
A tartalomból:

Bajnok csapat 2. old.

Nemzetiségi fesztivál 3. old.

Köztünk élõ tehetségek 8. old.

Törökországban járt 

a Kisvirág 11. old.

Megállapodás Kerepes 

és Kistarcsa között 11. old.

Tiszi születésnapja 12. old.

Voksra fel! 14. old
Pünkösd június 1.

Idén 89 esztendeje annak, hogy hazánkat idegen érdekeknek engedel-
meskedve a Párizs melletti Trianon palotában boncasztalra fektették és
aljas indokoktól vezérelve fájdalmasan megcsonkították. Elveszítettük
Nagy Magyarország kétharmad részét, elveszítettük testvéreinket és gaz-
dag javainkat. Az igazságtalan diktátumot elfelejteni nem lehet, emlékez-
ni rá minden magyarnak kötelesség.

„...Széttépték azt az angyali hazát,
Az öregisten legszebb bánatát,...”

Juniális
Június 13-án egész napos Juniálist rendezünk a sportpá-

lyán, amelyet Kerepes életében elõször a község orvosai, 

vállalkozói és a Képviselõk Kerepesért 8 tagú csoportja

közösen rendezi és szponzorálja. Itt köszöntjük a Kerepes

SLE bajnok labdarugóit is.

Rendhagyó Polgármesteri 
Hírlevél melléklettel!
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Mint azt már valószínûleg

minden labdarúgást szeretõ

kerepesi lakos tud, idegenben

sikerült legyõznünk egy nagy-

szerû elsõ félidõben nyújtott já-

tékkal az egyik legnagyobb ri-

válisunknak tartott Aszód gár-

dáját 4:2-re. Mivel ifjúsági csa-

patunk is döntetlent ért el a

rangadón, így fennáll a lehetõ-

sége, hogy egyazon bajnoksá-

gon belül, mindkét csapat

ugyanabban az évben BAJ-

NOK lehet, ami ugye nem kis

fegyvertény. Nem gyõzöm

azonban hangsúlyozni, hogy ez

nem csak a csapat érdeme, ha-

nem mindenkié együttesen, aki

a háttérben a siker érdekében

rengeteget tesz. 

Ezért is örömteli számunkra,

hogy sikerült tetõ alá hozni egy

olyan megbeszélést, ahol véle-

ményt tudtunk cserélni a Csa-

patok jövõjét illetõen, és ahol

meg tudtuk beszélni, hogy a

csapatok még eredményesebb

szereplése érdekében milyen

apróbb munkák szükségeltet-

nek a sportpálya állagának javí-

tása érdekében. Hiszem és val-

lom, hogy a torzsalkodások el-

lenére, ha a Csapatok vezetõi,

edzõk, szülõk összefognak, ak-

kor nagyon egyszerûen ezek a

tervek végrehajthatók. 

A következõ mérkõzésre

Tahitótfalu felnõtt gárdája

ugyan nem érkezett meg, de az

ifjúsági csapat azért kiütéses

vereséget mért a Tahi ifistáira:

25:2, ami azért önmagáért be-

szél. Május elsõ hétvégéjén sor

került talán a bajnokság legjob-

ban várt mérkõzésére, a Mo-

gyoród ellenire, amit szintén

idegenben kellett megvívnunk.

Nem kis tétje volt ennek a talál-

kozónak, mivel a Mogyoród-

nak csak a gyõzelem volt elfo-

gadható, hogy közelebb tudjon

kerülni hozzánk, nekünk meg

esetleges gyõzelem esetén to-

vábbra is sikerül megfelelõ tá-

volságban tartani riválisainkat.

Ezen tények tükrében aztán a

mérkõzést inkább a küzdés,

brusztolás jellemezte, mint a

látványos játék, de mindez mit

sem von le gyõzelmünk értéké-

bõl, amit aztán sikerült meg-

szereznünk Lovrencsics Balázs

86. percben szerzett találatával.

Így mindkét csapatunk tovább-

ra is veretlen még a tavasz fo-

lyamán, de azért várt még ránk

néhány nehéz mérkõzés!

Ilyennek ígérkezett mindjárt

az Isaszeg elleni is, mert az ed-

digi eredmények kedvezõ ala-

kulását figyelembe véve, ha

csapatunk legyõzi õket, majd

másnap a Verõce nem tud nyer-

ni Kisnémediben, akkor csapa-

tunk már 3 fordulóval a vége

elõtt bajnoki címet ünnepelhet.

Nos, örömmel tudatjuk, hogy

nagyszerû játékkal,

Lovrencsics Balázs 4, Miczi

Dániel és Bitter Balázs 1-1 ta-

lálatával 6:0-ra nyertünk, és

mivel másnap a Verõce csak

1:1-es döntetlent ért el a

Kisnémedi ellen BAJNOK

KEREPES CSAPATA! Mint

megtudtuk történelmi tettet haj-

tottunk végre, mert még nem

szerepelhetett Kerepesi gárda a

megye 1-ben eddig! 

Ha lehet, még ezt is szeret-

nénk kicsit „megfejelni”,

ugyanis nagyon-nagy esélye

van ifjúsági csapatunknak is a

bajnoki cím megszerzésére. Ha

sikerül nekik, akkor elmond-

hatjuk, hogy igazán sikeres

évet zártunk! Ennek elismeré-

seképpen felkérést kaptunk a

Pest Megyei Labdarúgó Szö-

vetség vezetõségétõl, hogy a

minden évben megrendezésre

kerülõ BAJNOKOK TORNÁ-

JÁT az idén mi rendezhetjük

meg, amit Polgármester úr be-

leegyezésével június 13-án a

Juniális keretében rendezünk a

kerepesi sportpályán, és csapa-

taink is ekkor vehetnék át a

Bajnoki érmeket. A résztvevõk

a három megye II. csoport baj-

nokai lesznek, és körmérkõzés-

sel döntik el az ABSZOLUT

bajnoki címet. Szeretnénk, ha

minden kedves szurkoló, szim-

patizáns és sportot szeretõ he-

lyi, vagy nem kerepesi lakos

kilátogatna, és buzdítaná a csa-

patot, ahogy eddig is tette. Én a

csapat nevében köszönöm,

hogy egész évben mellettünk

álltak, szeretnénk, ha ez a jó

kapcsolat a jövõben is megma-

radna. HAJRÁ KEREPES!

L. L.

BAJNOK KEREPES CSAPATA!
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Nagyon  sokáig értünk idáig el, 
csak lassan úszik ez a nagy hajó.
Ha rám gondolsz, ugye te is könnyezel, 
mert olyankor még sírni is jó.

Nem szálltam szembe viharokkal, 
vihar csak a szívemben dúl.
Ugye vársz rám kitárt karokkal, 
míg fejem a szívedre hull.

Nem áztatott a tenger zöld vize, 
arcomon csak a könnyem pereg.
Ugye Te is tudod, milyen a könny íze?
Mert olyan sokszor könnyes a szemed.

És bár lassan, de egyre közelebb jövök, 
már ismerõseim a csillagok.
Ugye kedves mosolyogsz a könnyek között?
Hiszen nemsokára otthon vagyok.

Miért nincs szárnya ennek az óriásnak?
Repülhetne a vizek felett, 
és én onnan kiáltanám a világnak, 
emberek, végre haza mehetek.

Csöndesülj szívem heves dobogása, 
hosszú még az út hazáig nagyon.
Halványulj el arcom mosolygása, 
mert lesz még néhány magányos alkonyom.

De ha leszáll az éj már otthon vagyok, 
közeledik már a szép hazám.
Ti látjátok ugye, fénylõ csillagok, 
hogy otthon nagyon várnak rám.

Vár egy drága asszony, egy hû feleség, 
kinek szívében még ott a fájdalom.
De ha otthon leszek, felemeli könnyezõ szemét, 
és én azt a sok könnyet mind, mind lecsókolom.

(Csõsz Lajos a ’70-es évek elején Kanadában dolgozott, a haza-
térésekor írta ezt a verset a Stefán Báthory lengyel hajó fedélzetén
1973. nov.29.-én)

VIII. Nemzetközi 

Nemzetiségi Fesztivál

Június 27-én a hónap utolsó szombatján idén is megrendezésre
kerül az immár hagyományos, a Szlovák Kisebbségi Önkor-
mányzat és a Hagyományõrzõ Pávakör Egyesület által szervezett
Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál.

A program kétnyelvû, magyar – szlovák  szentmisével indul a
szent Anna templomban 14 órakor, és 15 órai kezdettel kezdõdnek
a fellépések a Faluház udvarán.

A fellépõk között a kerepesi hagyományõrzõ együttesek, lengyel
vendégek és a környezõ falvak szlovák hagyományõrzõ együttesei
szerepelnek. A fesztivál fõvédnöke Franka Tibor polgármester úr.
Az Országos Szlovák Önkormányzat vezetõi és több követség kul-
turális vezetõje is várható a rendezvényre. 
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk a fesztiválra.

Kiss Károly
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Elnök

Zombori Hubertné 
Hagyományõrzõ Pávakör Egyesület Elnök

A parlagfû, Magyarországon a
legnagyobb területen elõforduló,
legelterjedtebb gyomnövény,
melynek pollenje az egyik legerõ-
sebb ismert allergén. Az élelmi-
szerláncról és hatósági felügyeleté-

rõl szóló 2008. évi XLVI. törvény –
a parlagfû irtására vonatkozó köte-
lezettségekre vonatkozó rendelke-
zései – értelmében a következõkre
hívjuk fel figyelmüket:

„17. § (4) Aföldhasználó köteles
az adott év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfû virágbimbójá-
nak kialakulását megakadályozni,
és ezt követõen ezt az állapotot a
vegetációs idõszak végéig folya-
matosan fenntartani.”

Aparlagfû legintenzívebb növe-
kedési idõszaka július hónap, a vi-
rágpor szóródása legnagyobb tö-
megben július végén és augusztus
hónapban történik, ezért az ingat-
lantulajdonosoknak a parlagfû elle-
ni védekezést június 30-ig végre
kell hajtaniuk, azt követõen pedig a
parlagfû virágzását, az allergén pol-
len levegõbe kerülését folyamato-
san megakadályozni. A védekezés
legegyszerûbb módja a kaszálás,

esetleg a vegyszeres gyomirtás,
leghatékonyabb módja a tövestõl
való eltávolítás.

2009. június 30. napját követõen
el kell rendelni a közérdekû véde-
kezést.

Erre belterületen a jegyzõ, külte-
rületen a Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal területi szerve
(Fõvárosi és Pest Megyei Növény-
és Talajvédelmi Szolgálat – 2100
Gödöllõ, Kotlán S. u. 3., tel.: 06-
28/512-440) jogosult. A helyszíni
ellenõrzést hivatalból vagy bejelen-
tés alapján, külterületen az ingat-
lanügyi hatóság (Körzeti Földhiva-
tal – 2100 Gödöllõ, Ady E. sétány
60., tel.: 06-28-420-520; 06-28-
514-305; 06-28-514-315), belterü-
leten a jegyzõ végzi.

A közérdekû védekezést az in-
gatlan tulajdonosának, használójá-
nak személye ismeretének hiányá-
ban is haladéktalanul el kell végez-
ni, halasztó hatálya a benyújtott fel-
lebbezésnek nincs. A védekezés
zárt ingatlanon is elvégezhetõ.

A szankcióként kiszabható nö-
vényvédelmi bírság mértéke a terü-
let nagyságához mérten 15.000,-
Ft-tól 5.000.000,-Ft-ig terjedhet,
amely a közérdekû védekezés költ-
ségén felül kerül kiszabásra és meg
nem fizetése esetén a mindenkori
érvényes jegybanki alapkamat két-
szeres késedelmi kamatával meg-
növelten az állami adóhatóság által
adók módjára behajtható.

Mindezek ismeretében, egészsé-
günk és környezetünk óvása érde-
kében felhívjuk a lakosságot a
2009. június 30-ai dátum betartásá-
ra, mert az a szankciómentes,
önkéntes jogkövetés lehetõségének
határnapja!

FELHÍVÁS! 
Parlagfû és egyéb allergén gyomok

elleni védekezésre!

Hazafelé
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Április 29-én tartotta soros összejövetelét
a kerepesi képviselõ-testület, a szokott rend
szerint, Franka Tibor polgármester vezeté-
sével.

A Családsegítõ 
és Gyermekjóléti Szolgálat

A nemrégiben megalakult új intézmény
dolgozói személyesen is bemutatkoztak a
képviselõk elõtt, az elsõ napirendi pontban.

Helyzetértékelés
Franka Tibor polgármester beszámolt ez

alkalommal is a község pénzügyi helyzeté-
rõl, különös tekintettel a kötvénykibocsátás-
ból származó összegekrõl. A felvett 450 mil-
lióból a jelentõs beruházások ellenére még
310 millió Ft lekötött betétben kamatozik. 

Más, EU-s pályázati összegbõl épül a P+R
parkoló a HÉV állomásnál. A Faluház felújí-
tása, tetõjavítása pedig G. Nagy Andor vál-
lalkozó felajánlásának köszönhetõen csak az
anyagköltséggel terheli a község költségve-
tését. A Faluház alatti, még 1823-ban épült
pincét is feltárták, s több más feladat mellett
az udvar díszburkolatot is kap.

Polgármester úr összeállította az utóbbi
idõszakban elvégzett jelentõsebb beruházá-
sok jegyzékét, melyeket részletesen a la-
punkban található polgármesteri hírlevél tar-
talmaz. 

Az egyik legújabb felújítási munka (a Bé-
ke út új aszfaltszõnyege) értékelésére meg-
hívta a község lakóit a hordógurítással egy-
bekötött ünnepségre, a Szilasi Közösségi
Ház elõtti térre. Végül Franka Tibor bejelen-
tette, hogy hozzákezdtek a Wesselényi utca
rendbetételéhez is.

Váltás történt a helyi buszközlekedésben,
s valószínûleg önkormányzati támogatásra is
szükség lesz a Szilas – Széphegy közti járat
üzemeltetéséhez, miután az erre folyósított
állami hozzájárulás megszûnik.

Örvendetes, hogy az iskolában a 40 beirat-
kozott tanulóval két elsõ osztály indulhat
szeptembertõl. Szilasról 20 gyermek jár
majd az iskolába, s az õ biztonságos és ké-
nyelmesebb közlekedésük érdekében a tan-
évre külön iskolabusz járatot szerzõdtet az
önkormányzat.

A civil szervezetek támogatása
Mayer Endréné alpolgármester asszony

számolt be a beadott igények értékelésérõl. A
kiosztható összeg kettõ millió Ft volt. Szíve-
sen adtak volna többet, hiszen ezek a szerve-
zetek igen hasznos közösségi munkát végez-
nek. 2008-ban például összesen 564 fellépé-
sük volt, ami erõteljes közéleti tevékenysé-
get jelez. 

Kóbor Tamás képviselõ úr kérte, hogy a
szervezetek jegyzékén szerepeltessék a jövõ-
ben a Hétvezér Íjász Egyesületet és a nemré-
giben alakult Solymász csapatot is.

Zajtérkép
Stratégia zajtérkép alapján készülõ intéz-

kedési tervet dolgozott ki Oláh János jegyzõ
úr, melyben kérik a Hungaroring Kerepesen
érzékelhetõ zajhatásának méréseit elvégez-
tetni az illetékes fõvárosi hatósággal, továb-

bá a gépkocsiközlekedés zajterhelésének
csökkentése érdekében egy elterelõ út építé-
sét Kerepes és Mogyoród határán
Kistarcsáig, hogy a József Attila út és a Ha-
tár út forgalma csökkenhessen.  Kérik továb-
bá a most épülõ M31-es út várható zajnöve-
lõ hatásának elõrejelzését, és az azt ellensú-
lyozó intézkedéseket.

A Hungaroring környezetvédelmi engedé-
lyét az önkormányzat ugyan megfellebbezte,
ám a helyi civil szervezetek ez alkalommal
nem álltak ki az önkormányzat mellett, mely
így egyedül maradt a „Góliáttal” szemben.

Tájékoztatás
Jegyzõ úr számolt be az egyes Szõlõ utcai

ingatlanokkal kapcsolatos, évek óta húzódó
bírósági eljárásról. 

Vízfolyásként kialakult 
belterületi ingatlanos sorsa

A község területén akadnak belterületi in-
gatlanok, amelyek azonban a valóságban
vízfolyások medrei, s ezek mivel beépíthe-
tetlenek, visszás helyzet áll fenn, ami a tulaj-
donosoknak sem kedvezõ. A helyzetet ön-
kormányzati és tulajdonosi közös együttmû-
ködéssel célszerû rendezni. A szabályok sze-
rint a „használhatatlan” telkek után is ki kell
fizetni az adót, valamint elvárható, hogy a tu-
lajdonosok takarítsák, rendszeresen kaszál-
ják a telkeiket. Megoldás lehet, ha külterület-
té nyilvánítanák ezeket az ingatlanokat. 

A képviselõk egyhangú döntése értelmé-
ben a Településfejlesztési Bizottság feladatul
kapta, hogy hívja össze a megoldás megbe-
szélésére az érintett 27 ingatlan tulajdonosát.

Végsõ szavazás 
a vagyonmegosztásról?

Kistarcsa önkormányzata szavazatával jó-
váhagyta a vagyonmegosztás általuk részben
módosított tervezetét, s a kerepesiek 24 órán
belüli válaszától tették azt függõvé. Dr.
Gaudi Nagy Tamás jogi képviselõ kapta meg
az iratot az ülése ideje alatt, s visszavonult
azt áttanulmányozni, majd a szünet után a
testület elõtt ismertette észrevételeit. Ügyvéd
úr szerint lehet tovább pereskedni, amely be-
láthatatlanul elhúzódhat, a kimenetele pedig
ugyancsak kétséges. Ez esetben szakértõket
kell felkérni, akik az egyes vagyonelemeket
felértékelik, s ez több mint félmillió Ft-jába
kerülhet az önkormányzatnak.

Célszerûbbnek látszik pontot tenni a
hosszú huzavona végére és kezet nyújtani
egymásnak, azaz elfogadni a Kistarcsaiak
ajánlatát, melyben a 30 millió Ft átutalását
vállalják, fenntartva, hogy a kutak és a
víziközmûvek továbbra is 50-50 százalékban
a két település tulajdonában maradnak.

A kistarcsaiak ajánlata, elsõsorban annak
azonnali elfogadási határideje többekben
élénk ellenérzést váltott ki a testületbõl, de
ügyvéd úr értékelése számukra is a jobbik
megoldásnak tûnt. Azt is érthetõnek tartot-
ták, hogy a vízmûvek tekintetében a két tele-
pülés egymásra utalt, s célszerû a további kö-
zös üzemeltetés e téren, mindkét fél ráutalt a
víz terén a másikra. Így végül megszavazták
a megállapodást, azzal a kikötéssel, hogy az

majd akkor válhat hatályossá, ha minden
szükséges melléklet is közös megegyezéssel
aláírásra kerül.

A Helyi Építési Szabályzat 
módosítása

Az épülõ M31-es út miatt célszerû a
HÉSZ-t az új helyzethez igazítani. Ennek ér-
dekében felkérték a legkedvezõbb ajánlatot
tevõ céget a szabályzat átdolgozására.

Közbeszerzési terv 2009-re
Minden önkormányzatnak kötelezõ évente

közbeszerzési tervet készíteni. Kerepes meg-
alkotta a magáét, melyet a képviselõk egy-
hangúlag jóvá is hagytak.

Változik a Szilasvíz Felügyelõ
Bizottságának összetétele

A lemondott Szabó Anikó helyett – némi
vitát követõen - Rapavi Józsefet bízta meg
ezzel a feladattal az önkormányzat.

A közlekedési rend 
felülvizsgálata

A település rendezettségének további javí-
tása érdekében vizsgálják a helyi közleke-
dést. Felkérték a képviselõket, hogy gyûjtsék
össze és továbbítsák a Hivatalba az ezzel
kapcsolatos lakossági igényeket, észrevéte-
leket, melyeket majd a Településfejlesztési
Bizottság vizsgál meg, illetve állít össze in-
tézkedési tervet. Az ülésen máris felmerült a
gyalogátkelõk és a kanyarodást segítõ tükrök
igénye, valamint szóvá tették a hiányzó utca-
név-táblákat.

A Szociális Rendelet 
módosítása

A változó helyzetnek megfelelõen frissí-
tették a meglévõ rendeletet a képviselõk.

A Választási Bizottság 
összeállítása

Oláh János jegyzõ úr javaslatot tett a Vá-
lasztási Bizottság hiányzó tagjai és póttagjai
személyére, amelyeket a képviselõ-testület
meg is szavazott. A képviselõk egyben kife-
jezték megbecsülésüket a kemény és fárasz-
tó, de meg nem fizetett munkát vállalókkal
szemben.

Közterület-használati díjak
A testület elfogadta a mostantól érvényes ár-
táblázatot, melybõl néhány kiragadott példa:

mozgatható elárusító 
pavilon 2000 Ft/m2/hó
építõanyag 
tárolás 500 Ft/m2/hó
építési törmelék 
tárolás 1500 Ft/m2/hó 
alkalmi vásár, 
kirakodás 400 Ft/m2/nap

Új védõnõi körzet
Bár az erre a célra érkezõ állami támoga-

tás nem növekszik, Kerepesen a szabályok
értelmében egy új körzettel szükséges bõví-
teni az ellátást.

Windhager

Képviselõ-testületi ülés
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Cigánybál a FaluházbanCigánybál a FaluházbanVetõmagok 
ünnepélyes átadása

Polgármester úr közbenjárására az Önkormányzati Miniszter úr szemé-
lyes segítségével, valamint a hivatalvezetõ helyettes, Dombóvári Ottó úr
készséges és gyors intézkedésének eredményeként, május 8-án délelõtt
megérkezett a mintegy 120 ezer forint értékû osztályon felüli Pioneer ve-
tõmag kukorica a kerepesi roma lakosság részére, - akik elsõsorban csa-
ládjuk önellátására mintegy 4-6 hektár önkormányzati tulajdonú szántót
mûvelnek. 

Második alkalommal került megrendezésre a cigánybál a Faluházban,
ahol a jó hangulatú, hajnalig tartó mulatságon fellépett az újonnan
alakult roma táncegyüttes is.  
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Kerepes Nagyközség Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szol-
gálata az alábbiakban mutatja
be különbözõ szakmai rész-
egységeinek feladatait. Elsõ-
ként a Szolgálat Gondozási
Csoportjának tevékenységét is-
merhetik meg,

Házi Segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás olyan el-
látási forma, mely lehetõséget
kínál Önöknek otthonukban
történõ segítségnyújtásra.
Gondoskodunk azokról a sze-
mélyekrõl, akik életkoruk,
egészségi állapotuk miatt ön-
maguk ellátására csak segít-
séggel képesek. Lehetõséget
adunk a családtagok tehermen-
tesítésére abban az esetben,
mikor a család ápolja a súlyos
beteg hozzátartozóját. A beteg
ellátásához gyakorlati tanácsot
tudunk adni a hozzátartozók-
nak: fekvõbeteg mozgatása,
mosdatása, ágynemûcseréje,
gyógyászati segédeszközök
használata.
A gondozási igényt maguk az
érintettek, vagy hozzátartozó-
ik, ismerõsük, illetve házior-
vosok, kórházi szociális mun-

kások jelezhetik felénk. Az
igénybejelentést követõen a
legrövidebb idõn belül család-
látogatást teszünk. Tájékozó-
dunk, valamint tájékoztatást
adunk az ellátás igénybe véte-
léhez szükséges törvényi felté-
telekrõl. 
Az ellátást szakképzett szociá-
lis gondozónõk végzik, tevé-
kenységüket gondozási napló-
ban rögzítik. A segítségnyújtás
során a gondozónõk biztosítják
az idõsek személyi és környe-
zeti tisztaságát, (fürdetés, pe-
lenkázás, takarítás, mosás,) hi-
vatalos ügyeinek intézését,
(postai, önkormányzati, egyéb)
a napi bevásárlást, gyógyszer
kiváltását, háziorvossal, hozzá-
tartozókkal való kapcsolattar-
tást. Figyelmet fordítunk gon-
dozottjaink lelki ápolására is,
beszélgetésekkel csökkenthet-
jük az elmagányosodás érzé-
sét.
A gondozónõk alapvetõ ápolá-
si feladatokat is ellátnak, mint
sebkezelés, fekvõbetegnél fel-
fekvési sebek megelõzése, ke-
zelése, gombás fertõzés keze-
lése, gyógyszerek kiadagolása,
vérnyomásmérés. Az egész-

ségügyi alapellátás minden
esetben a háziorvos, kezelõ or-
vos javaslatainak figyelembe-
vételével történik. 
Fontosnak tartjuk az ellátásban
résztvevõk szociális helyzeté-
ben bekövetkezett változások
figyelemmel kisérését. Törek-
szünk az új igények felmérésé-
re, a nyugdíjas korosztály tájé-
koztatására az õket érintõ lehe-
tõségekrõl.  A tájékoztatásban
nagy segítségünkre vannak a
háziorvosok, kórházi szociális
munkások, önkormányzat
munkatársai. Információt nyúj-
tunk a szociális ellátásokról, il-
letve az igénybe vehetõ gondo-
zást-ápolást nyújtó intézmé-
nyekrõl. Segítséget nyújtunk
az egész napos gondozásra
szorulóknak a bentlakásos in-
tézményekbe történõ felvétel-
hez.

Szociális étkeztetés
Az étkeztetés olyan szolgálta-
tás, amely hét közben (hétfõ-
tõl-péntekig) vehetõ igénybe,

és napi meleg étel biztosítását
jelenti. A szociális étkeztetést
házhoz szállítják. Az ebédet
azok a személyek igényelhetik,
akik szociálisan rászorulnak,
illetve életkoruk vagy egészsé-
gi állapotuk ezt indokolja, és
akik önmaguk vagy eltartottja-
ik részére a napi meleg ételt
más módon nem képesek biz-
tosítani. Amennyiben felkeltet-
tük érdeklõdésüket, fordulja-
nak hozzánk bizalommal. In-
tézményünk címe: 2144 Kere-
pes, Szabadság út 165.  Tele-
fon: 06 28 / 560-390  E-mail:
cssszkerepes@invitel.hu

Térítési díj 
A házi segítségnyújtásért vala-
mint szociális étkeztetésért té-
rítési díjat kell fizetni. A téríté-
si díj mértékét Kerepes Nagy-
község Önkormányzatának
Képviselõ testülete rendelet-
ben szabályozza.

Zsólyomi Gabriella 
gondozási csoportvezetõ
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Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés Kerepesen

Házi segítségnyújtás térítési díja

Javi jövedelem Térítési díj Kedvezmény 
(1 fõre jutó): Ft/ óra mértéke :
0,- -28. 500,- Ft 0,-Ft 100%
28.501,- 42.750,-Ft 50,-Ft 90%
42.751,- 57.000,Ft 190,-Ft 60%
57.001,- 71.250,- Ft 285,-Ft 40%
71.251,- 85.500,- Ft 380,-Ft 20%
85.501,- 476,-Ft 0 %

Szociális étkeztetés térítési díja
1 fõre jutó jövedelem kisebb 
a nyugdíj minimum 150%- ánál 0,- Ft/ adag
1 fõre jutó jövedelem 
a nyugdíj minimum 150%- 300% között van 31,- Ft/ adag
1 fõre jutó jövedelem 
a nyugdíj minimum  300% -át meghaladja 97,- Ft/ adag

A Kerepesi Faluház és a
SzilasTV közös sorozatot indított
útjára, amelynek az a célja, hogy
bemutassa a köztünk élõ értékes
embereket, akik valamihez jobban
értenek, mint a többiek. 

Az elsõ beszélgetés-zenés mû-
sort május 15-én tartották a Falu-
ház kiállító-társalgótermében fel-
épített stúdióban. Ezúttal két ifjú
hölgy mutatkozott be a helyszíni
közönségnek és a tévénézõknek.
Székely Boglárkát ugyan sokan
ismerik Kerepesen, azt viszont ke-
vesen tudják, hogy néhány héttel
ezelõtt a Tiszán innen-Dunán túl”
Országos Népdaléneklési Verseny
Szóló I. kategóriájában KIEMELT
ARANY minõsítést kapott.

Pászthy Viktória Szilasligeten

lakik, ahova szívesen költöznek ki
az emberek a fõvárosból. Buda-
pestre jár fõiskolára és zenei stúdi-
óba, Gödöllõre zongoratanárhoz,
de mégis itt él, közöttünk. Õ tiné-
dzser kora ellenére nemcsak a mu-
sical, hanem az operett mûfajában
is rendkívül tehetséges.

A helyszíni felvételt két rész-
letben tûzi mûsorára a SzilasTV.
Székely Boglárka bemutatkozá-
sát a június 5-én 20 órától jelent-
kezõ magazinban láthatják, a
Pászthy Viktóriáról készült be-
szélgetõs-zenés mûsort pedig egy
héttel késõbb, június 12-én tûzi
mûsorára televízió. Az adást ter-
mészetesen a hét többi napján,
szokás szerint, azonos idõpont-
ban megismétlik.

Köztünk élõ tehetségek
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Április 24. pénteki nap volt.
Mégis ünnep. Ünnep a gyere-
keknek, akik egész tanévi mun-
kájukat, táncaikat mutathatták
be, ünnep a gyönyörködõ, tapso-
ló szülõknek, és ünnep az osztá-
lyaikat elérzékenyülve csodáló
pedagógusoknak. Ünnep volt
Ragoncza Imre táncpedagógus-
nak, kollegánknak, aki munkája
eredményének örült.

A Széchenyi Gálát a 4. b osz-
tályosok nyitották, meghatóan
szép elõadásukat mély átérzés-
sel jelenítették meg, ezzel is
tisztelegve a Tánc Világnapja
ünnepének.

Az iskola alsó tagozatos
gyermekein kívül ismét táncolt
a Kisvirág együttes, nevük már
elismert Kerepes, a környék és
az ország határain túl is. A
Rockin’ Board csoport is bemu-
tatkozott, mely tanulóinkból
alakult. Fergeteges ritmusú rock
and roll táncuk után méltán kap-
tak nagy tapsot. Az ünnepi mû-
sorban láthattunk gyermek tánc-
játékot, ciffer polkát, a kalap
történetét, countryt, és a 4. osz-
tályosok elõadásában az ír han-
gulatokat, mely minden évben
nagy sikert arat.

Most elõször, két kis óvodás,

két leendõ elsõ osztályos is
együtt táncolt a negyedikesek-
kel, így is kifejezve a „nemzedé-
ki” váltást, hiszen õk követik
majd a nagyokat. Nevük talán
elõször kerül újság lapjaira, kí-
vánom, hogy még sokszor le-
gyen ilyen jeles alkalom.
Esztergaros Andrea és Mató
Gergely, akik külön dicséretet
érdemelnek táncukért, a nehéz
lépések kivitelezéséért.

Köszönjük azoknak a szülõk-
nek, akik elhozták óvodás gyer-
mekeiket, a jövõ elsõseit, hogy
megnézzék mûsorunkat. A kö-
vetkezõ tanévben már õk is a gá-
la szereplõi lesznek valamennyi-
en. Örömmel láttuk õket!

Mi is fejezhetné ki szebben
ezt a délutánt, mint Barta Dóra
Érdemes táncmûvész gondolata.
„Ma a tánc a legfontosabb, és
nem csak nekünk, táncmûvé-
szeknek, hanem azoknak is,
akiknek szól. A nézõknek. Így
lesz személyes élménybõl, kö-
zös gondolat. Érezzük mindan-
nyian…”

Valóban ezt éreztük, s ez tette
ünnepien széppé a Széchenyi
Gálát.

Szederkényi Borbála, 
tanító

Ebben az évben iskolánkban
rendhagyó módon zajlott a költé-
szet napi készülõdés. Nem egyet-
len napon emlékeztünk meg nagy
költõinkrõl, hanem egy egész he-
tes vidám programsorozaton ve-
hettünk részt.  Minden felsõs osz-
tály egy-egy programon 3-4 fõs
csapattal indult, naponta megmé-
rettetve tudása, ügyessége, felké-
szültsége, na és a szerencséje ál-
tal.

Az elsõ napon József Attila elõ-
re kiválasztott hét versébõl játé-
kos vetélkedõt szervezett Klári
néni és Margit néni. Mindenki na-
gyon jól teljesített, de persze a
legügyesebbek a nyolcadik osztá-
lyosok voltak, hiszen õk azért már
gyakorlottabbak ezekben a fel-
adatokban. 

Szeretném külön megdicsérni a
negyedik osztályosokat, akik be-
csületükre legyen mondva, min-
den nap - amikor köztünk voltak -
, ügyesen megállták a helyüket a
nagyok között.

Szerintem mindenki számára
tanulságos volt ez a pár nap. Én,
személy szerint nagyon jól érez-
tem magam, és köszönöm Mészá-
ros Klára néninek és Müllner
Margit néninek, hogy ilyen vi-

dám, élményekkel teli napokat te-
remtettek nekünk. 

Az ötnapos versenysorozaton a
következõ nevesíthetõ eredmé-
nyek születtek:

Radnóti kviz: I.Vázsonyi Ró-
bert, Montalbano Carla, Legéndi
István csapata, II.Dudás Nikolett,
Demendi Renáta, Keszi Dóra csa-
pata.

József Attila vetélkedõ: I. Ho-
moki Orsolya, Montalbano Carla,
Homoki Zsófia, II. Koczka Klau-
dia, Demendi Renáta, Keszi Dóra.

A legjobb verset Kiss Zsuzsan-
na faragta.

A versillusztrációk helyezettei:
I.Demendi Éva, Nagy Balázs,
Gergely Fruzsina, II. Montalbano
Carla, Ignácz Borbála, Popovics
Dávid, III. Briák Mária, Tóth
Ákos, és Striczky Panna, Szászi
Margit, 4. o.  

Különdíjasok: Zlatnik Ádám,
Nagy Patrik.

A kedvenc kötetükrõl a leg-
ügyesebben a 4. osztályosok be-
széltek: Tóth Viki, Striczky Pan-
na, Zlatnik Anna, Gál Vivi,
Popovics Dalma. 

Büszkék vagyunk rátok, csak
így tovább!!!

Keszi Dóra

Költészet hete 

a Széchenyiben

Táncgála a Széchenyi István
Általános Iskolában

Tanulni Jó. Tudni még inkább. Hogy ezekkel
a kijelentésekkel hány diák ért egyet? Nos, azt
hiszem, mindenki nagyon alacsonyra tippelné az
arányt. És sajnos igaza lenne. Nem véletlenül. Az
utóbbi évtizedek nagy társadalmi változásai, az
információrobbanás, az erkölcsi és morális válság
(a gazdaságiról itt és most nem beszélnék!) az
iskolákat is egészen más feladatok elé állította, mint
azt mindannyian naponta a bõrünkön is tapasz-
taljuk. Agyerekek egyre kevésbé szeretnek a hagy-
ományos eszközökkel tanító iskolákba járni,
magolni, egyre kevésbé tudnak és hajlandók olyan
mennyiségû tananyagot megtanulni, ami
tankönyveikbe vannak zsúfolva, és ami alig-alig
érinti –használhatósági szinten- a mindennapi
életüket. Nehezen viselik a szürkeséget, az uni-
formizálást, az unalmat, így nem kevés
beilleszkedési zavar, morális probléma, tanulási-
megértési gond merült fel az idõ elõre haladtával
egyre sürgetõbben. 

Körülbelül egy éve olyan új módszerek megtan-
ulásán, átvételén dolgozik szinte az egész tan-
testület, aminek segítségével a kompetencia alapú,
tantárgyi integrációra épülõ, a hagyományos órak-
eretekbõl kilépõ, új technikákkal, módszerekkel,
együttmûködést is igénylõ ismeret átadás folyik.
Ennek eredményeképpen a kedves szülõk és
érdeklõdõk már a múlt év végén részt vehettek az
egész iskolát mozgósító OLIMPIAprojekten, vagy
a kisebb volumenû a kis elsõsöket érintõ NYUSZI
PROJEKTEN. A kiváló tapasztalatok arra
ösztönözték a tantestületet, hogy ezt a módszer-

együttest építsék be a tanórai munkákba, és minél
többször, minél több osztályban használják ki
azokat a lehetõségeket, melyeket ez a módszer
nyújthat.

Április végén az egyik nyolcadik osztály projek-
tzáróján tapasztalhatták a résztvevõk, hogy ez a
fajta tanulási - tanítási módszer mennyivel érdeke-
sebb, sokszínûbb, a gyerekek nagy többségét aktiv-
itásra bíró, látványos elemeket sem nélkülözõ
órákat produkálhat, mint a hagyományos órak-
eretben történõ tantárgyi feldolgozás. 

„EGY KÁVÉHÁZI SZEGLETEN…” címet
viselõ délután valódi kávéházi környezetben, teát,
kávét, süteményeket és a két világháború közötti
harminc év hangulatát zenével is felidézõ izgalmas,
felemelõ, humoros és oldott hangulatban telt.
Három hétig készült a 22 diák, hogy ennek a
színes, kultúrában, irodalomban, tudományos
felfedezésekben gazdag és ellentmondásos idõsza-
knak minél több aspektusát ismerjék meg. Maguk
fedezték fel sokszínûségét, a kor legjelentõsebb,
legismertebb költõit, íróit, újságjait, eseményeit.
Nem csak magyar órán. Atörténelem, fizika, bioló-
gia, sõt az angol is alkalmat nyújtott a búvárkodás-
ra, az internet, a könyvtár, a film a megszokottól
eltérõ, célirányos használatára. A csoportmunka
minden tanulót arra sarkallt,- na meg persze a töb-
biek nyaggatása! - hogy vegye ki a részét a
felkészülésbõl, hiszen számtalan feladat volt: kora-
beli újság szerkesztés, versátírás, plagizálás,
kiselõadás a kávéházakról, tudományos
felfedezések gyûjtése korabeli tárgyakkal, raj-

zokkal együtt, plakátok, meghívók szerkesztése,
süti sütés, tánctanulás, rövid jelenetek elõadása,
csakhogy a legfontosabbakat említsem. Avégered-
mény magáért beszélt. Négy korabeli lap készült
el: NÉPSZAVA, SZÉP SZÓ, KELET NÉPE,
NYUGAT. Ezeket a kávéházban kézbe is lehetett
venni, olvasgatni a beszélgetések, kakaózások,
sütizések szünetében. Ezen közben a négy csapat
nagy lelkesedéssel és meglepõ fegyelemmel adott
számot tudásáról, felkészültségérõl.

Az igazán nem mindennapi versenyt stílusosan
zártuk: korabeli társastánc vetett véget a jó hangu-
latú találkozónak. 

Franka Tibor polgármesterúr pedig azzal fejezte
ki tetszését, hogy minden résztvevõ diákot mega-
jándékozott egy KEREPES kötettel, aminek a
megajándékozottak nagyon örültek.

Végül  nekem, mint  ezen kis szösszenet írójá-
nak, résztvevõjének és a „szereplõ” osztály osztá-
lyfõnökének engedtessék meg egy személyes
megjegyzés. Alig néhány hét, és ezek a kamaszok
útnak indulnak a nagybetûs élet felé. Nem minde-
gy mit visznek a tarisznyájukban tõlünk. Merem
remélni, az elmúlt néhány hét nem kidobásra ítélt
limlommal nehezítette a vállukat, hanem
maradandó élménnyel gazdagította õket. 

A projektben részt vett pedagógusok: Kõvári
Lászlóné, Matejka Irina, László Attila, Faberné
Kollár Anikó, Müllnerné Szabó Margit, Ragonca
Imre.

Köszönet érte mindenkinek. 
Müllnerné  Sz. Margit

„EGY KÁVÉHÁZI SZEGLETEN….”
Gondolatok egy projektzáró kapcsán
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- Kábeltévé
- Internet
- Telefon
- Fibernet

szerzõdéskötés
2144 Kerepes, 

Szabadság út 170.
06-28/490-308

Társkeresõ
Kedves, fiatalos, 
160 cm magas 
nyugdíjas hölgy 

várja jó megjelenésû,
ápolt, udvarias úr

hívását tartós 
kapcsolathoz. 

Telefon: 
06-20-205-3347.

Mint minden évben, idén tavasz-
szal is megrendezésre került a
papírgyûjtés az iskolában. Alsó

és felsõ tagozatosok egyaránt
részt vettek ebben a nagyon
hasznos, ám koránt sem könnyû
munkában.  Rég láttam ennyi
nyüzsgõ kis kezet tevékenyked-
ni, de kitartásban a 8. a osztály
vitte el a pálmát. Kimagasló
munkát végzett Tóth László,
Persa Dávid, Petróczi Richard és
még sokan mások. Idén is sokat
tettünk környezetünk megóvásá-
ért. Na de most jöjjön a lényeg…
700-1000kg:
Briák Mária (8/A) (900kg),
Cserven Szabina (5.o) (831kg),
Nagy Martin (6/A) (772kg), 
300-700kg: 
Fekete Szilvia (6/A) (663kg),
Molnár Andrea (6/A) (435kg),
Jakab Patrik (5.o) & Baran Péter
(7.o) (374kg), Uzsoki Zsófi
(5.o) (322kg), Bangó Alexandra
& Barti Róbert (5.o) (314kg),

Petróczi Richard (8/A) (311kg)
100-300kg: 
5. évfolyam: Tóth Ákos
(231kg), Horváth Adrienn
(155kg), Nagy Márton (154kg),
Korcsek Polla (140kg),
Petrovics Zsuzsanna (110kg); 6.
évfolyam: Nyári Alexandra
(288kg), Papp Viki (280kg),
Pivarcsi Norbert (202kg), Szabó
Zsófi (160kg), Varga Balázs
(159kg), Baran Gábor (153kg),
Skolnikovics Krisztina (130kg),
Fazekas Balázs (124kg),
Negyela Bernadett (121kg), Sági
Anna (102kg); 7. évfolyam: Bo-
ros Árpád (213kg), Sebestyén
Kristóf (202kg), Drenyovszki
Dávid (184kg), Nagy Nikolett
(155kg), Sárvári Márk (100kg);
8. évfolyam: Persa Dávid
(189kg), Tóth László (136kg),
Kiss Zsuzsanna (123kg), Homo-
ki Orsi & Homoki Zsófi & Tóth
Kriszti (100kg) Petróczi Richard
8.a
Összesen végül közel 20 ezer!
kg papír került a konténerekbe.
Köszönjük a  8.-osok kitartó se-
gítõi munkáját.  Remélhetõleg
jövõre is visszanéztek! Köszö-
nöm a nyolcadikosok felejthetet-
len közremûködését én is, és
ugyanakkor köszönöm minden
diák segítõ részvételét ezen a két
napon. Nélkületek semmi jó
nem történhetne, minden elisme-
résem a fent nevezett és a „név-
telen” hõsöké.

A Szerk. M N M

Ping Pong 
A veresegyházi amatõr

ping-pong bajnokságon

május 17-én, Baran

Benjamin, iskolánk 6/a

osztályos tanulója a téli

bronzéremrõl aranyra vál-

tott a saját korcsoportjá-

ban. Gratulálunk sikeré-

hez!

Spóroljon egy havi gázszámlát éves szinten
Válság idején itt az ideje lecsökkentenie kötelezõ költségeit, kezdheti ezt
például a gázszámlájával. A 2009. július 1-tõl hatályba lépõ törvénynek
köszönhetõen a lakosság több gázszolgáltató közül választhat. Jelenleg egy
ukrán cég kínálja és garantálja a legnagyobb kedvezményt; 8 %-al keveseb-
bet a mindenkori piaci gázárnál. 
Feltétel nélkül lehet szolgáltatót váltani a cég kinevezett képviselõin
keresztül. Nincs hûségszerzõdés, bármikor vissza lehet térni régi szolgál-
tatójához, nincs szerzõdéskötési díj, nem kell gázórát cserélni, sõt, az átál-
láshoz nincs szükség semmilyen ügyintézésre, csupán egy 20 perces
szerzõdéskötésre képviselõinken keresztül, akik kérésre házhoz mennek és
Önnel együtt kiszámolják, mennyit tud a váltáson megtakarítani. Hívjon biza-
lommal! Fülöp Melinda (06 20) 333-1172, (06 28) 491-431.

Papírgyûjtés a javából…

Több millió fát menthetsz meg!

Tanulj, hogy tudj változtatni!

A Mihály Dénes Szakképzõ Iskola Kistarcsai Tagiskolája

Tandíjmentes szakképzéseket indít a kistarcsai Flór Ferenc Gimnázium és

Egészségügyi Szakközépiskolában 2009 szeptemberében az alábbi szakmákkal

indítjuk képzéseinket:

Alapfokú -------------------------------------------------------------------------------------------

Irodai asszisztens

Ajánljuk mindazoknak, akik a megszûnt szoftverüzemeltetõi szakma tananyagát kí-

vánja elsajátítani. Ezen felül megtanulják a gépírást. A tanultak segítik megõrizni mun-

kahelyüket, ill. megkönnyítik a munkahelykeresést.

Középfokú -----------------------------------------------------------------------------------------

Informatikai rendszergazda

A képzés végeztével egy adott rendszer felügyeletét ellátó, a felett teljes kontrollal ren-

delkezõ felhasználói tudással felvértezett szakemberek a munkaerõpiacon könnyen

boldogulhatnak

Felsõfokú -------------------------------------------------------------------------------------------

Pénzügyi szakügyintézõ

Ma nincs olyan vállalkozás, szervezet, ahol ne lenne szükség olyan szakemberekre,

akik profi módon foglalkoznak a pénzügyekkel, így hathatósan segítik a mindennap-

okban, illetve a szakterület törvényi változásainak az értelmezésében.

Médiatechnológus asszisztens

A média a kép, a hang, a mozgókép világába vezet be. Ott ahol nagymennyiségû film

és kép keletkezik, elengedhetetlen a képzett szakember, mivel szakszerûen Õ tud a for-

rásanyaggal foglalkozni.

Szükséges iskolai végzettség: ------------------------------------------------------------------

Alapfok: 10. (az 1998/99 – es tanév elõtt végzetteknek 8.) évfolyam elvégzése. Közép

és felsõfok: érettségi. Költségek: 25 000 Ft regisztrációs díj ( tartalmazza az egészség-

ügyi vagy pályaalkalmassági vizsgálat díját, 1-2 db tankönyvet, jegyzetet, pendrive-t…)

Indokolt esetben részletfizetési lehetõség!

Képzéseink 2 évesek, melynek végén OKJ vizsga.

Érdeklõdni: a Flór Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola könyvtárá-

ban Ecsedi Gábornénál, vagy a  70/933-6306 vagy 70/933-6307- es telefonszám-

okon

Beíratkozás: 2009.06.22 • Pótbeiratkozás 2009.08.24
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A Keszi Kennelbõl kuvasz kiskutyák el-
adók. Apjuk Bácska Betyár Báró sokszo-
ros fajtagyõztes, hatalmas termetû kan.

Anyjuk Fehér-Morcos Suba,
Klubgyõztes, 3xCAC, R.CAC, CACIB,
2003-ban elnyerte az Év Kuvasza Díjat. 
Az anyakutya, és a kölykök egyik felnõtt
testvére, KESZI Herceg (5x
Fajtagyõztes, Európa Jugendsieger,
CACIB, a 2005. Év Kuvasza, Derby
Gyõztes, stb. címek birtokosa, Dysplasia
és PRA mentes! A helyszínen megtekint-
hetõ.
A szülõk nemcsak kiállítási példányok, a
házõrzésben is kiválóak, ugyanakkor
könnyen kezelhetõek, egészségesek,
örökletes betegségektõl mentesek.

KESZI Kennel
Dunakeszi, Vörösmarty u. 2.

06-30-335-9050
windhager@decens.eu

Kuvasz kölyök

2009 áprilisában a Kisvirág
Gyermek Néptánccsoportból 8
táncos, köztük én is, az isaszegi
Csata Táncegyüttes meghívására
elutazott Törökországba. Az út
huszonhat!! órás volt busszal, de
megérte. A török határnál közel
négy órát vártunk, mire átenged-
tek minket.

Majd fáradtan megérkeztünk
Trójába, ahol megnéztük a trójai
romokat és a híres Fa Ló mását.

Majd délután 2 óra körül meg-
érkeztünk Izmírbe.

Itt helyi családokhoz szállá-
soltak el, akik nagyon vártak
már minket. Kedvesek voltak és
vendégszeretõek. Másnap egész
nap a családokkal voltunk, is-
merkedtünk, angolul beszélget-
tünk egymással, ami kicsit döcö-
gõssé tette a társalgást. Aztán el-
mentünk várost nézni.

Kedden volt az elsõ fellépé-
sünk a Béke fesztiválon, ahol
nagyon sok volt a nézõ, és más
nemzetek is felléptek a magya-
rok mellett. Szerdán a többi or-
szág táncosaival együtt egész
napra elmentünk piknikezni a
parkba, és együtt táncoltunk ve-

lük. Egymásnak tanítottunk
nagy lelkesedéssel nemzeti tán-
cokat. Csütörtökön volt a máso-
dik fellépés, ami egy közös fel-
vonulással kezdõdött. Nagyon
hideg szél fújt este, amikor fel-
léptünk. Pénteket megint a csa-
ládokkal töltöttük. Kirándultunk
velük a tengerhez, és még sok
szép helyre.

Szombaton egész nap a cso-
porttal voltunk, és elmentünk
megnézni a Mária házat, ahol a
legenda szerint Mária töltötte
utolsó éveit. Aztán Ephesost,
ami a monda szerint Homérosz,
az elsõ író szülõvárosa. Nekem
ez tetszett a legjobban.

Vasárnap reggel volt a búcsúz-
kodás, mivel fél kilenckor talál-
koztunk a csoporttal, és indul-
tunk haza, Magyarországra. Az
út rendkívül hosszú volt, pedig
visszafelé már nem mentünk
Trójába, ahogy eredetileg ter-
veztük.

A sok fáradság ellenére nekem
nagyon tetszett Törökország.
Remélem, jövõre is meghívnak
minket! Ha megérdemeljük…

Mentusz Andi 8. b.

Törökországi 

táncos élmény

Megszületett Kerepes és Kistarcsa között
a két település szétválása óta, másfél évtize-
de késlekedõ vagyonmegosztási megállapo-
dás. Mint ismeretes, Kerepestarcsa megszû-
nése után a felek nem tudtak megállapodni
egy sor kérdésben, így több önkormányzati
cikluson keresztül folyt a bírósági pereske-
dés.

A SzilasTV idestova két évvel ezelõtt hív-
ta nyilvános vitára a két jelenlegi polgármes-
tert, akik akkor egybehangzóan állították,
hogy mindent elkövetnek a két szomszédos
település mielõbbi békés megállapodása ér-
dekében.

A bírósági eljárások folytatódtak, de a két

önkormányzat rendszeresen egyeztetett a vi-
tás ügyekben, tervezetet állítottak össze,
amelyet folyamatosan csiszoltak, megküldve
egymásnak az észrevételeket.

Végül az idei tavasz meghozta az áttörést,
a két testület már nem talált semmi kivetni-
valót a megállapodásban.

A SzilasTV a hír hallatán közös stúdióbe-
szélgetésre hívta Franka Tibor és Tóth Sza-
bolcs polgármestert, akik meglepetésre elõ is
vették, és a kamerák elõtt írták alá a vagyon-
megosztásról szóló dokumentumot. Ennek
értelmében egyébként Kistarcsa 30 millió fo-
rint kifizetését vállalta, s egyidejûleg a felek
lemondtak a további pereskedésrõl.

Aláírás a stúdióban

Tóth Szabolcs Kistarcsa polgármestere, Erdélyi Lajos

mûsorvezetõ, és Franka Tibor Kerepes polgármestere



Csicsergõ óvoda
Udvarunkat és a kertünket fo-

lyamatosan szépítgetjük a gyere-
kekkel együtt. A jó idõt kihasz-
nálva rendszeresen sétálnak cso-
portjaink a faluban. A megrende-
zésre került Virágfesztiválon iga-
zán szép mûsorral álltak ki nép-
táncosaink. Hutter Anett vezeté-
sével színvonalas produkciót ad-
tak elõ gyerekeink. A Föld napja
alkalmából az egész óvoda ellá-

togatott a Vácrátóti Botanikus
Kertbe, ahol kellemesen elfárad-
tak a kerti sétában. Hazafelé jó-
ízûen „szunyókáltak” a buszon.
Az ovis focira is egyre többen kí-
váncsiak. Szívesen mozognak
Péter bácsival. Ismét egy vidám
elõadást nézhettünk a Pitty-Pang
színjátszó csoport tolmácsolásá-
ban, a közösségi házban. Május
elsõ napjaiban hagy-
ományinkhoz híven megünne-
peltük az anyák napját. Május 9-
én az útavató ünnepségen óvodá-
saink biciklikkel vettek részt.

Május 12-én egy budapesti ala-
pítvány jóvoltából délután ugráló
várazhattak gyerekeink valamint
szebbnél - szebb arcfestésekben
vehettek részt.

Meseliget óvoda
A Föld világnapján nagyszabá-

sú társadalmi munkát szervez-
tünk, amelyen sok család segítet-
te óvodánk udvarát még szebbé
varázsolni. Rengeteg növényt

hoztak a szülõk, melyekkel a
Teknõs csoporthoz kapcsolt ud-
varrészt ültettük be. A régi virá-
goskerteket is megújítottuk, vala-
mint a mászókákat, hintákat is új-
rafestettük. Két hintaállvány alatt
kicseréltük a háncsot, mely alá
fóliát is raktunk megelõzendõ a z
elgazosodását.

Köszönetünket fejezzük ki
mindazon családoknak, akik sza-
badidejüket feláldozva segítették
munkánkat. Köszönjük!

Május elsõ hetében, csoportja-
inkban lázasan készülõdött min-

den kisgyerek. Ajándékokat ké-
szítettek titokban és a nagyobbak
süteményt is sütöttek. A kicsik
(Maci és Teknõs csoportosok)
egyénileg, meghitt hangulatban,
míg a nagyobbak (Katica és Pil-
langó csoportosok) közös mûsor-
ral köszöntötték anyukájukat.
Május 14-én a néptáncosok évzá-
ró ünnepségére került sor, ahol az
év közben tanult koreográfiát
mutatták be a gyerekek Anett né-
ni vezetésével. Pillangó csoporto-
saink Gödöllõn jártak ahol a pia-
con ismerkedtek a tavaszi zöldsé-
gekkel. A megvásárolt alap-
anyagokból az óvodába visszatér-
ve salátát készítettek, amit jóízû-
en elfogyasztottak. Pillangó cso-
portosaink ismételten ellátogattak
a Szabó Magda könyvtárba, hogy
visszavigyék a korábban kiköl-
csönzött mesekönyvet. A Teknõs
csoport szülõi összefogással, új
bútorokkal, fali polcokkal, szüli-
napi trónussal gyarapodott. Kö-
szönjük Németh Adél apukájának
és minden szülõnek a támogatást!

A Szülõk bálján befolyt ösz-
szegbõl új homokozó került ud-
varunkra, mely fölé árnyékolót is
tudtunk telepíteni. Így a meg-
növekedett gyermeksereg jobban
elfér a közkedvelt játéktevékeny-
ség során.

Köszönjük minden családnak,

akik részt vettek a május 9-i Béke
úti útavató ünnepségen. Óvo-
dánkból nagyon sok család fon-
tosnak érezte, hogy támogasson
bennünket.

Szivárvány óvoda
Hagyományinkhoz híven meg-

kezdtük a tavaszi ültetgetést
(hagyma, kukorica, virágok).

Az idén az építkezés miatt
nem tudtuk felásni a vetemé-
nyeskertünket, ezért ládákba ül-
tettük, így figyeljük a növények
fejlõdését. Óvodánk gyermekei
csoportonként köszöntötték az
édesanyákat, verssel, dallal és ál-
taluk készített kedves ajándékok-
kal. Megemlékeztünk a Víz vi-
lágnapjáról, elsétáltunk a patak-
partra és megfigyeltük a víz hal-
mazállapotát (fagyasztás, fa-
gyás). Nem feledkeztünk meg a
madarak és fák napjáról sem, az
erdõszélen hallgattuk a madár-
dalt (rigó, kakukk, fácán). A cso-
portban madaras könyveket né-
zegettünk. Idei kirándulásunk is
ehhez az eseményhez kapcsoló-
dik. Uticélunk Vácrátót, Vác,
Zsámbok, Csömör. A gyerekek
nagy örömére ismét voltunk báb-
elõadáson a faluházban.

A tatarozási munkálatok
alatt óvodánk egy csoportját
bõvítik is. 
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ESZTERGÁLÁS MARÁS ÉS EGYÉB 
FORGÁCSOLÁSI MUNKÁK

Vállalok egyedi alkatrészek gyártását, szivattyúk
javítását felújítását és kisebb lakatos munkát.

Telefon:06/70-381-10-33
Porubcsánszki István

email.: porub@fibermail.hu

Varga József esperes úr 35 évig
szolgálta Istent és a hívõket a kerepe-
si Szent Anna templomban, akit idén,
a 88. születésnapján nagy meglepetés
és öröm ért. 

Mint évek óta mindig, Anikó, – a

templom szomszédságában lévõ Abc
tulajdonosa –születésnapján meglá-
togatta „Tiszit”, és beszélgetésük
közben megemlítette neki, hogy lá-
tott a televízióban egy portréfilmet az
egykori Fradi válogatott Varga Zol-
tán életérõl. A tiszteletes úr, aki Ani-
kóval együtt nagy Fradi rajongó, saj-
nálta, hogy nem tudott róla és nem
láthatta az adást.  Hazaérve Anikó
gondolt egyet, tollat ragadott, és a
Duna Televízió fõszerkesztõjének
címzett levelében kérte, juttassa el
írását a labdarugóhoz, akit megkérne,
hogy szerezzen örömöt egy 88 éves,
papi otthonban élõ focirajongó espe-
resnek azzal, hogy meglátogatja õt.

Elmondása szerint Anikó lepõdött
meg a legjobban, mikor három nap
múlva Varga Zoltán felhívta õt, és
örülve a megkeresésnek és az ötlet-
nek, megbeszélték, hogy a követke-

zõ hétvégén együtt, újra meglátogat-
ják az idõs tiszteletest. Ennél na-
gyobb örömöt és meglepetést nem is
szerezhettek volna
Tiszinek, aki órákon
keresztül beszélgetett
kedvenc témájáról, a
fociról a híres ven-
déggel, aki két róla és
életútjáról írott
könyvvel és egy fi-
nom minõségi vörös-
borral ajándékozta
meg az ünnepeltet. 

Anikó ezúton is
köszöni a Duna Tv
fõszerkesztõjének és
Varga Zoltánnak
megértését és ember-
séges hozzáállását a
Varga József esperes
úrnak nagy boldogsá-

got okozó születésnapi meglepetés-
hez.  

A tiszteletes úrnak Kerepes vala-
mennyi lakója nevében az önkor-
mányzat is gratulál.

-gé-

Beszámoló óvodáink életébõl

Születésnapra szeretettel
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Mindennemû földmunka 
a legjobb áron minõségi

kivitelezésben, 
referenciákkal,

15 éves gyakorlattal.
Alap- és medenceásás,

sávszedés, bontás 
elszállítással, tereprendezés.

Hívjon bizalommal. 
Tel:06-70-200-9509

Egy gyönyörû verõfényes ta-
vaszi napnak ígérkezett, a napsu-
gár vígan bujkált a friss, fiatal
zöldellõ lombok között. A téli jár-
ványos idõszakon már túl vol-
tunk, a tömeges megbetegedések
és az ezzel óhatatlanul együtt járó
túlterhelés a gyermekorvosi ren-
delõben már lecsengõben volt.
Ezen a napon már kicsit több idõ
jutott a „robot” mellett, hogy né-
hány szót váltsak a gyerekekkel
és a szülõkkel, a legújabb játé-
kokról, rajzfilmekrõl, a szép haj-
csatokról, és a gyönyörû tavaszi
ruhácskákról vagy éppen a leg-
frissebb óvodai élményekrõl. 

Eközben egy disznó érkezett a
rendelõmbe. Elsõ pillanatra nem
vettem észre, hogy disznóról van
szó, mert emberformája volt. Le-
ült az egyik székre, a családját
kísérte, úgy tûnt békésen vára-
kozik. A váróban lévõ kamerán
keresztül jól látszott, hogy nagy
szüksége támadhatott, mert
többször is meglátogatta a mel-
lékhelyiséget. Miután végeztem
a gyermekek vizsgálatával, szé-
pen haza is mentek, a disznó is
kikocogott a váróból.

A meglepetés ezután követke-
zett: a wc-ben a modern mûvé-

szetet is meghaladó installáció
fogadott. A falakon, a csempé-
ken emberi fekáliával rajzolt
nonfiguratív motívumok, a sze-
metesvödör jól megrakva friss
gõzölgõ ürülékkel. Magyarul
mondva (és itt most kirakom a
12-es karikát) belekakiltak a ku-
kába, a wc falait alaposan össze-
kenték kakival, majd a wc-
csésze tetejére rárakták a kukát,
mintegy megkoronázva a remek-
mûvet. Ismerem az elkövetõt és
a családját, de van valami, amit
nem tudok, de kíváncsi lennék
rá: szerinte most mi fog követ-
kezni? Holnap is bekocog a ren-
delõmbe és ugyanúgy leül, mint-
ha mi sem történt volna? 

Az ilyen és ehhez hasonló ese-
tek miatt elnézést kérek minden
betegemtõl, ami tõlem telik azt
megteszem, hogy ilyesmi ne for-
dulhasson elõ a jövõben. A dip-
lomámat nem az állatorvosi
egyetemen szereztem, a szakor-
vosi vizsgám is embergyerme-
kek gyógyítására jogosít, de
elõbb-utóbb megtanulok disz-
nókkal is bánni.

Dr. Vaszil László 
gyermekorvos

Disznó a rendelõben

Pénzügyi tanácsadás
független szakembertõl, személyre szabottan

Önnek!

Magánszemélyek, családok, 

vállalkozások számára!

Családbarát pénzügyi konstrukciók,
különleges ajánlatok a születendõ gyermekek
számára!

– Egyéni tanácsadással, személyre szabottan.
– 100%-os tõkevédelem, adókedvezmények!
– Ellenõrzött szakmai és szervezeti háttér.
– PSZÁF garancia.

• Saját otthon megteremtése
• Gyermekek jövõjének pénzügyi alapjai
• Privát nyugdíj képzése
• Tõkefelhalmozás, tõkejövedelem képzés

Mentességek:
-  behajtás, örökösödési adó, peresítés, vagy-
onosodási vizsgálat alól

Hitelügyletek és biztosítás:
-  ügyféligények megversenyeztetése
-  új konstrukciók indítása
-  meglévõ konstrukciók kiváltása ked-
vezõbbekkel
• Befektetés • Hitel • Biztosítás •Tanácsadás •

Csomó László
független pénzügyi tanácsadó

+36 70 454 6394
info@aveneu.hu

A Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium és az Erdért SE vitorlásszak-
osztálya 8 - 17 éves fiatalok számá-
ra lehetõséget biztosít a vitorlás-
sporttal történõ ismerkedésre, vagy
gyakorlásra.
A vitorlázás nem csak a kiváltságos-
ok sportja. 
Egy hétnapos turnus költsége (szál-
lás, étkezés, hajóhasználat) hajótí-
pustól függõen 38000 és 43000 Ft.
Turnusok indulnak: juni 21, juni 28,
juli 5, juli 12, juli 19.
További információ és jelentkezési
lap (06 28) 480 181 Sándor György-
nél Szilasligeten, vagy keddi napo-
kon du 06 1 336 75 31 Bodó Attila
szakosztályvezetõnél Budapesten.

Önköltséges 
vitorlástábor Zánkán
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KÖZPONTI HÍVÓSZÁMOK
Mentõk 104
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Rendõrség 107

RENDÕRSÉG – POLGÁRÕRSÉG – KÖZTERÜLETFELÜGYELÕ
Rendõrség Kistarcsa 06-28/470-801 és 06-20/945-2464
Kistarcsa járõrkocsi 06-70/214-6500
Rendõrség Gödöllõ 06-28/514-655
Polgárõrség Kerepes 06-20/421-6094
Közterület felügyelõ 06-20/559-8909

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

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

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

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

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

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

GYERMEKORVOS
Dr. Mokos Zsuzsanna csecsemõ és gyermekgyógyász szakorvos 481-419
Hétfõ, szerda: 9.00 – 12.00, kedd, csütörtök: 15.00 – 18.00, péntek: 15.00 – 18.00-ig.
Egészséges csecsemõ tanácsadás csütörtök: 10.00 – 13.00.

GYÓGYSZERTÁR 
TÖLGYFA PATIKA; SZILASLIGET, WÉBER EDE U. 1. 481-418
Hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 8.00 – 18.00, szerda: 8.00 – 12.00.
TÖLGYFA PATIKA; KEREPES, TÖLGYFA U. 3. 490-079
Hétfõ-péntek: 8.00 – 18.00.

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

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

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

SZOLGÁLTATÓK
Gázszolgáltató (TIGÁZ) 430-488
Villanyszolgáltató (ELMÛ) 06-40/38-38-38
Közvilágítás 06-40/200-817
Vízmûvek (Szilasvíz) 492-110, fax: 560-540
Csatorna (Szennyvízmûtelep) 470-752
Temetõ (SZIGÜ Zrt) 490-685

FONTOS TUDNIVALÓK
Bár mondhatnám, de nem

mondom! Mondhatnám, hogy én
megmondtam, hogy szóltam:
ezek gazemberek, hogy többet ér
a zsebük, mint a lelkük, s hogy
akkor is hazudnak, ha jó reggelt
kívánnak. Mondhatnám, de nem
mondom!

Arra viszont figyelmeztetek
minden honfitársamat, hogy is-
mét voksolás elõtt az ország, mi-
kor is az a feladatunk, hogy jó
helyre kerüljenek az értékes ik-
szek. Bizony értékesek! Nem le-
járt szavatosságú száraztészta,

vagy 500 forintos vásárlási utal-
vány az áruk! Sokkal értékeseb-
bek, a hazánkat menthetik meg,
ha jó helyre kerülnek! Bárhogy
is tagadják, egy országra szóló
„pártos” megmérettetés nem
csupán az uniós küldöttekrõl,
képviselõkrõl szól, de belpoliti-
kai vonzata is van! Az van csak
igazán!  Legyünk õszinték, vaj-
mi keveset tudunk külhoni kép-
viselõink munkájáról, alig, alig
hallatszik idáig hangjuk s eme
szavakat is csupán a politika
iránt vájt fülû érdeklõdõk, hall-
ják, értik. Azonban érzéseinket,
elégedetlenségünket és vélemé-
nyünket szavazatokba csoma-
golva június 7.-én átnyújthatjuk
a pártoknak. Kinek, kinek érde-
mei szerint! 

Íme, néhány gondolat a múlt-
ról, emlékeztetõ a feledékenyek-
nek: 1998 és 2002 között az ak-
kori komoly problémák és ne-
hézségek ellenére (orosz gazda-
sági válság, balkáni háború, két
nagy tiszai árvíz) 2002-re éllo-
vasok lettünk Kelet-Európában.
Gyarapodott az ország, csökkent
az államadóságunk, megépült a
Mária Valéria híd, a szekszárdi
híd is közel állt a befejezéshez,
és elkészült a Nemzeti Színház,
az új sportcsarnok, a Millenáris,
felújították a Sándor palotát, az
Urániát, megnyílt a Terror Háza,
a Berekben újjáépítették az ár-
vízkárosultak összedõlt házait és

a Széchenyi terv révén rengeteg
beruházás jött létre. Felsorolni is
nehéz lenne a fürdõk, szállodák,
kereskedelmi-, és ipari létesít-
mények, vállalkozások sokasá-
gát! Egyszóval jól ment a szekér
és jó irányba! 

Emlékeznek még? 2002-ben
még 2007 volt az euró céldátu-
ma! Akkor öt évre voltunk a kö-
zös fizetõeszköztõl! Rólunk azt
tartották az európai népek, hogy
a magyar olyan ember, aki utol-
sónak megy be a forgóajtón, de
elsõként jön ki belõle! Még a
„drága emlékû” megyónk is ki-
jelentette, minden a legnagyobb
rendben az országgal, jól állunk,
csak több pénzt kell adni az em-
bereknek és több pénzt hagyni
az önkormányzatoknál! Ezt az-
tán addig, addig finomítgatták,
még a jónépek, meg az önkor-
mányzatok is legatyásodtak, sõt
a gatyából sem sok maradt. Eme
nemzetrontó, hazaáruló gazem-
berek legújabb terve, hogy fene-
kére vernek a nemzet víz vagyo-
nának. Az lesz csak a szép világ,
ha a külhoni befektetõk profit
maximálásának köszönhetõen a
vízért akár tízszeres árat is fizet-
hetünk, s nem keveseknek elér-
hetetlen luxus lesz a tiszta,
egészséges ivóvíz!

Az pedig szégyen és gyalázat,
hogy a legbátrabb politikusaink
sem merik megtippelni a közös
valuta eljöttét. Ezzel szemben
például a szlovákok kinevetnek,
lenéznek bennünket, fityiszt mu-
tatva és eközben euróval fizet-
nek! Szlovákia polgárainak nem
fõ a feje a hitelek árfolyam kü-
lönbözetei miatt, nekik nem
gond a nyaralás, üdülés okozta
váltási veszteség, mert ilyen
nincs! Az az igazság, ha minket
kényeztetne jó sorunk évek óta
eurós fizetõeszközzel, akkor a
gazdasági válság sem okozna
ekkora veszteséget népünknek,
egyikünket sem érintené ilyen
borzasztóan!

Június 7.-én adott a feladat!
Reggeli, vagy ebéd után elsétá-
lunk a szavazófülkéhez és ki-ki
vérmérséklete szerint most jobb
helyre teheti az X-et!

Véleményem szerint, minden
nagykorú és épelméjû felnõtt
magyar állampolgárnak kutya
kötelessége tiszteletét tennie a
helyi választási bizottság elõtt!
Nem törvényi, de erkölcsi köte-
lessége ez mindannyiunknak, hi-
szen tudjuk jól: „minden magyar
felelõs, minden magyarért”! Ve-
gyenek példát a pécsi polgárok-
ról és rendezzük végre közös
dolgainkat, „egyszóval” VOKS-
RA FEL!

Sárossy

Voksra fel!Olvasói levél
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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.
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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 

LOMTALANÍTÁS
2009. június 15-26-ig a

Polgármesteri Hivatal meg-

bízásából lomtalanítást végzünk. 

A június 15-i héten azokban az

utcákban, ahol keddi napokon
szállítják el a szemetet, ott hét-
fõn, kedden és szerdán, ahol pén-
teki napokon szállítják el a

szemetet, ott szerdán-csütörtökön
és pénteken lesz lomtalanítás.

A június 22-i héten azokban az

utcákban, ahol a szerdai
napokon van szemétszállítás, ott

hétfõn, kedden és szerdán, ahol a

csütörtöki napokon van szemét-
szállítás, ott szerdán, csütörtökön
és pénteken lesz lomtalanítás.

Kérjük, hogy a megjelölt elsõ

járatnapon 06 óráig helyezzék ki

a lomtalanításra szánt hul-

ladékot az ingatlanaik elé. Mivel

minden utcában csak egyszer

tud végigmenni az autó, a késõn

kitett lomért nem tudunk vissza-

menni, az nem kerül elszállítás-

ra. Megértésüket köszönjük.

Elérhetõségünk: 28 / 561-054 

Kerepesi Községszolgáltató Kht.

Varga Lívia képviselõasszony minden évben önzetlen felajánlásként

körhintával kedveskedik a gyerekeknek az Ovi Majálison

A Kistarcsai Rendõrõrs

kitelepült a gyerekek örömére


