszkodhatunk. Ilyen
Morvai Krisztina, Wittner Mária,
Gaudy Nagy Tamás, Ékes Ilona.
Mi elítéltek, meghurcoltak is kö-
zösséget alkotunk, eljárunk egy-
más tárgyalásaira, bátorítjuk

egymást. Megtanultuk, hogy az
igazat nem szabad elhallgatni, ki
kell tartani, ki kell állni az iga-
zunk mellett. 

Nem hagyhatjuk, hogy ilye-
nek büntetlenül megtörténhesse-
nek Magyarországon, bár jelen-
leg még én vagyok a vádlott.
Nem tudom megérteni azokat a
gyûlölködõ embereket, akik él-
vezték a mi megalázásunkat.
Elõfordulhat büntetlenül, hogy
azokat a nagyszerû lovakat arra
használják, hogy lovasrohammal
eltapossanak embereket? Kik
tudják ezeket megtenni, és kik
küldik a rendõröket ellenünk, a
többi magyar ellen harcba? Bár-
mit ránk foghatnak, bármikor be-
börtönözhetnek, ha úgy akarják a
nevünket rabszámra cserélhetik? 

A megfélemlítés pedig folyik
tovább. 2007. március 14-én es-
te, sötétedéskor jött egy nagy fe-
kete autó, két rendõrrel. Engem
kerestek és azt akarták, hogy
mondjam meg, milyen szervez-
kedés folyik 15-ére. Persze, nem
tudtam semmirõl, de ha tudtam
volna sem mondtam volna nekik
el. Talán nem is azért jöttek, ha-
nem csak, hogy megfélemlítse-
nek. Ez egy módszer. 

Én most már nem hátrálok
meg, már nem félek, szemükbe
nézek ezeknek, és kimondom az
igazat. Nekem ez a sors jutott.
Megtanultam, hogy élve lerogy-
ni nem szabad!

Itt élünk Magyarországon, eb-
ben az elviselhetetlen, hamis tár-
sadalomban! De meddig még?

A rendõrterror nyoma nem múlt el!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján 2006-
ban  felháborító események történtek. A rendõrség úgy viselke-
dett, mintha ellensége lenne a lakosságnak. Érthetetlen dühvel
támadtak ártatlan emberekre. Egy közelünkben élõ, Kerepesrõl
Kistarcsára került családban azóta sem tudtak napirendre térni
a történtek felett. Nem is lehet!

Foto: Internet, csak illusztráció
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2009. 02. 13-14-én tartottuk a farsangot a Szé-
chenyi István Általános Iskolában.  Nyolcadikos
tanulóként utoljára vettem részt ezen. A farsang
minden gyerek számára izgalmas kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt, mert már hónapokkal ezelõtt
elkezdõdik a készülõdés, ki milyen jelmezbe öl-
tözzön, és milyen mûsorral álljon ki a többiek elé.  

Az alsósoknak volt egyéni felvonulás és osz-
tályonkénti bemutató is. A felsõs farsangon az
osztályok táncokkal mutatkoztak be, melyet
Ragoncza Imre bácsi tánctanár tanított, de nem
csak azokat, hanem a keringõt és a Kisvirág nép-
tánccsoport mûsorát is. A felsõs farsangot és az
SZMK - bált mi nyitottuk meg a bécsi keringõ-

vel. Minden nyolcadikos nagyon izgult a keringõ
miatt, hogy fog sikerülni, bár hónapok óta gyako-
roltunk rá. Nagyon jó érzés volt szerintem mind-
annyiunknak, ilyen elegáns ruhában táncolni.
Szinte kicseréltek minket. A fellépés nagyon jól
sikerült, a közönség is nagy lelkesedéssel tapsolt.
Igazi ünnepi hangulat volt ez így Valentin napon.
Színesítette a mûsort, hogy vendég tánccsoport-
ok is felléptek. Óriási hangulata volt a Rocky
tánccsoport elõadásának is. 

Az igazi báli hangulat a mûsor után tánccal zá-
rult. Nagyon sajnálom, hogy ez volt az utolsó far-
sangom, amit az osztálytársaimmal töltöttem. 

Mentusz Andrea 8. b.

Farsang és bál az iskolában
Február 13-14-én izgatottan készülõdtek az

iskolások és a meghívott óvodások az idei far-
sangra. A jelmezversenyre már egy héttel elõtte
megkezdõdött a készülõdés. Az alsó tagozatos
gyermekek egymást múlták felül a titkolódzás-
ban, hogy ki milyen jelmezbe fog beöltözni. Az
iskola belsõ tere is megváltozott, a folyosók és a
tornaterem falait Rozika néni és Ágó Kati néni
ötletes színes álarcai, dekorációi díszítették. 

Az alsó osztályosok farsangi mulatsága pén-
teken háromkor kezdõdött. Két kategóriában
volt a megmérettetés, osztályok között csopor-
tos, ezt követõen pedig egyéni megmérettetés
következett. Az osztályok zenés táncos koreog-
ráfiát mutattak be. Jó volt nézni a sok fura színes
jelmezt, melyben megmutatkozott a pedagógu-
sok és a szülõk kreativitása, alig lehetett látni
kölcsönzött jelmezt, inkább a saját kézzel készít-
tettek domináltak. Azsûrit nehéz feladat elé állí-
tották a kis diákok, viszont igazságosan döntöt-
tek,üres kézzel senki semtávozott. Az óvodások
külön jutalmazásban is részesültek. A büfében
mindenki kedvére csemegézhetett a szendvics-
csel és süteményekkel megrakott asztaloknál. Itt
szeretném megköszönni a segítséget mindazon
alsó-, és felsõ tagozatos gyermekek szüleinek,
akik egész nap sütöttek, szendvicseket készítet-
tek saját költségen. 

A felsõ osztályosok maszkabálja szombaton
15.00-kor kezdõdött. Elõször az 5. osztályos ta-
nulók mutatták be zenés produkciójukat, majd a
6/a és 6/b osztályosok közös táncukat adták elõ.
Itt minden osztály nyertes volt. A 7. és 8. osztá-
lyos nebulók itt nem vettek részt, mivel az esti
SZMK bálon voltak érdekeltek nyitó tánccal,
melyet fõpróbaként elõ adtak az alsós és felsõs
farsang megnyitásaként is. Abüfé itt is színvona-
las és bõséges volt. Megköszönném a büfében
mind a két nap feladatot vállaló szülõk és peda-
gógusok önzetlen munkáját. Afelsõ tagozatosok
farsangját a tombolahúzás zárta este hat órakor.

Mivel este nyolc órára a nyitó táncig csak két
óránk maradt, iparkodnunk kellett, hogy minden
a helyére kerüljön. Szerencsére segítségben nem
volt hiány, pedagógusok és szülõk is részt vettek
a készülõdésben. Este fél nyolckor megérkeztek
az elsõ vendégek. Jó volt látni, hogy sok roma
szülõ is eljött megnézni fellépõ gyermekét, hi-
szen a nyitótáncban szereplõ 18 pár közt, nyolc
roma gyermek is táncolt nagy sikerrel. Itt meg
kell állnom egy pillanatra, mert minden tisztele-
tem ezeké a szülõké, legyen az a roma vagy ma-
gyar, akik ebben a nehéz helyzetben is vállalták
és kifizették a nem éppen olcsó ruhakölcsön-

zést. Este a bál kezdetére megtelt a tornate-
rem a körülbelül 500-an lehettünk fellépõk, ven-
dégek, meghívottak. 

Jó volt látni, hogy magyarok és romák nem
külön- külön, hanem egy asztalnál vagy baráti
társaságoknál beszélgetnek, várva a nyitó táncra.
Ez így is van jól, hiszen mindenki rájött, hogy
egymást segítve, támogatva léphetünk elõrébb.
Ezért is jöttek el olyan sokan mindkét részrõl,
hogy támogassák a belépõ jegyek megvásárlá-
sával az itt tanuló gyermekeiket, hiszen a bevé-
telt az utolsó fillérig a gyermekekre vagy az
Õket segítõ eszközökre fordítjuk. Ez is bizonyít-
ja, hogy az iskola kapuja mindenki elõttt nyitva
van, aki tiszta szívvel, segítõ szándékkal, építõ
munkával lép be rajta. Sajnos vannak köztünk
gáncsoskodók, akik meg nem alapozott és lég-
bõl kapott információk alapján kamerákkal és
mikrofonokkal próbálják hergelni a helyi lakos-
ságot és a bizonytalan szülõket. Nem engedjük,
hogy az elkezdett munkát tönkre tegyék, most
már a romák többsége sem kér az ilyen szemé-
lyek magamutogatásából. Ezután a kitérõ után
térjünk vissza a farsangi forgatagba.

Anyitó táncot minden évben Ragoncza Imre
tanítja be, ami az idén a bécsi keringõ volt. Apro-
dukciót a nézõk vastapssal jutalmazták. Ezután a
Rockin Board TSE akrobatikus Rock and Roll
bemutatója következett. A fellépõk sorrendben:
Truvaj formáció, Favorit formáció, Román Ba-
lázs - Sárfy Kriszti felnõtt C páros, Kerepesi kez-
dõk, Retro formáció, Veresegyházi kezdõk, és a
Ladi es formáció aratott osztatlan sikert. Köszö-
net a szuper produkcióért az edzõ Farkas házas-
párnak. Utolsó fellépõként a kerepesi Kisvirág
táncegyüttes mûsorának tapsolhatott a publikum.
A fellépõk után a Koktél Duó zenekar vette át a
fõszerepet a hajnalig tartó fergeteges zeneszáma-
ival. A vacsorát Benyikné Marika biztosította a
meghívott vendégek részére, melyet mindenki
jóízûen elfogyasztott, utána mindenki táncra per-
dült. A büfében Babi néni, Ágó Kati néni és fia
Marci állta a vendégek rohamait, teljes sikerrel.
Éjfél felé tánc közben egyszer csak 100 db lufi
ereszkedett a táncolók közé, melyekben minden
második NYERÕ feliratot rejtett. A táncolók
mind gyermekké változtak és nagy lufivadászat-
ba kezdtek, majd a nyert szelvényekkel átvették
az ajándékokat. Ajó hangulatot mi sem bizonyít-
ja jobban, hogy éjjel két órakor még legalább
százhúszan voltak a teremben. Hajnali négykor
ment el az utolsó vendég, csak egy pár önzetlen
szülõ és SZMK tag maradt a szokásos visszapa-
koláshoz. 

Köszönetet szeretnék mondani Czeglédy
Beatrix iskolaigazgató nõnek, Ágó Katalin pe-
dagógusnak a szervezésben és az elõkészítésben
nyújtott segítségükért, Szederkényi Borbála és
Újfalusiné Hegedûs Éva pedagógusoknak a va-
csoránál nyújtott önzetlen segítségükért. Külön
köszönet Babi néninek, Ágó Katalinnak és fiá-
nak, Marcinak, hogy szinte a hátukon vitték
egész este a büfét hiba nélkül. Köszönöm
Daróczi Zoltánné, Striczky Tibor, Ragoncza
Anikó, Vargáné Heik Judit, Jakab-Kelemen Ist-
ván, Popovicsné Gy. Évi, Pivarcsi Gáborné,

SZMK tagok egész estés munkáját. Külön em-
lítést érdemel néhány ember, akik a bál végezté-
vel fáradságuk ellenére is segítettek a rend hely-
reállításában: a Popovics házaspár Éva és Ta-
más, a Varga házaspár Judit és Attila, a Varga
nagymama Marika néni és Varga Balázs 6/a osz-
tályos tanuló, és külön köszönet Dóka Viktornak
az iskola gondnokának, aki oroszlán részt vállalt
a rend helyreállításában. 

És végül szeretném megköszönni támogató-
inknak felajánlásaikat: Dechatlon - Csömör,
Oravecz pékség, Terike zöldég - gyümölcs üzlet,
Bim Bt élelmiszerüzlet, Krizsán Mariann virág-
üzlet, Szerencse Patkó Étterem, és a sok egyéni
felajánlónak. Köszönjük minden kedves részt-
vevõ megjelenését, segítséget, támogatást az is-
kola és a gyermekek nevében.

Hogy is fejezhetném be másképpen: 
VELETEK JÖVÕRE ÚJRAUGYANITT!

Pivarcsi Gábor SZMK elnök
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Mint az utóbbi években, idén is megren-
dezte az általános iskola Diákönkormány-
zata a „Valentin napi levélpostát”. A nagysi-
kerû levélküldésben sokan vettek részt, és
nemcsak szerelmüknek, hanem barátaik-
nak, osztálytársaiknak küldhettek levelet a
tanulók, akár még tanáraiknak is!!!  A Diák-
önkormányzat egy erre a célra kihelyezett
szívecskékkel dekorált postaládát helyezett

ki a tanári elõtt, ahova három szüneten ke-
resztül dobálhatták mondanivalójukat a di-
ákok. Ez idén is nagy sikernek örvendett,
hiszen rengeteg levelet kellett kézbesíteni a
postásoknak, ami 15 perc alatt nem sikerült.  

Köszönjük a Diákönkormányzatnak
és a kézbesítõknek a segítséget és remél-
jük jövõre is ilyen szép lesz a Valentin-
nap. 

Valentin-nap

László Attila vagyok a Széche-
nyi István Általános Iskola új
történelem tanára.

1985-ben születtem. Gyer-
mekkoromtól egészen 2008
õszéig a Hajdú-Bihar megyei
Biharkeresztesen laktam szüle-
immel és a három évvel idõsebb
nõvéremmel. Itt végeztem el az
általános iskolát, így a szocioló-
giai eredményekre hivatkozva
nyugodtan tekinthetem magamat
a „bihari-kistérség áldozatának”.
Gyerekkoromban édesapám
gyakran olvasott fel lefekvés
elõtt nekünk. Jó szokása volt,
hogy nem klasszikus mesék han-
goztak el ilyenkor, hanem egy-
egy szép novellát vagy regény
részletét osztotta meg velünk.
Ezek közé tartozott Passuth
László Hétszer vágott mezõ cí-
mû regénye is, amely II. Endre
(András) idejére repítette vissza

csapongó képzeletemet. Talán ez
az elsõ élményem, amely elveze-
tett a történelem iránti szeretet-
hez. A múltunk megismerésének
fontosságát és szépségét fantasz-
tikus történelem tanáraim foko-
zatosan elmélyítették. Elõször is
az általános iskolában Magdi né-
ninek, majd a debreceni középis-
kolás évek alatt pedig Éva néni-
nek köszönhettem, hogy érdek-
lõdésemet fenntartották és elmé-
lyítették. A mai napig példaként
lebeg szemem elõtt a fáradságos
pedagógiai munkájuk, amivel si-
keresen elvarázsolták az óráju-
kon jelenlevõ diákokat.

A középiskolai évek befejezé-
sét követõen tanulmányaimat a
Nyíregyházi Fõiskola történelem

– informatikus könyvtáros szakán
folytattam. Választásomat a már
említett történelem iránti rajongá-
som és a könyvek szeretete indo-
kolta. Itt kristályosodott ki ben-
nem, hogy a pedagógus pálya rö-
gös útjára szeretnék lépni. Szak-
dolgozataim témái jól mutatják
fõiskolai éveim érdeklõdésének
irányát. Történelembõl diploma-
munkámat IV. Henrik kalandos
életének szépirodalmi mûvek se-
gítségével való bemutatása ké-
pezte. Könyvtáros szakdolgozato-
mat pedig a filmek iránti rajongá-
somtól fûtve a filmtudományi tá-
jékoztatásnak szenteltem. 

A tanulmányaim befejezését
követõen költöztem Budapestre.
Itt beigazolódott, azon elképze-

lésem, hogy a fõvárosban és
vonzáskörzetében jobb állásle-
hetõséget és kiemelkedõen jó
kulturális életet találok majd.
Ahogy kiderült, a történelem
mellett a filmmûvészet is az ér-
deklõdési körömbe tartozik,
szándékomban áll mozgókép- és
médiapedagógiát tanulni a jövõ-
ben. Az életemben fontos szere-
pet tölt be a sport és a természet-
járás, rendszeresen járok futni és
hazánk szép tájain megrendezett
teljesítménytúrákon is gyakran
részt veszek. 

2009. január 5-én kezdtem
meg történelem tanári munká-
mat Kerepes községében. A bõ
egy hónap alatt szerzett tapaszta-
latimat és a jövõre vonatkozó, is-
kolával és a tanítással kapcsola-
tos elképzeléseimet, egy követ-
kezõ alkalommal szeretném
megosztani Önökkel.

Bemutatkozik 
az új történelemtanár
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A gyermek, ha az iskolába lé-
péshez szükséges fejlettséget el-
éri, és a hatodik életévét az idén
május 31-ig betölti, szeptember-
tõl mehet iskolába.

Mi is az az iskolába lépéshez
szükséges fejlettség, azaz az isko-
laérettség? Testi és érzelmi jelei
egyaránt vannak. Testi jelek: kb
110 cm magas, 18 kg-os testsúly,
eltûnik a kisgyermekekre jellem-
zõ pocak, a test megnyúlik, kar-
csúbb lesz, megkezdõdik a fog-
váltás, elbír és hajlandó is cipelni
egy nehéz iskolatáskát, tud 45
percen keresztül egy helyben ülni
és már kialakult, hogy jobb- vagy
balkezes-e. Érzelmi érettség ak-
kor következik be, amikor már
várja az iskolát, szeret iskolásat
játszani, szeret feladatokat meg-
oldani, a rábízott feladatokat el is
végzi, nem hagyja félbe, olyasmit
is képes megcsinálni, amihez
nincs kedve, tud kapcsolatokat
kialakítani és fenntartani kortár-
saival, megtalálja a helyét a kö-
zösségben, be tud illeszkedni a
csoportba, tud kapcsolatokat ki-
alakítani és fenntartani a felnõt-
tekkel, már nem sír az anyukája
után, nem blokkol le, nem némul
el, amikor a szülei nincsenek je-
len, 10-15 percig leköti a rajzolás,
a feladatlap kitöltése, a színezés,
nem okoz neki nehézséget a ver-
sek, rövid mesék megjegyzése és
elmondása, kinõtte a beszédhibá-
it, ki tudja magát szóban fejezni
egyszerû mondatok formájában,
tud mennyiségeket összehasonlí-
tani.

Hogyan segíthet a szülõ abban
otthon is, hogy gyermeke iskola-
érett legyen? Járjon elõ jó példá-
val. A gyereket akkor fogja érde-
kelni az olvasás, ha azt látja, hogy
otthon a szülõk is szeretnek ol-
vasni, hiszen lehet abban valami
varázslatos dolog, ha úgy leköti
apu és anyu figyelmét. Mesélje-
nek neki saját gyermekkorukról,
érdekes iskolai történésekrõl. Ol-
vassanak neki meséket ahelyett,
hogy a TVelé ültetnék õket. Ezek
a mesék, történetmondások be-
szélgetések járulnak hozzá, hogy

a gyermek megtanuljon a csak a
hallásán keresztül érkezõ infor-
mációkra is figyelni. Vegyenek
vagy készítsenek a szülõk a kis-
gyermekeknek bábokat. A bábo-
zás javítja a szóbeli kifejezõké-
pességet, és egy báb segítségével
olyanokat is ki tud mondani a
gyermek, amit saját nevében
nem. Játsszanak sok társasjáté-
kot. Ám nem kell mindig hagyni,
hogy a gyerek nyerjen! Már az is
fontos, hogy olyasmivel is tudjon
foglalkozni a kisgyermek, amit
nem minden pillanatban élvez
egyformán, és tanuljon meg ve-
szíteni is. Lehet óvodás magazi-

nokban megjelenõ képességfej-
lesztõ feladatokat is megoldani,
de ne feledjük el közben, hogy a
gyermek még óvodás és a fel-
adatmegoldás most még csak já-
ték. Ha a kisgyermek magától ér-
deklõdik a betûk iránt, örüljünk
neki, támogassuk az érdeklõdé-
sét, de nem kell megtanulnia az
iskolába lépés elõtt olvasni.

Hogyan válasszunk iskolát?
Melyik iskolát válasszuk? Az el-
sõ osztályban szerzett sikerek és
kudarcok élménye egy kisgyer-
meknek egész késõbbi iskolai pá-
lyafutására hatással lehet, ezért
nem mindegy, hol kezdi meg ta-
nulmányait gyermekünk. Ma-
gyarországon a szülõket megille-

ti a szabad iskolaválasztás joga. A
lakóhely szerinti illetékes iskolá-
ba mindenképpen be kell íratni a
kisgyermeket, s jelezni kell, ha
másik iskolába szeretnénk átírat-
ni. A lakóhely szerinti körzeti is-
kola nem határozhat meg felvéte-
li követelményeket, fel kell ven-
nie az iskolaérett gyermekeket,
míg a szülõ által választott másik
iskolának már joga van saját
szempontjai szerint a gyermekek
megválogatásához. Ezzel meg-
mérettetés elé állíthatjuk a gyer-
meket – közvetve magunkat szü-
lõket is -, s magába foglalja az
esetleges kudarc lehetõségét is.

Az iskolaválasztás legjobb mód-
szerének azt tartom, ha szülõk a
gyermekkel együtt végigjárják a
szóba jöhetõ összes iskolát. Aleg-
több iskola nyílt napokat is szer-
vez. Ilyenkor lehet találkozni a ta-
nító nénivel, meglátni, hogyan
bánnak a gyermekekkel, milyen
módszerekkel, eljárásokkal taní-
tanak. A 6-7 éves gyermekek
még erõsen kötõdnek a felnõttek-
hez, számukra nagyon fontos a
tanító néni személye és a vele ki-
alakuló kapcsolat.

Érdemes az iskolalátogatás-
okkor azt is megfigyelni az osztá-
lyokban, hogy ott milyen a han-
gulat. Szeretnek-e odajárni a gye-
rekek, szeretik-e a pedagógusok a

gyerekeket, tudnak-e velük meg-
felelõen bánni, jó hangulatban
eredményt elérni?

Érdemes a már iskolába járó
gyerekekkel, szülõkkel is elbe-
szélgetni, véleményüket meg-
hallgatni, tapasztalatot cserélni.
Fontos tájékozódni a leendõ osz-
tálylétszámról is. A kevesebb
gyerek optimálisabb a leendõ ki s
elsõs és a tanító néni számára is.
Az iskolaválasztást attól is függõ-
vé kell tenni, hogy mekkora tá-
volságra van a lakóhelytõl, men-
nyit kell addig utazni. Aközeli is-
kola elõnye, hogy nem kell utaz-
ni, a gyermek jövõbeli barátai is a
közelben laknak, könnyebb és
közvetlenebb lehet a kapcsolat-
tartás tanítóval, többi szülõvel,
osztálytársakkal.

Végezetül milyen iskolát ke-
ressünk tehát leendõ elsõs gyer-
mekünk számára? Olyat, ame-
lyikre a gyermek megérett. Olyat,
amelyik az õ igényeinek, tempó-
jának megfelelõ, amelyik az ala-
pokat nyugodtan, türelmesen
megtanítja, az alapokon túl lévõ
gyermekeket pedig nem hagyja
unatkozni. Olyat, ahol az iskola
nevelési elvei közel állnak a szü-
lõ elvárásaihoz, elveihez. Olyat,
ahol arányban áll a figyelmes,
szeretetteljes, kibontakozást segí-
tõ bánásmód a következetesség-
gel és az igényes oktatási színvo-
nallal. Olyat, ahol az osztálylét-
szám nem magas. Olyat, ahol is-
kolaidõ alatt tanítják meg a tan-
anyagot, és nem várják el a szülõ-
tõl és a gyerektõl, hogy az estéjü-
ket, hétvégéjüket is a házi feladat
elkészítésével vagy a tananyag
gyakorlásával töltsék. Olyat, ahol
a pedagógusok szimpatikusak, fi-
gyelemmel fordulnak a szülõk fe-
lé, szeretnek tanítani, szeretik az
iskolájukat, és szívesen állnak
szóba a szülõvel is.

Ilyen iskolaválasztásban joga
csak a szülõnek van, így döntésé-
nek felelõssége is az õ vállán
nyugszik. Én csak örülök, ha eb-
ben kicsit is segíthettem.

Sárközi Márta 
oktatási referens

Hát én immár kit válasszak?

Iskolaválasztás elõtt szülõ és gyermek

Ha Önök Szülõk a kerepesi iskolát választják,
• gyermekük a szilasi óvodától pedagógus kísérettel iskolabusszal

érkezhet az iskolába,
• az egy csoportba járó óvodáspajtások egy osztályban tanulhatnak

tovább,
• a reggeli és esti ügyeletek az Önök munkaidõ beosztásához iga-

zodnak,
• biztosítjuk gyermeke számára az ingyenes úszásoktatást,
• kívánság szerint választhatnak angol nyelvtanulást, informatikai

oktatást, zeneiskolai képzést és tánctanulást a kötelezõ tantárgyak
mellett,

• részt vehet gyermekük az iskolarádió mûsoraiban, készítheti is
azokat, hiszen tervezzük a kommunikációs és médiaismeret
tanítását is, és

• mint polgármester, személyes garanciát vállalok az iskola rend-
jéért, tisztaságáért és folyamatos felújításáért.

Szeretettel várjuk a Leendõ Elsõ Osztályosokat a kerepesi iskolában!
Franka Tibor
polgármester

Az általános iskolai beiratkozás idõpontja 2009. április 2. 8.00 - 18.00 óra, 
2009. április 3. 8.00 - 16.00 óra, a pótbeiratkozás 2009. április 24. 8.00-16.00 között. 

Az óvodai jelentkezések idõpontja 2009. március 30 - április 3.
(hétfõtõl - péntekig) naponta 8.00 - 16.00 óra között.
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A mindentudó mobiltelefo-
nok, az mp3-as, mp4-es lejátszók
és társaik már-már megállíthatat-
lan térhódítása országszerte a mi
iskolánkat sem kímélte.  Az egy-
re fiatalabb korban megjelenõ ci-
garettázás mellett ezeknek a nem
rendeltetésszerû használata za-
varta leginkább a jó érzésû, az
órán tanulni akaró diákokat, illet-
ve tanítani akaró tanáraikat. 

Számos sikertelen próbálko-
zás után ezért január hónapban, a
szülõi értekezletek elõtt, a Diák-
önkormányzattal egyetértésben a
Nevelõtestület NULLA TOLE-
RANCIÁT hirdetett az iskolában
vagy környékén dohányzókkal,
illetve a telefonjukat tanítási idõ-
ben engedély nélkül használók-
kal szemben. A szülõk döntõ
többsége elfogadta az iskola szi-
gorú rendjét, és egy-két megté-
vedt diákon kívül a tanulóifjúság
is tudomásul vette, és jól felfogott

érdekükben igyekeznek betartani
az ismertetett szabályokat. 

A szigorúbb büntetés, a tele-
fon elvétele, illetve a dohányzá-
sért járó igazgatói figyelmeztetés
megtette a hatását: egyre keve-
sebb a vétkezõ. Mivel az intézke-
dés célja mindenekelõtt a neve-
lés, a megelõzés, a Nevelõtestület
néhány hét elteltével úgy döntött
a DÖK javaslatára, hogy még
egy esélyt adva a diákoknak,
meghirdeti a MEGBOCSÁTÁS
NAPJÁT, amikor is némi köz-
hasznú munka ellenében még
egyszer visszaszerezhetik „nél-
külözhetetlen”, becses tulajdonu-
kat az év vége elõtt.

Mi pedig csak remélni tudjuk,
hogy ez az élmény maradandó
nyomokat hagy a diákok memó-
riájában, s nem felejtik el a tanul-
ságok levonását.

Müllnerné Szabó Margit, 
a  DÖK vezetõje

Tilos a telefon...

Nulla tolerancia

…értekezleten vettek részt a
nagycsoportos óvodások szülei
február 23 és 24-én a kerepesi és

a szilasligeti óvodákban. Bemu-
tatkozó szülõi volt, ahol a kerepe-
si Széchenyi István Általános Is-
kola, Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szak-

szolgálat igazgatója, Czeglédy
Beatrix beszélt az iskoláról, ered-
ményeirõl, nehézségeirõl, fejlesz-
tési elképzeléseikrõl, a leendõ el-
sõ osztályosok beiskolázásáról.
Ezt követte a leendõ elsõsöket ok-
tató tanító nénik bemutatkozása.
2009. szeptemberében iskolaott-
honos osztályban tanít Popovics
Zsuzsanna és Szederkényi Borbá-
la, napköziotthonos osztályban ta-
nít Liptai Béláné és Váray Anita
valamint Sallai Krisztina és Karó
Valéria. Szeptemberig is minden
érdeklõdõt várnak az iskolában
bemutató órákra, iskola-elõkészí-
tõkre, sportversenyre, mesemon-
dó versenyre, vagy csak szétnéz-
ni, ismerkedni, tájékozódni.

-sm-

Rendhagyó szülõi…

Ahelyi és a kistérségi ügyek iránt
érdeklõdõk a SzilasTV februári
utolsó adásában is több érdekes
témával találkozhatnak. Ami a
kerepesi vonatkozású híreket ille-
ti, a nézõk rövid összefoglalót lát-
hatnak a 21-i farsangi bálról,
majd megtudhatják, milyen fon-
tos szakmai programokat tervez
az idei elsõ félévben a Kerepesi
Vállalkozók Egyesülete. A mû-
sorban láthatják a Gödöllõi Kis-
térség Társulási Tanácsának ülé-
sérõl készült összefoglalót, a
szadai borversenyrõl és borbálról

szóló riportot, de kistarcsai, mo-
gyoródi és nagytarcsai esemé-
nyekrõl is hírt ad a televízió.
Amûsor február 27-én, pénteken
20 órakor jelentkezik, de a követ-
kezõ csütörtökig azonos idõpont-
ban ismétlésre kerül, tehát, aki le-
maradt a friss adásról, még van
esélye, hogy megtekintse az õt ér-
deklõ riportokat és tudósításokat.
(ASzilasTV mûsora egyébként a
FiberNet C6-os kábelcsatorná-
ján, a 182.25 mHz frekvencián
fogható.) 
Elérhetõségünk: www.szilastv.hu

A SzilasTV heti mûsorából
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Csicsergõ óvoda
Januárban új arcokkal gaz-

dagodott óvodánk. A méhecs-
ke és a csibe csoportba folya-
matosan érkeznek az újabb
gyerekek. Van, aki moso-
lyogva, de van, aki sírdogál-
va tette meg az elsõ lépéseket
az óvoda felé.

Január 29-én a rossz idõjá-
rás miatt nem tudtunk le-
menni a Közösségi Házba,
mert napok óta folyamatosan
esett az esõ. Így Mikola Pé-
ter elõadását az oviban néz-
hettük meg. Percek alatt fan-
tasztikus hangulatot vará-
zsolt közénk.

Február 12-én hagy-
ományinkhoz híven megtar-
tottuk a nyílt napot az összes
csoportban. A farsangi téma-

körhöz kapcsolódva maszko-
kat, szemüvegeket, álarcokat,
koronákat és egyéb tréfás fi-
gurákat készítettek a gyere-
kek és a szülõk.  Mindegyik
csoportban családias volt a
hangulat és mindenki szor-
galmasan dolgozott. A szülõk
szívesen jöttek és örömmel
kapcsolódtak be az csoport
mindennapi életébe.

Meseliget óvoda
Január hónapban az iskolá-

ba készülõ gyermekekkel az
óvónénik elkészítették a
„DIFER” –féle fejlettségmé-
rõ teszteket. A kiértékelés
után a szülõk is tájékozódhat-
tak gyermekeik teljesítmé-
nyérõl.

Február 2-tól Brigi néni mellett új óvónõ, Erzsike né-
ni várja reggelente a teknõs
csoportban a gyerekeket.
Szerencsére nem ismeretlen-
ként került hozzánk, hiszen a
négy kerepesi óvodában évek
óta fejlesztõpedagógusként
tevékenykedett, így a gyer-
mekek többsége már találko-
zott vele.

Január végén az óvoda tor-
natermében fergeteges kon-
certet adott Mikola Péter. A
Közösségi ház szervezésében
látogatott el hozzánk és a leg-
kisebbektõl, a legnagyobba-
kig jól megtáncoltatott ben-
nünket. Közösen énekeltük a
dalokat, melyeknek refrénjeit
pillanatok alatt tanultuk meg
ott a helyszínen.  Köszönjük
a Közösségi háznak a színvo-
nalas elõadást!

Februárban fergeteges far-
sangi bálra készülõdünk,
melynek szervezõi a Pillangó
csoportosok. Az elõkészüle-
tekkel gyorsan telik az idõ és
alig várjuk a 20-i pénteket,
amikor elérkezik a várva várt
nagy nap.

Napsugár
és Szivárvány óvoda
Március elsõ hetében a Nap-
sugár óvoda beköltözik a
Szivárvány óvoda épületébe.

A két óvoda eddig is szoro-
san együttmûködve dolgo-
zott egy tagóvoda vezetõ irá-
nyítása alatt. A jövõben, egy
épületben, de továbbra is a

megszokott programokkal és
napirenddel fogadjuk a gyer-
mekeket „új” csoportszobá-
inkban.

Egyéb híreink:
Továbbra is folytatjuk az

idõjárós jóslóst. Február ele-
jén beszélgettünk arról, hogy
ha kijön a medve a barlangjá-
ból és meglátja az árnyékát,
akkor hideg idõ várható.

Befejeztük az iskolába
készülõ gyermekekkel a
„DIFER”-féle felmérõ tesz-
teket. Közben a Nevelési
Tanácsadóval felvettük a
kapcsolatot.

Megtanultuk a körmön fo-
nást, a gyerekeknek nagyon
tetszett, hogy gyorsan el tud-
ták sajátítani a technikát.

A nagycsoportos gyerme-
kek szüleinek szülõi értekez-
letet tartottunk, ahol az isko-
lába készülõdésrõl beszélget-
tünk. Az értekezletre meg-
hívtuk a leendõ elsõs tanító
néniket is.

Eljött a farsangi mulatsá-
gok ideje. Már reggel jelmez-
ben érkeztek a gyermekek az
óvodába. Sokat táncoltunk,
versenyjátékokat játszottunk.
A mulatozás után kimentünk
az udvarra és elégettük a kö-
zösen készített kisze (szalma)
bábot. A hagyományát meg-
beszéltük, felelevenítettük,
hiszen már tavaly is részt vet-
tünk hasonló programon.

OVI HÍRADÓ
avagy betekintõ a Csicsergõ, Meseliget, Napsugár és Szivárvány óvodák hétköznapjaiba

VÁRJA VÁSÁRLÓIT
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Február 13-án volt a
Szilasligeti Közösségi Ház-
ban az elsõ Táncház Pintér
András és Pintérné Hutter
Anett vezetésével. Ízelítõt
kaphattunk a moldvai csán-
gók és a galgamenti népek és
táncok világából. A borozga-
tás és a zsíros kenyér hagy-
mával oldottabbá tette a kö-
zös tánc-, és énektanulást.

Reméljük, egy újabb jó
hangulatú, értékes programot
tudunk nyújtani március 6-tól
két hetente pénteken 19-22
óráig azoknak, akik szeretné-
nek megismerkedni kicsi és
nagy Országunk kultúrájával,
népmûvészetével, hagyomá-
nyaival.

Február 14-én, Bálint nap-
ján tartottuk meg a farsangi
mulatságunkat, melyre szív-
vel – lélekkel készült kicsi és
nagy egyaránt. Ötletes, szé-
pen kidolgozott jelmezekben,
saját maguk által készített ál-
arcban rophatták a táncot a
jelenlévõk. A fánkevõ ver-
seny általános derültséget ho-
zott az amúgy is jókedvû tár-
saságba. A délután fénypont-
ja - azt hiszem mindenki ne-
vében mondhatom -, a
karaoke volt. Szülõk és gye-
rekek egyaránt kipróbálhat-
ták magukat ebben a mûfaj-
ban. Ki tudja melyik jöven-
dõbeli tehetséget indítottuk
útjára ezzel a lehetõséggel?

Farsang Szilason

Az idén több mint 150-en vásároltak támogató vacsorajegyet a katolikus
bálra, melyet Gróf László új vállalkozásának színhelyén rendeztek meg.
Frajna András esperes úr köszöntõjét követõen népviseletbe öltözött
nagytarcsai együttes szórakoztatta a közönséget. A vacsora mellé a Koktél
Duó muzsikált. Volt bibliai vetélkedõ, táncverseny és tombola. 

Összevont pótszilvesztert tartott az Aranyesõ és a Lila akác nyugdíjas klub
2009. január 31-én délután 5 órai kezdettel. Kissé szorongva, kíváncsian
néztem a bejárat felé, vajon hány nyugdíjas társam fogja megtisztelni jelen-
létével a két klubvezetõ önzetlen fáradozását, hogy ez a találkozás a pótszil-
veszteri ünnepség összejöjjön. Nem csalódtam szép számmal összegyûl-
tünk. Az érkezõket az ajtónál szokás szerint köszöntöttük, rövid itallal fo-
gadtuk, majd a sok finomságoktól roskadozó asztalokhoz ültettük.  Rövide-
sen megkezdõdött a mûsor, vidám jelenetekkel, énekkel, verssel szórakoz-
tatta a vendégeket a két klub kis szereplõ csapata. Mûsor után tálalták a fi-
nom vacsorát, amelyhez Andrási Gyuláné "Margitka" szakácsnõnk a szí-
vét-lelkét beleadta. Az est további része tánccal, vidám hangulatban, baráti
beszélgetéssel telt el. Remélem ez a baráti hangulatú összejövetel folytatód-
ni fog, és még sok-sok vidám találkozásnak nézhetünk elé.

Virágos János

Nyugdíjasok pótszilvesztere a Faluházban



Ez év január 27-én mind a
felnõtt, mind az ifjúsági csa-
pat megkezdte a téli felkészü-
lést a 2008-2009-es bajnoki
évad tavaszi szezonjára.
Mindkét csapat heti 3 edzés-
sel, valamint edzõmérkõzé-

sekkel és teremtornán való
részvétellel próbálja minél
jobb formába hozni magát a
tavaszi rajtig. Mivel a téli
holtszezonba sem pihentek a
srácok, így talán nem lesz ne-
héz õket formába lendíteni.
Köszönhetõen a helyi Önkor-
mányzatnak és azon keresztül
is a helyi általános iskolának,
egész télen heti kétszer (ked-
den 18.00-20.00-ig, pénteken
17.30-19.30-ig) mozoghat-
tunk rendszeresen. Szerencsé-
re az edzéslátogatottságuk ez
idõben sem lankadt, így alkal-
manként 18-20-22 fõvel is
számolhatott a csapat edzõje
Lovrencsics László.

27-én pedig elkezdõdött
úgymond a tényleges felké-
szülés, ami a fentebb leírtak
szerint egyenlõre zökkenõ-
mentesen zajlik. Mivel bõ 7
hét áll a rendelkezésünkre
ezért úgy gondoljuk lesz idõ a
sikeres felkészülésre, edzõ-
meccseken az új játékosok
tesztelésére, valamint a tény-
leges csapatszerkezet kialakí-
tására. Erre azért is van na-
gyobb szükség, mert a téli
megbeszélések eredménye-
képp a Polgármesteri Hivatal
elöljárói, valamint a Csapat
vezetõsége a játékosokkal és
edzõvel karöltve úgy döntött,
hogy amennyiben már biztos-
sá válik megye I/b-s tagsá-

gunk és még mindig az élme-
zõnyben foglal helyet a csa-
pat, akkor egyértelmûen meg-
célozzuk az elsõ helyet, ami a
megye I osztályba való tény-
leges feljutást eredményezné.
Persze badarság lenne azt állí-

tani, hogy könnyû lesz a dol-
gunk, mert rajtunk kívül még
3-4 csapat is szóba jöhet a baj-
noki címért folytatott csatá-
ban, de azt hiszem bátran kije-
lenthetjük, hogy rajtunk nem
fog múlni. Szerencsénkre a
csapat két ember kivételével
együtt maradt, és azt hiszem
az átigazolásoknak köszönhe-
tõen még erõsödni is fog, mi-
vel kimondottan csak olyan
posztokra szeretnénk igazolni,
ahol nem áll rendelkezésünkre
legalább két játékos a poszt
betöltésére.

Szabós Zsolt és ifj. Pongó
Péter távozott tõlünk (Szabós
Zsolt Mogyoródra, Pongesz
pedig Kistarcsára), akiknek
ezúton is szeretnénk sok sikert
kívánni új csapatukban, míg
az érkezõk névsora nem tel-
jes, mivel csak 20-án jár le az
átigazolási szezon. Amint ki-
alakul a végleges keret, azt
természetesen meg fogjuk
osztani a közvéleménnyel.
Mivel már túl vagyunk a har-
madik héten is, nyugodtan ki-
jelenthetjük, hogy eddig csak
a betegségek zavarták kicsit a
felkészülést, de azon kívül kü-
lönösebb gond még nem volt. 

Két edzõmeccsen van túl
mindkét csapat, és míg a fel-
nõttek a Gödöllõ csapatával
1:1-re mérkõztek, addig az ifi
7:2-re gyõzte le az Erdõkertes

csapatát. A Gödöllõ ellen he-
lyenként jó játékkal elég sok
helyzetet sikerült kidolgozni,
de sajnos csak egyet tudtunk
értékesíteni Harmath Tamás
szemfülességének köszönhe-
tõen. Mivel viszont ez a mér-
kõzés még az elsõ hét végén
volt, ezért messzemenõ követ-
keztetéseket nem szabad le-
vonni belõle, de azért elmond-
hatjuk, hogy kellemes megle-
petésként ért minket a csapat
frissessége, és ötletes játéka.
Nem is nagyon tudott az el-
lenfél mit kezdeni velünk. A
második mérkõzésen múlt hét
vasárnap a felnõtt és az ifi csa-
pat mérkõzött meg egymással,
ahol egy jó hangulatú játék-
nak köszönhetõen a „felnõt-
tek” simán 8:1-re megverték a
fiatalokat. 

A felkészülés második fe-
lében a csapat még részt vesz
az Újlak utcai teremtorna 16-
os egyenes kieséses szakaszá-
ban, ahová csoportelsõként
jutott be, valamint a heti 3
edzés mellé még nagy való-
színûséggel egy hétvégi
edzést is beiktatva tovább ké-
szül a bajnoki rajtra. Erre
azért van szükség, hogy vilá-
gosban is, úgymond a nagypá-
lya lehetõségét kihasználva is
tudjunk edzeni, mivel dolgozó
emberek révén eddig csak te-

remben, vagy este villany-
fénynél tudtuk ezt megoldani.
Bár hozzá kell tenni, hogy a
terem is és a jól elõkészített
földes pálya is megfelelõ a
munka elvégzéséhez, de azért
bizonyos munkát csak nagy-
pályán lehet elvégezni.

Mindent összegezve nem
lesz egyszerû a tavasz, de mi
folyamatosan azon leszünk,
hogy a mérkõzésekre kiláto-
gató szurkolók, valamint hoz-
zátartozóik jól érezzék magu-
kat a csapat eredményes és öt-
letes játéka láttán, valamint a
végén mindenki együtt tudjon
örülni egy esetleges közös si-
kernek. Ehhez kapcsolódik az
a hír is, hogy csapatunk egyik
játékosa megszerkesztette
egyesületünk honlapját, mely-
nek címe www.kerepes.gpor-
tal.hu ahol a csapattal és egye-
sületünkkel kapcsolatos friss
híreket olvashatnak mind-
azok, akik ide látogatnak, és
itt megtalálhatják többek kö-
zött a csapat tavaszi sorsolását
is. 

Elsõ hazai bajnoki mér-
kõzésünk március 14-én
14h-kor (ifi 12h-kor) kezdõ-
dik, ahová szeretettel vá-
runk minden szurkolót és a
csapataink iránt érdeklõdõ
minden szimpatizánst.

L.L.
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Megcélozzuk az elsõ helyet

Kerepesi Vállalkozók Egyesülete
2009 I. félévi programjai

2009. 02. 25. A 2009. évi adóváltozások, költségc-
sökkentõ megoldások.

2009. 03. 25. Az alkalmazotti és a vállalkozói lét
különbözõségei, foglalkoztatási, alka-
lmazási megoldások a gyakorlatban.

2009. 04. 22. Üzleti terv, mint a jövõ záloga.
2009. 05. 20. Alapvetõ számítások, a hatékonyság, a

jövedelmezõség ellenõrzésére.
2009. 06. 10. A vállalkozás eredményessége, ered-

ménye, a legális lövedelemszerzés
lehetõségei.

A szakmai hátteret több okleveles könyvvizsgáló-,
adótanácsadó biztosítja.

A programokat a Kerepesi Faluházban
(Kerepes, Templom u. 3.) tartjuk, 18-20 óra között.

Minden érdeklõdõt várunk.
Részvételi díj: 1.000,-/alkalom, 

illetve tagjaink részére ingyenes.
Programfelelõs: Ungi Edina

edina.ungi@kve.hu, www.kve.hu
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Csire Zoltán

AUTÓSISKOLA
a Kerepesi

Általáos Iskolában

Igény szerint, folyamatosan
induló tanfolyamok!

• „B” kategóriásjármûvezetõ képzés

• Számítógépes teszt gyakorlás

• Közúti elsõsegély tanf. és vizsga

• Gyakorlati oktatás hétvégén is

• Jogosítvánnyal rendelkezõknek

gyakorlási lehetõség

Tel.: 06-30-964-1437

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 13-0565-05

Mûanyag ablakok!
Ingyenes felmérés, árajánlat.

Beépítés meglévõ keretbe, vagy régi 

elbontása után. Komplett kivitelezés.

Telefon: 06-30-670-6271

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.

SPANYOLTANÍTÁS FÓTON
Nagy gyakorlattal rendelkezõ nyelvtanár, sok

éves tapasztalat, bevált, hatékony módsz-
erek, jó hangulatú órák. Kezdõtõl a felsõfokú

nyelvvizsgáig. Gazdasági nyelv oktatását,
tolmácsolást és fordítást is vállalok. Egyéni és

csoportos foglalkozás. 
ANGOL NYELV TANÍTÁSA kezdõknek. 

Tel.: (70) 314 21 81
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KEREPESI VÉLEMÉNY
Megjelenik havonta  4000 példányban. • 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.: 06-30-355-9050, E-mail: windhager@decens.eu.) 
Tördelés: Jenõgrafika (jenografika@gmail.com) • Hirdetésfelvétel és kéziratok leadása a szerkesztõség címén 

• Email: gorgenyister@gmail.com. • Készült a Berei és Társa Nyomdában Mogyoródon • www.kerepes.hu 

K E R E P E S I  É L E T K É P E K

A közelmúlt legnagyobb
havazása történt 2009. február
17-rõl 18-ra virradó éjszaka. A
kerepesi kht dolgozói este 10
óráig mentették az autókat
Szilasligeten és söpörték a ha-
vat faluszerte. Este 10-tõl alud-
tak hajnal 4-ig, és akkor indult
a sózás faluszerte, persze nem
mindenütt és nem egyszerre.
Mindebbõl is világosan lát-
szik, és kérem, ezt is értsék
meg kerepesi honfitársaim,
hogy sokan kevés pénzért éjjel
és hajnalban is dolgoznak
Önökért. Köszönet érte.

Tudom, akinek az utcájára
nem került sor idõben, az ak-
kor is káromkodik és méltat-
lankodik szinte minden egyé-

ni, családi és munkahelyi baját
a mi nyakunkba szeretné varr-
ni. Ezen a havas reggelen pél-
dául a 3-as fõút Cinkotától Gö-
döllõig és vissza, teljesen be-
állt. Nem úgy Kerepes belsõ
útjai…

Ha mindehhez hozzátesz-
szük, hogy a közeli Ausztriá-
ban, de a távolabbi Kanadában
sincs ilyen szolgáltatás pedig
sokkal több a hó, akkor kérjük
az értetlenek nagyobb türel-
mét.

Egyébként az eddigi hava-
zás több mint 3 millióba került,
amit el kell venni az út, a járda
vagy éppen az óvodára szánt
pénzekbõl.

F. T.

G.B-né nyugdíjas február
17-én napközben – mert nem
szégyelli a munkát, illetve
szégyelli, ha a járda nem tisz-
ta – kiment a Szabadság úti
háza elé és söpörni kezdte a
havat. Személyautó állt meg
mellette és négy barnabõrû fi-
atalember kérdezte, merre van
Pécel, merre van Nagytarcsa

és elvonták a figyelmét. Idõ-
közben a társuk bement a háta
mögött a nyitott házba és el-
lopta a nyugdíját, meg amit
talált.

Piszkos, sõt, mocskos lett a
világ. Mindent zárni, senki-
nek nem segíteni, senkiben
sem bízni. Mi lesz velünk, a
többséggel?

Sok hûhó…

Havas betörés

Olvadás után folytatjuk

Dolgozik a Kht.

MEGHÍVÓ
A KEREPESI

VÁLLALKOZÓKNAK 
2009. március 2-án, 

hétfõ 15. óra
helyszín: Kerepesi Faluház

A gazdasági válság következményeinek enyhítésére a kis-és
középvállalkozások számára megnyitott pályázatok jelentõs
szerepet játszhatnak – ha tudunk élni velük. A pályázati
lehetõségekrõl tartunk tájékoztatást és tanácsadást, hogy Kerepes
vállalkozói minél többen és minél sikeresebben vehessenek részt
az alábbi pályázatokon: 
• GOP 2.1.1/A – Mikro, kis-és középvállalkozások technoló-

giai fejlesztése
• GOP 2.1.1/B – Komplex vállalati technológia fejlesztés kis-

és középvállalkozások számára
• GOP 2.1.1/C – Komplex vállalati technológia fejlesztés

(nagyvállalatoknak is)
• GOP 2.1.2/B és C – Komplex beruházások támogatása a

leghátrányosabb kistérségekben
• GOP 2.1.3 – Magas foglalkoztatási hatású komplex projektek

támogatása
• OFA: A foglalkoztatottság megõrzésének támogatása a gaz-

dasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe
jutott munkáltatóknál

Franka Tibor Dávid Veronika
Polgármester Aditus Zrt regionális igazgató


