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Talán szokatlan az elnevezés,
de az élet elõhoz különleges ese-
teket, még a bálozás terén is. Mi-
ért rendez bált egy polgárõr
egyesület? A kézenfekvõ válasz
szerint azért, hogy jót mulassa-
nak, esetleg meghívják rá a bará-
taikat, családtagjaikat – amikor
szolgálatba lépnek úgyis a szeret-
teiktõl veszik el a drága idõt.

A helyes válasz azonban nem
ez. Mint Molnár Károly polgárõr
parancsnoktól tudjuk, a szolgá-
latadáshoz pénz is kell, hiszen a
jármû üzemanyagot igényel, s
minél többet járõröznek, annál
többet fogyaszt.

Országosan is nehéz helyzet-
ben vannak a polgárõrök. Mivel a
rendõrség közismerten nem ké-
pes ellátni a feladatát, az elvárha-
tó biztonságot, egyre nagyobb
az igény az önkéntesen, a saját
idejüket, estenként a ruhájukat, a
gépkocsi költséget és a telefon-
számlát is a saját zsebükbõl fize-
tõ polgárõrökre. A lelkesedésbõl
és önzetlen felajánlásból végzett
munkájukat meg is köszöni min-
den önkormányzat, ám nem
hogy fizetséget, de még egyen-
ruhát, telefont, gépkocsit sem
tudnak a számukra az ország leg-
több helyén biztosítani. Nem

azért, mert nem akarnak, hanem
azért mert a települési önkor-
mányzatok az utóbbi években ki-
fogytak minden mozdítható tar-
talékból.

Így van ez Kerepesen is, ahol
az éjszakájukat a közösségnek ál-
dozó férfiak a legtöbbször erköl-
csi elismerést kaphatnak. Remél-
jük, hogy kapnak is minden
kerepesi embertõl, hiszen az õ éj-
szakai nyugalmukért róják a köz-
ség útjait a polgárõreink. Kerepe-
sen az önkormányzat és személy

szerint Franka Tibor polgármester
azonban mindent megtesz, hogy
az évek óta csak szûkülõ lehetõ-
ségekbõl is támogatást nyújthas-
son a számukra. 

Így lobbizott ki a Polgárõrség-
nek egy gépkocsit a járõrözéshez
3 évvel ezelõtt a Suzuki Benkõ
cégtõl, köszönet jár érte Benkõ
Pál vállalkozónak. A mostani bál
kasszasikeréhez úgy járultak hoz-
zá a képviselõk – tisztelet ezért
annak a néhánynak, aki eljött -,
hogy a belépõjegyük árával ma-
guk is növelték a bevétel össze-
gét. Polgármester úr megtoldot-
ta mindezt azzal, hogy 250 fõ

számára szerzett ingyen vacsorát,
tehát a költséget sikerült ezáltal
jelentõsen csökkenteni.

Az eddigiekbõl gondolom,
most már a legjóhiszemûbb olva-
sónk számára is világos, ez bi-
zony egy hamisítatlan jótékony-
sági bál volt. Azért rendezték,
hogy a bevételbõl legyen pénz
benzinre, a járõrözés során.

A bál jól sikerült. Jónevû zene-
karral, finom vacsorával, látvá-

nyos táncfellépésekkel - melyet a
Székely Kör és a Kisvirág Tánc-
együttes adott elõ, színesítésül
hastánc bemutatóval, majd tán-
cos mulatozással folyt, ki meddig
bírta…

Köszönjük a résztvevõknek a
Polgárõr Egyesület nevében, akik
ami biztonságunk érdekében
használják majd fel a bevételt.

W. K.

Utóirat: természetesen a Polgár-
õr Bálban rendbontás nem tör-
tént!

Polgárõr Bál

A Kisvirág Táncegyüttes

Kifogástalan báli hangulat

Önkormányzati asztaltársaság

A Székely Kör táncosai

Molnár Károly 
polgárõr parancsnok
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Az új esztendõ küszöbére lép-
ve elõször nézzünk vissza a mö-
göttünk hagyott év közben meg-
tett utunkra. Nos, ez az út, ha

nem is nyílegyenes, de nem is
szégyellni való. Nincsen benne
halálkanyar, vagy életveszélyes
lejtõ, sõt, még vezet is valahová.
Vezet bizony, még akkor is, ha ke-
vesek azt bizonygatják, hogy
mindez nem igaz. Nézzük a té-
nyeket, a makacs dolgokat. 

Leaszfaltoztunk és részben fel-
újítottunk összesen 12 utcában
mintegy 7,5 kilométer hosszú-
ságban, járdát építettünk néhol
lépcsõzettel és korláttal 2,5 kilo-

méter hosszúságban, kiképez-
tünk vízelvezetõ árkokat 1,5 kilo-
méter hosszúságban, beépítet-
tünk nyolc betonozott vasráccsal
ellátott keresztátfolyót, ültettünk
200 facsemetét, felújítottuk az is-
kolát, a két orvosi rendelõt, a Fa-
luházat, a Családsegítõ Közpon-
tot, a régi ravatalozót, a sporthá-
zat, bõvítettük és felújítottunk két
óvodát, emlékmûvet és emlék-
táblákat, P+R parkolót építet-
tünk, hogy csak a leglátványo-
sabbakat említsük. Hivatalt vál-
tottunk, Kht telepet alakítottunk
ki, gépeket vásároltunk.

Az önkormányzatnak kifize-
tetlen számlája nincsen. A 450
millió forintos kötvény felhasz-
nálása során a kamatbevétel
40 millió volt és a fentebb em-
lített eredmények után még
mintegy 70 millió forint áll ren-
delkezésünkre. Az elmúlt 3 év-
ben 31 pályázatot adtunk be,
közülük 11 nyert és a nyertes
pályázatok eddig 428 millió
forintot hoztak a település
konyhájára. Ez a hasonló
nagyságú települések sorában
kiemelkedõ eredmény, melyre
méltán lehetünk büszkék, még
akkor is, ha azok, akik eddig

tehettek volna Kerepesért,
most bírálnak bennünket. 

Külön sikernek értékeljük azt,
hogy 83 millió forintért 8 hektár
földterületet vásároltunk, hiszen
jövõre – szabályozást követõen –
már a dupláját éri. Mindez a köt-
vény kibocsátása nélkül lehetet-
len lett volna, csupán a helyben
járást folytathattuk volna, amely-
bõl a kerepesieknek az utóbbi
idõben elegük lett. Az is kétségte-
len, hogy kemény munka lesz a
törlesztés, hiszen az elvonások
nõnek, az adóbevételek csökken-
nek, de ha felhatalmazást ka-
punk, állunk elébe. Az is örvende-
tes, hogy a település közösségi-
és kulturális élete megpezsdült, a
rendezvények száma emelkedett,
a különbözõ csoportok tevékeny-
sége elismerést érdemel.

Tudjuk, ezzel együtt is követ-
tünk el hibákat és azt is tudjuk,
mindenkinek nem tudunk meg-
felelni, de a döntést az õszi vá-
lasztásokon bízzuk az állampol-
gárokra, õk a bölcsek, mi a szol-
gálattevõk. Erre kérem ellenfelei-
met is. Vádaskodással ne járassák
le magukat.

Mit szeretnénk az önkor-
mányzati választásokig megvaló-

sítani? Nos, aszfaltozni az Ilka-, a
Berek-, a Mogyoródi és a Kodály
utcákat, befejezni a Szondy utca
aszfaltozását, megkezdeni a böl-
csõde építését, a Faluház felújítá-
sát. Csak ezeknek az összege
mintegy 80 millió forintot tesz ki.

Miben reménykedünk? A Csa-
ládsegítõ és a nyugdíjas ház sike-
res pályázatában csakúgy, mint a
Faluközpont, az iskola energeti-
kai pályázatában, végül pedig a
30 éve nitrátos ivóvíz minõségé-
nek javítására elnyerhetõ több
mint 1 milliárd forintban. Ezek a
vágyaink, a döntés a bírálóbizott-
ság kezében van.

A valóságot pedig, amit eddig
elértünk 3 esztendõ alatt, azt
kerepesi szívvel, tiszta kézzel és
józan ésszel büszkén vállaljuk
még akkor is, ha nem sikeredett
minden tökéletesre.

Ami pedig engem illet, indu-
lok polgármesternek, méghozzá
független polgármesternek. A
többit nem néhány tucat ellenlá-
bas, hanem a kerepesi választók
ezrei döntik el. Addig még több
mint fél év van hátra, kérem a tö-
rekvõket, legyenek türelemmel és
hagyjanak bennünket dolgozni.

Franka Tibor polgármester

Tiszta kézzel és józan ésszel

Az M31-es út építése óta
ugrásszerûen megnõtt a köz-
ség Fõ útján a nehézgépjár-
mûvek forgalma. A mindkét
irányban teherrel megrako-
dott szállítójármûvek miatt a
lakosság az Összefogás Kere-
pesért Egyesület segítségét

kérte, s az õsz folyamán
eredményes félpályás útlezá-
rással hívták fel az érintettek
figyelmét a környezetük
rongálást. A durva terhelés
ugyanis kivájusította és ezzel
veszélyesé tette az utat, de
megrongálta az út menti
épületeket, s ekkor még nem
beszéltünk a zajról és a por-
ról. Akad épület, amelynél a
keletkezett repedések miatt
készített statikai vizsgálat

alapján 2 millió Ft-os javítási
költséggel számolhatunk.

Természetesen az érintet-
tek nem várták ölbe tett
kézzel a sorsuk jobbra for-
dulását, szorgalmasan fény-

képezték a nehéz teherrel
közlekedõ jármûveket, sõt
némelyiket el is kisérték,
hogy lássák hová szállít. Er-
re azért is szükség volt, mert
a kivitelezõ cég nem akarta
elismerni, hogy az õ építke-
zéséhez járnak a kocsik Ke-
repes Fõ útján.

A Polgármesteri Hivatalba
leadott feljegyzéseket Fran-
ka Tibor polgármester to-
vábbküldette a beruházónak

és követelte, hogy tegyenek
hatékony lépéseket, mert
ezt a rongálást meg kell állí-
tani és a károsultakat kárta-
lanítani.

Az útlezárás megtette a
hatását, mert a NIF (Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Válla-
lat) képviselõi bejelentkeztek
a Hivatalba. A tárgyalásra
polgármester úr meghívta az
Összefogás Kerepesért Egye-
sület elnökét, Kóbor Tamást,
és négy érintett háztulajdo-
nost, hogy személyesen is ki-
fejthessék tapasztalataikat,
melyeket számos fényképpel
és jegyzékkel támasztottak
alá.

A NIF képviselõi ígéretet
tettek rá, hogy haladéktala-
nul kivizsgálják az eseteket,
valamint egy hónapon belül
nyilatkoznak a jóvátétel lehe-
tõségérõl. Amint azt elmond-
ták, a házakban keletkezett
károk tekintetében nem vár-
ható azonnali megoldás,
mert számos körülményt kell
mérlegelniük, szakértõket

kell bevonniuk, de a másik
követelést, a kerepesi tönkre-
tett 3,5 km-es útszakasz fel-

újítását elképzelhetõnek tar-
tották, az év második felé-
ben.

Az egyhónapos válaszadá-
si kötelezettség vállalását a
kerepesiek elfogadták, de fi-
gyelmeztették a NIF képvise-
lõi, hogy ha a határidõig nem
kapnak megnyugtató vá-
laszt, újabb, a korábbinál is
hathatósabb, útlezárásokat
rendeznek.

Windhager

Kártalanítják Kerepest!?

Az Összefogás Kerepesért Egyesület kéri az érintett lakókat,
hogy aki kártérítésre tart igényt, az február 15-éig adja le a
bejelentést az Anikó ABC-ben. A bejelentésnek tartalmaznia
kell a nevet, címet, elérhetõséget, a kár jellegét és annak
lehetõleg egy fényképpel történõ igazolását.

Kóbor Tamás 
átadja
a bizonyí-
tékokat

A károsultak a tárgyalás elõtt Franka Tiborral
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Testületi ülés
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Vízkereszt elõtti napokban
egész Európát szokatlanul
nagy és tartós havazás béní-
totta meg. Halálos balesetek
jellemezték Angliától Francia-
országon át Ausztriáig a
rendkívüli hóhelyzetet. A sor-
ból Magyarország és azon
belül Kerepes nagyközség
sem maradt ki, sajnos. Ami
öröm, településünkön még
csak súlyosnak mondható
baleset sem történt, mégis
számos reklamáló, sokszor
felháborodott telefont kap-
tunk. Sajnos mindenhová,
minden utcába nem jutott el
az egyetlen saját toló-, és só-
zó autónk, mert az képtelen-
ség, hiszen más települése-
ken, városokban, de Buda-
pesten is az utak 40-50 szá-
zaléka havas maradt, noha
például Pesten több mint
100 jármû síkosság-mentesí-
tett.

Kerepes utcáinak hossza
több mint 60 kilométer, azaz
annyi, mint például Budapest
és Tatabánya között a távol-
ság, ráadásul a 60 kilométer-
bõl csak mintegy 25-30 kilo-
méter aszfaltos, tehát gyor-
sabban takarítható. Másik
gond, hogy a szemetes autó
sem tud ilyenkor mindenho-
vá eljutni, ezért több utcában
„elõtte kell járni”. A fontos-
sági sorrend egyébként a kö-
vetkezõ: elõször a Mogyoródi
– Sólyom – Béke - József Atti-
la utcák a buszközlekedés
biztosítása. Következik az Al-
földi-, a Hegy-, a Mezõ utcák,
ezt követõen pedig a magas
emelkedõkkel tarkított utcák,
amelyekbõl legalább húszat
tartunk nyílván. Az autó haj-
nal négykor indult és este ha-
tig üzemelt váltott sofõrök-
kel. A kiszórt homok- és só
keverék – amely árt az aszfal-
tos útjainknak – eddig 2,5
millió forintba került, amihez
hozzáadandó az üzemanyag
és a munkabér. Ugyancsak
komoly kiadás a járdák, a
lépcsõk, a buszmegállók és a
középületek elõtti hólapáto-
lás egyszerre 8-12 közcélú
munkással.

Ne gondolja senki, hogy
magyarázkodni akar az ön-
kormányzat kft-je, a munkák
felelõse, csupán a lakosság
megértésére számítva ismer-
teti a tényeket. Azoktól, aki-
ket a hóhelyzet miatt kisebb-
nagyobb kellemetlenségek
értek, elnézést kérünk, noha
igyekeztünk minden tõlünk
telhetõt megtenni és a hó-
esés okozta nehézségekrõl

nem mi tehetünk úgy Kere-
pesen, mint Európa-szerte.

Ugyanakkor köszönjük
azoknak a munkáját, akik a
saját házuk elõtt a járdát és
olykor a saját autókihajtóju-
kat, illetve maguk elõtt az
utat is képesek voltak meg-
tisztítani. Õk már gyakorolják
a saját felelõsségüket is.

Járda és korlát
A kerepesi HÉV megálló-

hoz vezetõ járda és a töltésre
kapaszkodó gyalogút a hosz-
szú idõ során életveszélyessé
vált. Tavaly év végén mintegy
500 méteren újra aszfaltoz-
hattuk és Fáczány László vál-
lalkozó jóvoltából a koráb-
ban lépcsõvel ellátott ka-
paszkodót vaskorláttal sze-

reltük fel. Hasonló aszfalto-
zásra került sor a szilasligeti
HÉV állomáson is a Kerepes
felé esõ járdaszakaszon. Az
elmúlt három évben részben
lakossági összefogással – Só-
lyom utca, Kikelet-sor, Alföldi
utca, stb. – összesen 2,5 kilo-
méter járdát építettünk.

Csomag CBA 
segítséggel

Eddig minden esztendõ
karácsonyán óvodások, isko-
lások, az idén pedig már a
Családsegítõ dolgozói is ün-
nepi csomaggal kedvesked-
tek a beteg, az egyedülálló
kisnyugdíjasoknak, illetve a
nagycsaládosoknak. A pénz-
szûke miatt polgármester úr
a CBA tulajdonosaihoz, a vi-
lághírû fogathajtó Lázár test-
vérekhez fordult segítségért,
akik önzetlenül a saját árré-
sükrõl elmondva összesen
200 ajándékcsomag tartal-

mát - kávé, csokoládé, sza-
loncukor, stb. - a boltinál jó-
val kedvezõbb áron bocsá-
tották az önkormányzat ren-
delkezésére. Ennek köszön-
hetõen az idén is 200 ott-
honba juttattunk el ajándék-
csomagot.

Ki süketel itten 
és kinek?

Lengyel ablak 
– magyar kenyér –
kerepesi vállalkozó

Tájékozatlanságról, rosszin-
dulatról és butaságról árul-
kodik az az iromány, amely
egy idõszaki kiadványban je-
lent meg és választási kam-
pány ízûen, azaz egyoldalúan

keveri össze a lengyel abla-
kot, meg a kerepesi családok
kenyerét. Az írója anonim
(névtelen), akárcsak a kiad-
vány többi szerzõje. Röviden
egy személytelen, de nagyon
is személyeskedõ röplappal
gazdagodott Kerepes a vá-
lasztások küszöbén. Sebaj! A
baj az, hogy hazugságokat
szeretne igazként beállítani.
Például a kerepesi iskolában
lecserélt életveszélyes abla-
kok kapcsán szemünkre veti,
miért lengyel kivitelezõt vá-
lasztottunk, ezzel elvettük a
magyarok kenyerét. Már a
felvetés sem érthetõ, hisz két
uniós tagállamról van szó.
Persze, hogy magyar kivitele-
zõt választottunk volna, de
Kerepesen nincs ablakgyár, a
többi, összesen három hazai
jelentkezõ pedig több mint
egymillió forinttal magasabb
összegért vállalta volna, mint
Lengyelország egyik legna-
gyobb ablakgyára, amelynek

szakemberei két hét alatt, az
iskola tornatermében elszál-
lásolva, szakszerûen be is
szerelték a nyílászárókat. Azt
még egy szobafestõ is tud-
hatja, hogy a gyártó a legol-
csóbb, hiszen nem kerül a
termékre nagyker és kisker
árrés.

A négy árajánlat a testület
elé került, tehát nem a pol-
gármester, hanem a testület
döntött helyesen az olcsóbb
mellett. A polgármester ab-
ban járt közbe, hogy a len-
gyel gyárral tárgyaló szakem-
bereit és tulajdonosát fogad-
ta, akinek semmi köze nincs
lengyel testvérvárosunk Pabi-
anice polgármesteréhez,
amit nem kis rossz szándék-
kal egyesek sugalmaznak.

Ha már a foglalkoztatás-
nál tartunk, Kerepes önkor-
mányzata több mint 80
kerepesi lakost foglalkoztat
és legalább 25 kerepesi vál-
lalkozóval végeztetett és vé-
geztet különféle munkákat,
például Palotai László képvi-
selõvel is, aki a hivatal kábe-
lezésénél segédkezett, vagy
Simoncsik Mária és férje, akik
több millió forintos tervezõi
megbízást teljesítenek a böl-
csõdeépítés kapcsán. Az is
igaz viszont, hogy például
Ferenczi Lajos, Fáczány Lász-
ló, Kurilla Sándor, G. Nagy Já-
nos, Váradi Ede és más vállal-
kozók egyenként többet se-
gítettek Kerepesnek, mint a
Simoncsik László vezette Vál-
lalkozók Egyesülete együtt-
véve, hiszen az intrikákon kí-
vül semmit sem ajánlottak fel
a falunak, kivétel a templom-
ban végzett munkájuk. A se-
gítõkész vállalkozók nem is
tagjai a kerepesi vállalkozók
csekély létszámú egyesületé-
nek. Vajon miért? 

Egyébként Kerepesen ösz-
szesen több mint félezer vál-
lalkozó él, tehát még a 10
százalékuk sem tagja az
egyesületnek és ez a tény
erõsen megkérdõjelezi az
egyesület átfogó ténykedésé-
nek erejét. Ezért is kérem,
hogy a Fidesz szoknyájába
kapaszkodva se rugaszkod-
jon el a realitás, a józanész és
a jó ízlés talajáról.

A Kerepesért aggódó és a
településért valóban tenni
akaró önzetlen vállalkozók
eddigi munkáját viszont az
egész község nevében hálá-
san köszönöm.

Franka Tibor
polgármester

A hóhelyzet mindig csúszós

Az elkészült korlát



Kerepes Nagyközség közigaz-
gatási területén Kerepes, Szabad-
ság út 135. szám alatt a ZD Hun-
gary Group Kft. társasházakat
épített. A társasházakhoz vezetõ,
Kerepes belterület 296/4 hrsz-ú
ingatlan a ZD Hungary Group
Kft. tulajdonát képezi. A 296/4
hrsz-ú ingatlan saját használatú
útként szerepel az ingatlan nyil-
vántartásban. A Kft. tulajdoná-
ban lévõ saját használatú úton
vezették be az összes közmûvet,
valamint ott találhatók a közvilá-
gítás berendezései is. Az áram-
szolgáltató illetékes szakemberei
jelezték az önkormányzatnak,
hogy ezen a hálózati szakaszon
sorozatos üzemzavar keletkezik a
Szabadság úti közvilágításban.

A szolgáltató felé nyilatkoz-
tunk, hogy az adott ingatlan
nem közterület, így a 296/4 hrsz,
valamint az ezen a területen ki-
alakított térvilágítási hálózat sem
az önkormányzat tulajdona és az
önkormányzat költségén tovább
nem üzemeltethetõ. A levelezé-
seinkrõl az érintett társasház la-
kóit tájékoztattuk. A szolgáltató a
közvilágítást kétszer kapcsolta ki,
mivel az elsõ kikapcsolás után va-

lakik ismét visszakötötték azt. Ezt
követõen az önkormányzathoz
több lakossági bejelentés érke-
zett, hogy az érintett ingatlanon
a közvilágítás nem megoldott. 

A lakosságot minden esetben
tájékoztattuk arról, hogy az in-
gatlan nem köztulajdonban, ha-
nem a Kft tulajdonában van, így
az önkormányzat tehetetlen a
közvilágítás biztosítása érdeké-
ben.

Az üzemeltetési költség viselé-
se a Villamos törvény értelmében
a ZD Hungary Group Kft., azaz a
tulajdonos kötelezettsége, amíg
át nem adja azt önkormányzati
tulajdonba.

Az önkormányzat megkeres-
te a ZD Hungary Group Kft-t, de
válasz a mai napig nem érkezett.

Fülöp Anna 
a mûszaki iroda vezetõje

(Sajnos a választások közeled-
tével egyesek úgy állítják be az
ügyet, hogy az egyéni, vagy párt-
érdekeket szolgáljon. Nos, nincs
pártvilágítás, nincs baloldali vagy
jobboldali áram. Feszültség van,
de azt nem az önkormányzat
okozza.)

Közel 100 millió Ft a Faluház megújítására

Uniós pénzbõl épül át 
a Forrás Mûvelõdési Ház

Kerepes Nagyközség Ön-
kormányzata 2009-ben az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
Regionális Operatív Program
(KMOP-5.2.1/A) keretében
pályázott a Faluház felújítá-
sára. A pályázaton 20 %-os
önrész mellett 79 millió 936
ezer Ft uniós támogatás
nyertünk.

A Faluház épületének tel-
jes akadálymentesítésével,
energetikai korszerûsítésével
és az udvarának felújításával
a XXI. század kihívásainak
eleget tevõ modern, látoga-
tóbarát közintézményé, kö-

zösségi hellyé, kulturális köz-
ponttá válik, mely lehetõvé
teszi az intézmény további
feladatvállalásait is, pl. kon-
ferenciák tartását, egyéb ren-
dezvényeket.

A kivitelezés során átala-
kul a teljes földszínt, a szín-
házterem és a színpad, épül
egy öltõzõ az alagsorban, a
tetõteret pedig alkalmassá
teszik egy késõbbi emelet ki-
alakítására. Ez utóbbihoz
azonban már újabb pályázati
összegekre lesz szükség.

A fejlesztés várhatóan
2011-ben fejezõdik be.

Vandalizmus saját zsebre
Való igaz, ahol nõ a szegény-

ség, a bizonytalanság és a vádas-
kodás együtt az irigységgel, ott
nõ a törés, a zúzás, a vandaliz-
mus. Az új esztendõ elsõ napjai-
ban szétverték az egyik fából ké-
szült hirdetõoszlopot, kitéptek jó
néhány kovácsoltvas szemétgyûj-
tõt, a buszmegállókban összefes-
tették a falakat, felgyújtották a

szemetet, lerugdalták a szilasi ját-
szótér léckerítését, végül pedig
január 12-ére ébredve eszement
szilasiak feldöntötték a Szondy és
József Attila utca keresztezõdésé-
ben lévõ buszmegállót és lángra
lobbantották fa ülõrészét. Elõtte
kitörték jó néhány facsemetét –
darabja 2500 forintba került –
sõt néhányat elloptak, vagy sze-
mélyautóval átgázoltak rajtuk.

Hordák vonulnak és rombol-
nak település szerte. Szinte állati-
assá szertelenedik a suhanc, a ré-
szeg fiatal, vagy a felbõszült au-

tós és mindent összetör, vagy le-
tarol, ami az útjába kerül. Kidön-
tik a betonoszlopokat, kitépik a
közlekedési táblákat, lefújják az
új utcatáblákat, a felújított orvo-
si rendelõt, röviden mindent
tönkretesznek, ami nem az övék.

Igen ám, de a miénket teszik
tönkre, hiszen százezrével köl-
tünk felújításra, szépítésre, faül-
tetésre. Saját zsebünkre tombol-
nak és mi csak ijedten tûrjük, sõt
a fejünket is elfordítjuk a fene-
nagy liberalizmus, meg az em-
beri jogok hamis pajzsa mögé
bújva. Senki sem mer szólni, csak
megbotránkozni és követelni a
Hivataltól, miért nem csinálnak
valamit. Merjük végre megvéde-
ni a saját tulajdonunkat. Mer-
jünk fellépni, sõt, fenyíteni és fel-
jelenteni a bitangokat.

A polgármester a tûrhetet-
len helyzet miatt határozati ja-
vaslatot terjeszt a testület elé,
melyben – ha megszavazzák –
30 ezer forintos büntetéssel
sújtható az a szülõ, akinek 14
év alatti gyermeke este 10 óra
után felügyelet nélkül tartózko-
dik középületben, közterületen
és ugyancsak 30 ezer forint bír-
sággal sújtható, aki illegálisan
szemetet rak le, aki eldobja a ci-
garettacsikket, vagy aki meg-
rongálja a közparkot, a busz-
megállót, a szeméttartót. Re-
méljük, a rendelet bátorságot is
ébreszt a többségben a közös
és határozott fellépésre, a ran-
dalírozók ellen.

Újvárosi Gábor körzeti megbízott rendõr
telefonszáma: 06-330/676-88201

A kerepesi polgárõrök telefonszáma: 06-770/231-44937
A kerepesi közterület felügyelõk

telefonszáma: 06-220/559-88909

Szabadság úti panasz
Magán út vagy közvilágítás
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Egy igazi 
karácsonyi csoda

Biztosan nincsenek csodák?
Ki mondja? Sokszor magam is
hitetlenkedem, de az alábbi tör-
ténet igazolja, hogy csodák pe-
dig igenis vannak, történetünk-
ben jószándékú fiatalok képé-
ben.

Alig néhány hete, hogy egy
budapesti cég megkereste intéz-
ményünket azzal a nemes szán-
dékkal, hogy szívesen segítnének
egy rászoruló családnak lakásuk
felújításával. Intézményünk
olyan családot választott, akik sa-
ját erejükbõl csak súlyos áldoza-
tok árán, vagy talán soha sem
lettek volna képesek otthonuk
felújítására, pedig esetükben az
édesanyát és a gyerekeket körül-
vevõ környezet életmentõ lehet.
A családban két súlyos, életve-
szélyes krónikus betegségben
szenvedõ gyermek él, számukra
elkél minden segítség.

A cég felvette a kapcsolatot a
családdal és december 17-én és
18-án, mindössze két nap alatt
a”házat kifordítva sarkaiból”

emberhez méltó körülményeket
teremtettek.

A felújításban résztvevõ lel-
kes csapat, (összlétszámuk ne-
hezen írható le, de kb. 15-en le-
hettek) a Családsegítõben alud-
tak, és gyakorlatilag Õk voltak
hálásak a lehetõségért. Barátsá-
gosságuk, önzetlenségük, segí-
teni akarásuk és nem utolsó sor-
ban szerénységük példaértékû,
sõt példátlan. Nem akartak új-
ságban szerepelni vagy reklá-
moztatni magukat („Mi nem
ezért csináljuk,” - mondták sze-
rényen), nem akartak hálát, csak
tették a dolgukat a saját erkölcsi
meggyõzõdésük szerint, jobbít-
va és reményt adva a világnak.

A vállalati önkéntesség ha-
zánkban még gyermekcipõben
jár. Pedig a példa igazolja, hogy
a versenyszféra milyen sokat te-
het azokért az emberekért, aki
talán soha nem lesznek „fizetõ-
képes fogyasztók”.

Köszönet ezért a két napért,
a REMÉNYÉRT a CSODÁÉRT.

Ajándékcsomag
Polgármesterünk közbenjárását
követõen Intézményünk 200 db
ajándékcsomagot állíthatott
össze a településen élõ rászoru-
ló egyének és családok számára.
Az ajándékcsomagokért köszö-
nettel tartozunk a CBA
Alsónémedi Logisztikai Központ
és a József Attila úti Élelmiszer-
bolt vezetõjének és dolgozói-
nak.

Az ajándékcsomagokat intéz-
ményünk dolgozói állították
össze, a csomagok eljuttatásá-
ban segítségünkre volt az Óvo-
da, az Iskola és a Katolikus Kari-
tas. Köszönet érte.
A csomagokból, akár tavalyelõtt
karácsonykor, tavaly is jutott Ke-
repes 9 postásának, akik esõ-
ben, hóban és kánikulában szol-
gálják a települést. (A Postától a
postások nem kapnak meglepe-
tést, de a polgármestertõl igen.)

Horváth Vera

Igaz, már sok éve készül, de
most már a befejezéséhez kö-
zeledik a végül Zöld Híd elne-
vezést kapott, két megyére és
106 településre kiterjedõ hulla-
dékkezelési rendszer kiépítése.
A két hatalmas közös lerakó
közül a Nógrádmarcali elké-

szült, s hamarosan használha-
tóvá válik a Gödöllõ felõl meg-
közelíthetõ, de közigazgatási-
lag Kerepes hez tartozó Ökör-
telek lerakóhely is.

Az irdatlan mennyiségû
hulladék (100.000 tonna/év)
azonban rövid idõn belül be-
lepne mindent, s kezdõdhetne
újra a hatalmas és költséges
munka. Ennek elkerülése, to-
vábbá környezetvédelmi, vala-
mint gazdasági okok miatt is a
hulladékot a tervek szerint
szétválogatják, s minden
anyagfajtát igyekeznek hasz-
nosítani. A fémhulladékot, a
papírt, az üveget kinyerik és új-
rahasznosítják, a mûanyago-
kat is felhasználják, a szerves

anyagokat komposztálják, s
végül valóban csak a használ-
hatatlan maradék kerül majd a
lerakóba, például a sitt.

Mindez persze hatalmas
szervezetet, gépeket, munká-
sok, körültekintést igényel, s
fõleg óriási költséggel jár. Vi-
szont így lehet biztosítani,
hogy ne szennyezzük a talajt, a
vizet és a levegõt, s unokáink-
nak is élhetõ környezet marad-
jon. A két lerakó így is csak 10
évig tudja fogadni a lakosság
által „termelt” hulladékot.
Gondoltak azonban a távolab-
bi jövõre is, ezért a befogadott
hulladék után a lakók által be-
fizetett díjakból arányos részt
felhalmozva, elõ kell készíteni
a tíz évvel késõbbi idõszakra is
egy ugyan ilyen, vagy még
korszerûbb ártalmatlanítási le-
hetõséget. Most ugyanis EU-s

támogatással épül ki a rend-
szer, de a jövõben már ma-
gunknak kell megoldani mind-
ezt, s a mostani díjakból kell ki-
termelni a következõ beruhá-
záshoz szükséges tõkét. A
szervezõk végiggondolva a
munkafázisokat összegyûjtöt-
tek minden felmerülõ költsé-
get, papírra vetették, osztot-
tak, szoroztak, s a kapott ered-
ményt most tárták az érintet
települések polgármesteri elé,
január 5-én.

A kapott érték nem érte vá-
ratlanul a meghívottakat, mert
a négy évvel ezelõtti becsült
összeghez képest alig muta-
tott változást, sõt a tervezett-
hez képest valamivel alacso-
nyabb üzemeltetési díjat kap-
tak, 23.000 Ft díjat.

A polgármesterek többsége
azonban mégis sokallotta az

összeget két ok miatt. Egyrészt
vannak olcsóbb megoldások,
igaz, hogy nem is ilyen korsze-
rû és biztonságos hulladékke-
zelést jelentenek. Mivel az EU-
val kötött állami szerzõdésben
ezt a környezetvédelmi megol-
dást vállaltuk, - Kerepes részé-
rõl maga Bók Károly szorgal-
mazta - nem választhatunk ke-
vésbé hatékony olcsóbb meg-
oldást. Másrészt a polgármes-
terek ugyan megértették a
helyzetet, ám nem szeretnék a
lakosságot ilyen mértékben
megterhelni, pont most a vál-
ság kellõs közepén. 

Franka Tibor társelnökként

is ragaszkodott hozzá, hogy
legalább az elsõ idõszakban
egy alacsonyabb díjat fogadja-
nak el, s mindjárt javaslatot is
tett 18.000 Ft díj megállapítá-
sára.

Hamarosan dönteni kell,
mert májustól – a tervek sze-
rint – beindul a telep mûköd-
tetése.                           W. K.

Az egészségesebb környezetért

Zöld Híd

GYERMEK KARATE, THAI-BOX OKTATÁS
Edzés idõpontok: 

Kedden és Csütörtökön 16-17 óráig
Gyermekközpontú küzdõsport oktatás, több éves 

tapasztalattal! Célunk: az egészséges életmód kialakítása, 
a figyelem fejlesztése, rendszerességre és fegyelemre 

szoktatás, sportszeretetre nevelés.
Elsõ edzés idõpontja:  2010. február 02.

Oktató: Bányai Zsuzsanna  06 30 572-41-60
Helyszín:  Szilasliget, Közösségi Ház 

(Hév megállótól 2 percre)
Érdeklõdni és jelentkezni lehet február hónapban telefonon
az oktatónál, vagy helyszínen az edzésnapokon 16 órakor.

Családsegítõ Szolgálat

Franka Tibor felszólal a közgyûlésen

A még üres, de már kibélelt lerakó
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Szabó Anikó képviselõ ass-
zony nem tudta tétlenül néz-
ni, hogy a körzetében talál-
ható egyik házat rendszere-
sen eláztatja a szõlõdombok-
ról lezúduló víz. A csapadék-
víz elvezetés nem egyszerû
dolog, sem mûszaki, sem a

tulajdonjogi helyzet szerint,
mégsem tûrhetõ, hogy egy
vétlen család kiszolgáltatott
helyzetben éljen. Van ugyan
egy magántulajdonú telken
egy árok, amely azonban
már egy átlagos esõnél is
megtelik, s azt követõen már
csak a tûzoltók gyors megér-
kezése mentheti meg az
újabb özönvíztõl a család há-
zát. Ezt elégelte meg képvise-
lõ asszony. A saját pénzébõl
utalt át az önkormányzat
számlájára 300.000 Ft-ot, s
felkérte képviselõ-társait,
hogy szavazzák meg a hiány-
zó közel 1 millió Ft-ot, és
azonnal lássanak hozzá a
munkához. Kezdeményezé-
sét a testület megszavazta, s
a feladat elvégzése megkez-
dõdött.

Képviselõ-asszonytól in-
terjút kértünk, mert amúgy is
esedékes volt szerepeltetése
a Bemutatjuk a képviselõket
c. sorozatunkban.

- Miután az önkormány-
zati ciklus utolsó évében
vagyunk, személyes bemu-
tatkozás helyett azt kérem,
foglalja össze a képviselõi
munkáját, tapasztalatait. 

- Az én körzetem itt, a Só-
lyom Lakópark és környéke.
Nagyon sok minden történt
az eltelt idõ alatt. Lakossági
összefogással sikerült egy
viziközmû társulatot létesíte-
nünk, aminek a segítségével
megoldottuk a csapadékvíz
elvezetést és leaszfaltoztuk
az utat. Korábban itt, esõs
idõben csak sártengeren ke-
resztül lehetett közlekedni. 

Most készül a Lomb utca
mögötti részen is a vízelveze-
tést, ehhez adtam támoga-

tást, hogy az önkormányzat
feladatvállalását ösztönöz-
zem.

Ugyancsak lakossági ösz-
szefogással sikerült a szüksé-
ges közlekedési táblákat ki-
helyezni a biztonságosabb
közlekedés érdekében. Most
játszóteret tervezünk, mert
itt a környéken ez nagyon hi-
ányzik. Ezt is lakossági fel-
ajánlásból és önkormányzati
hozzájárulásból építjük meg. 

További tervünk a fekvõ-
rendõr telepítés, mert a szá-
guldozó jármûvektõl féltjük a
gyalogosok, gyerekek épsé-
gét. Tavasszal akarunk hozzá-
kezdeni.

Azzal is megkerestek a Só-
lyom Lakóparkban élõk, hogy
a közbiztonság növelése ér-
dekében is fogjunk össze.
Rendszeresen feltörik a háza-
kat, van család, ahol az érté-
keket éjszakára a fejpárnájuk
alá rejtik. Ez tûrhetetlen!
Pénzt is hajlandóak vagyunk
áldozni, hogy megvédjük a
vagyonunkat, értékeinket,
biztonságunkat. Szerzõdni
akarunk a polgárõrökkel,
hogy a rendszeres támogatá-
sunk fejében ellenõrizzék a
területünket, különösen éj-
szaka és hajnalonként. 

Elértük azt, hogy van már
Kerepesre vezényelt körzeti
megbízott rendõrünk, január
elsején nyitotta meg irodáját.
Ehhez is önkormányzati tá-
mogatást szavaztunk meg a
Kistarcsai Rendõrõrs támoga-
tására, s egyéb költséget is
vállaltunk, de a közbiztonsá-
gon önkormányzati szinten
javítani szeretnénk. 

- Szilasi képviselõként,
hogy látja a településrész
helyzetét?

- Szilasról mindössze né-
gyen vagyunk képviselõk a
testületben. Sokat lobbizunk
azért, hogy eltüntessük a Ke-
repes és Szilas közti fejlettsé-
gi különbséget, azaz ide is
hozzunk beruházásokat. Eb-
ben számíthatunk a polgár-
mester úr hozzáállására, aki
nem tesz különbséget a két
településrész között. Több
gidres-gödrös utat sikerült
már Szilason aszfaltoztatni,
ilyen a József Attila út, a Bé-
ke út, a Sólyom út, valamint
felújítottuk a József Attila ut-
cai óvodát és a Wéber Ede
utcai orvosi rendelõt. Most
épül a Szilasi Közösségi Ház
mögé egy bõvítmény, raktár
céljára. Ezen túl is számos je-
le van a fejlõdésnek: lépcsõt
építettünk a HÉV állomástól

lefelé, szemeteseket, korláto-
kat, járdákat készítettünk,
emléktáblát avattunk.

Tavasszal Széphegyen, a
Gyulai Pál utcában lakossági
és önkormányzati pénzbõl
kezdõdik az útépítés. Ennek
a szervezésében is kezdemé-
nyezõként vettem részt.

Fontos feladatnak tekin-
tem Szilas számára az 1 mil-
liád Ft értékû, vízminõség ja-
vító pályázatot, amit
Kistarcsával közösen indítot-
tunk el. Az egészséges ivóvíz-
ért küzdünk mindnyájunk ér-
dekében.

- A Kétfaluért Egyesület
neve megváltozott. Miért?

- Azért döntöttünk így,
mert itt nem két falu van, ha-
nem csak egy: Kerepes. Ezzel
az Összefogás Kerepesért el-
nevezéssel is jelezzük, hogy
egységben akarjuk kezelni az
egész települést, ne legyen
semmiféle megkülönbözte-
tés. Ez egy konzervatív, ke-
resztény érzelmû egyesület,
én az alelnöki tisztséget töl-
töm be. 

- Hogyan tart kapcsola-
tot a lakossággal?

- Mindenki tudja, hol la-
kom, nyilvános a telefonszá-
mom. Így igen sokan keres-
nek fel, vagy jelentenek be
olyan dolgokat, amiben ön-
kormányzati lépést várnak.
Örülök, hogy a lakosság biza-
lommal van irántam, én pe-
dig igyekszem segíteni min-
denkinek.

A Lomb utcai vízelönté-
seknél is hívtak, segítettem

vödrözni a vizet a nappalijuk-
ból.

Hívtak már fatolvaj lefüle-
léséhez, egy vasárnap este.
Kóbor Tamás képviselõ úrral
mentünk ki és tetten is értük
a fatolvajt, majd kihívtuk a
rendõrséget.

Részt veszek a Szilasligeti

Karitász munkájában. Min-
den vasárnap a kápolnai mi-
se elõtt, 10 órától 11-ig ruha-
osztást tartunk. A megunt,
de használható ruhanemût
begyûjtjük, mások pedig in-
gyen elvihetik, akiknek szük-
ségük van rá. 

Minden évben ajándék-
csomagokat állítunk össze
karácsony elõtt a rászorulók-
nak és a nagycsaládosoknak,
az idõseknek. 

A szilasligeti vállalkozók-
kal is jó a kapcsolatom. Az
önkormányzatban is azon
igyekszem, hogy lehetõleg
helyi vállalkozó jusson mun-
kához, hogy az iparûzési
adójuk itt maradjon.

Fontosnak tartom, hogy
részt vegyek a közösségi ün-
nepeken, rendezvényeken.
Azt vallom, hogy aki mások
képviseletét vállalta, akkor le-
gyen is közöttük. Egyébként
is úgy neveltek, hogy a nem-
zeti ünnepeket meg kell tar-
tani. Én ehhez tartom ma-
gam.

- Milyen tervei vannak a
távlatokra?

- A Béke utca, a Sólyom
utca és a HÉV által határolt
területen szeretnénk megépí-
teni egy korszerû egészség-
házat, ahol minden kapcso-
lódó szolgáltatás egy helyen
lehetne.

A másik fontos feladat a
széphegyi csapadékvíz elve-
zetés megoldása. Ebbõl a
Gyulai Pál utcát még ez év-
ben rendbe tesszük.

Pályázunk további utakra
is. Ilyen a Kodály utca, vala-
mint a Szondi utca. Ez utób-
binak az elejét már elkészí-

tettük, ha esetleg nem nye-
rünk a folytatáshoz pénzt,
akkor saját erõbõl fejezzük
be az idén.

- Négy év tapasztalata
után, kívánja-e folytatni a
képviselõi munkát?

- Kemény évek vannak
mögöttünk, rengeteg felada-

Szabó Anikó

Szabó Anikó 
és Kesziné 

Ángyási Mónika 
az elkészült 

elsõ árok elõtt
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tot örökültünk és oldottunk
meg. Sok tapasztalatra tet-
tünk szert, beletanultunk az
önkormányzati munkába. Ezt
a felgyûlt tapasztalatot sze-
retném kamatoztatni, így ha
továbbra is bizalommal lesz-
nek irántam a választók, ak-
kor folytatom a megkezdett
munkát, van még tennivaló
Kerepesen bõven. A lakosság
visszaigazolása bíztató, azt
mondják, Kerepes életében

nem volt még ilyen idõszak,
amikor ennyi fejlõdés tör-
tént. Ez is arra serkent, hogy
folytassuk a munkát hasonló
lendülettel, szívvel lélekkel.

Például szívesen segítek
más utcákban, körzetekben
is a lakossági összefogások
megszervezésében. Bátran
keressenek akár telefonon,
akár személyesen, a telefon-
számom: 06-20-226-7262

Windhager Károly

A Lomb utca veszélyeztetett lakói nevében Kesziné Ángyási
Mónika az alábbiakban nyilatkozott.
Mióta itt építkeztünk folyamatosan az eget lessük, hogy
lesz-e esõ, vagy sem. Emiatt nem merünk elutazni, nem
hagyhatjuk itt a házat, mert ha gyors ütemben nem hívjuk
a tûzoltókat, akkor nagy kárt szenvedhetünk. Karácsony-
kor, december 25-én is komoly esõ volt, mi pedig vízmen-
tesítettünk. Köszönjük Szabó Anikó képviselõ asszony köz-
benjárását és adományát, amivel a helyzet várhatóan 9 év
után végre megoldódik.

ÉRTESÍTÕ TÜDÕSZÛRÉSRÕL
Pest megyében a tüdõszûrést a megyei ÁNTSZ vezetõje
minden 30. életévüket betöltöttek részére kötelezõen

elrendelte.  A vizsgálat alkalmas a tüdõbetegségek
idõbeni felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat helye: 
Kerepes Templom u. 3. Faluház

Ideje: 2010. január 28-tól 
2010. február 17-ig

Hétfõ: 12.40-18 óráig 
Kedd: 8-14 óráig 

Szerda: 12,40-18 óráig
Csütörtök: 8-14 óráig 

Péntek: 8-14 óráig

FONTOS TUDNIVALÓK!
1. Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetõleg munkaidõn kívül

jelenjen meg!
2. Fekvõbeteg, vagy járóképtelen a körzeti orvossal távol-

maradását igazoltassa!
3. Aki 1 éven belül volt tüdõszûrésen (például más

helyen) kérjük, hogy annak igazolását (személyesen vagy
családtagjai által) szíveskedjék bemutatni!

4. Személyi igazolványt, TB kártyát, valamint az elõzõ
évben kapott tüdõszûrõ igazolást hozza magával!
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Már másodszor szórták te-
le Kerepes postaládáit egy Fi-
desz-KDNP és a Kerepesi Vál-
lalkozók által jegyzett kiad-
vánnyal, amelynek tartalma és
stílusa jelzi, ez már a választá-
sok kezdete. Nincsen ezzel
semmi baj, csinálják, dobálják,
fizessék, ha van mibõl, de tisz-
telettel arra kérem Önöket,
eleddig névtelen bírálóimat,
ne érjék be azzal, hogy csak
igaztalan és vádaskodó kérdé-
seikkel írják teli az újságjukat,
hanem elõtte tegyék fel eze-
ket a kérdéseket nekem is, akit
illet. … És persze közöljék le a
válaszaimat. Nem nehéz elér-
ni, a telefonom nyilvános, a
hivatal stabilan a helyén van,
és benne a szobám ajtaja nyit-

va. Jöjjenek, és én kézfogással,
kávéval fogadom a kérdezõ-
ket, csak vállalják arcukat, ne-
vüket.

A nyilvánosság érzékeny,
de nem ostoba. Nem vevõ a
válaszok nélkül hagyott nyil-
vánvalóan provokáló, bosz-
szantó, olykor lázító kérdé-
sekre. Higgyék el, Kerepesen
minden választó polgárnak
meg van a magához való
esze, és szeme. Településpoli-
tikánk racionális, eredménye-
ink láthatóak. Isten õrizzen
attól, hogy Önök éppen emi-
att veszítsék el ítélõképessé-
güket és éleslátásukat. 

Válaszokkal teli 
üdvözlettel, Franka Tibor

polgármester

Kérés ismeretlen kérdezõkhöz

Reklamáció a rendõrségnek
Tisztelt Farkas Imre Õrspa-
rancsnok úr!

A téli idõ beálltával, vala-
mint a pénzkeresõ lehetõsé-
gek további szûkülésével a
szokásosnál is magasabb
számban fordulnak elõ bûn-
cselekmények Kerepes Nagy-
község természeti és magán-
tulajdonai rovására. 2010. ja-
nuár 16.-án szombaton a ké-
sõi órákban tetemes élõfa
mennyiséget vágtak ki Szi-
lasliget természetvédelmi te-
rületén, sõt, információnk
szerint magán telkeken is. Az
élõ fát nem csak a kerepesi
elsõsorban cigány lakosság,
de a domonyi és kistarcsai
romák is pusztították. 

Néhány nappal késõbb
pedig Kerepesen és más tele-
püléseken is Zsiguli csomag-
tartójából és rendszám nél-
küli kisteherautókból árultak
a lopott fát.

Naponta tucatnyi feljelen-
tés érkezik különbözõ keres-
kedelmi üzletekbõl, elsõsor-
ban az Auchanból kisebb és
nagyobb értékben elkövetett
lopások tetteseirõl.

Január 19-én éjszaka a szi-

lasligeti Sinka tanyán egy
disznót agyon vertek és lo-
pott taligán tolták át a tele-
pülésen. A vérnyomok a Mo-
gyoródi úti, illetve a Malom
utcáig voltak láthatóak, tet-
tes még sincs. 

A lakosság türelme véges,
ugyanakkor a félelme egyre
nõ, mert nappal dolgozik, és
amit megkeres, éjszaka el-
lopják tõle. Tisztában vagyok
azzal, hogy a rendõrség sincs
jobb helyzetben, mint az or-
szág más intézményei, de
munkáját közfigyelem kíséri,
és ha nincs eredmény, akkor
a felháborodás lesz úrrá és
jogosan Kerepesen is. Önkor-
mányzatunk 18 fõs polgárõr-
séggel, két közterület fel-
ügyelõvel és a kistarcsai õrs
félévenként 100 ezer forint-
tal történõ támogatásával a
tõle telhetõt megteszi. 

Különös tekintettel a hi-
deg idõjárásra, ellenõrzéseik
határozott fellépéseik és jo-
gos esetben visszatartó in-
tézkedéseik számának gyara-
pítását sürgetem és várom.

Tisztelettel Franka Tibor 
polgármester

Négyszer melegítõ fa
Ahol még nõ egyáltalán, ott

lopják a fát. Újabban egész er-
dõk tûnnek el. A folyamatot
megállítani a mai laza és rossz
körülmények, meg emberi jog-
értelmezések miatt, szinte le-
hetetlen. Kerepes polgármes-
tere az élõ fák védelmében né-
hány alkalommal engedélye-
zett úgy szárazfa és gallygyûj-
tést, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal két rátermett és szigorú
közterület felügyelõje valóban
azt felügyelte, hogy csak száraz
fát vihettek el a „gyûjtögetõk”.

Aki élõ fát vág, az engedély
nélkül teszi, és büntetni kell,
mert ilyen engedélyt senki sem
adott. Egyesek állítólag a Hiva-
talra és a polgármesterre hivat-
kozva vágtak ki élõ fákat. Ez
nem igaz, engedélyt élõ fa ki-

vágására senki nem adott és
nem adhat. Aki ilyet lát, hívja a
rendõrséget!

Egyébként a gyûjtött fánál
négyszer lehet melegedni: elõ-
ször akkor, amikor hajlong és
szedi, aztán, amikor hazacipeli,
otthon, amikor baltával felvág-
ja és negyedszer, amikor a kály-
ha mellé ül a gyûjtögetõ, meg
a családja. 

Az is igaz viszont, hogy
egyesek fittyet hánynak – mert
tehetik – a törvénynek, és ami-
kor csak tehetik, lopnak. Elle-
nük minden eszközzel fellép a
Hivatal. A január második hét-
végéjén történt nagy mennyi-
ségû élõfa kivágás feltételezett
tettesei ellen a szükséges rend-
õrségi feljelentést a Hivatal ille-
tékese megtette.

Közbiztonság

Kismama és babás jógaórák indulnak
szerda délelõttönként Kerepesen 

a Royal Sport és Szabadidõ 
központban.

Információ és bejelentkezés: 
Dévényi Krisztina 70/3334552

Sajnos nem elsõ esetben
derült fény arra, hogy a CKÖ
az állami támogatásból kapott
pénzt nem a kisebbségi önkor-
mányzat mûködésének, illetve
a cigányság helyzetének javítá-
sára fordítja, hanem saját sze-
mélyes használatára, hiszen a
csatolt számlák olyan mennyi-
ségû étel-ital, ruhanemû stb.
termékrõl lettek kiállítva,
amely 1-2 családnak elegendõ,
de egy több száz fõs közösség-
nek nem. Tudvalévõ, hogy a ki-
sebbségi önkormányzat is az
adófizetõk pénzébõl kap álla-
mi támogatást még akkor is,
ha ezt a cigány kisebbségi ve-
zetés döntése alapján használ-
hatja fel.

Polgármester úr a CKÖ ja-
nuári elszámolását átnézve, s a
karácsonyi ünnepekre gondol-
va, megdöbbenve tapasztalta,
hogy a havonta felvett támo-
gatási összeget személyes
használatú áruféleségek szám-
láinak benyújtásával szeretné
elszámolni az elnök. Pár tétel a
számlákból: pulyka-, csirke-,
sertés-, hal húsféleségek nyer-
sen, darabolva, darálva, füstöl-
ve, sajt, bor 1660 Ft/üveg, nõi
felsõrész, szabadidõ ruha,
inkontinencia betét, mûfogsor
rögzítõ, fültampon, nõi zokni,
torta, csoki, puding, primõr
paprika, paradicsom, mobilte-
lefon feltöltõ kártya, benzin.
2009 december közepétõl
2010 január elsõ hetéig össze-

sen 138 ezer forint értékben
vásárolták valakik a fent felso-
rolt termékeket, melyet Né-
meth János elnök bélyegzett
le, és aláírásával igazolt.

Polgármester úr helyi szin-
ten a belsõ ellenõrhöz fordult
az elszámolásra beadott szám-
lák ügyében, valamint felül-
vizsgálatot kér a Közép-Ma-
gyarországi Regionális Hivatal-
tól, továbbá az Országos Ci-
gány Kisebbségi Önkormány-
zattól és az Államkincstártól.

Az mégsem járja, a kutya-
fáját, hogy naponta fél tucat
kerepesi jön és kér különbözõ
indokokra hivatkozva külön-
bözõ segélyeket, miközben
néhányan felélik azt a pénzt,
amibõl segíthetnének népcso-
portjuk tagjain – mondta a
polgármester, miután a pénz-
ügyi iroda vezetõjének kiadta
a belsõ ellenõrzésre vonatkozó
utasítást. – Az pedig végképp
nem járja, hogy munkában
megöregedett, alacsony nyug-
díjú, vagy kis jövedelmû csalá-
dok még álmodozni sem mer-
nek pulykamellrõl, drága bor-
ról, vagy tortáról. Ez felháborí-
tó, tovább így nem mehet. Az
újságon keresztül a kerepesi ci-
gányok figyelmét is felhívom
arra, hogy a kérincsélés helyett
elõször arra a kevésre figyelje-
nek oda, amit magukra fordít-
hatnának. Az ügynek lesz foly-
tatása.

G. E.

Kerepesi cigányság figyelem!

Állami támogatás 
személyes célra?



„Tisztelt 
Szerkesztõség!

Azzal a kéréssel fordu-
lok önökhöz, hogy legye-
nek szivesek bemutatni
egy Budapesthez közeli
településen a mostani na-

pokban kialakult áldatlan
állapotokat. Írásom apro-
póját az adta, hogy teg-
nap délután egy helyi köz-
tiszteletben álló lakoshoz,
vagyis annak tanyájára is-
meretlenek betörtek és
két ott tartott disznója kö-

zül az eggyiket brutális
módon lemészárolták (ka-
pával verték agyon), a má-
sikat megcsonkították, de

életben hagyták. Majd a
lemészárolt disznót a kö-
zeli erdõbe vonszolták
majd ott feltrancsírozták a
„finomabb” részeket ki-
vágták majd biciklivel el-
menekültek. Kb. egy óra

múlva észlelték ezt a bru-
tális kivégzést Pista bácsi-
ék (a tulajdonos) és a fia.
Majd a fia és barátja elin-
dultak a nyomok után.
„Szerecsére” a hóban kön-
nyen lehetett látni a nyo-
mokat, a vércseppeket.

Ezeket követve a Kerepes
mentén méltán hirhetté
vált Gyár utcai negyedbe
ahol körübelül 20-30 fõ

fenyegetései miatt nem
tudtak tovább jutni. Kihív-
ták a rendõrséget, akik
egy óra múlva nagy nehe-
zen elõkerültek és azt
mondták (az utcán felvett
jegyzõköny után) hogy õk
tovább nem tudnak mit
tenni, hiába vezetnek a
nyomok a Gyár utcáig az
õrsön tegyék meg a felje-
lentést. Gyakorlatilag
semmit nem tettek. Csak
én kérdezem, hogy mi az
a forró nyom, ha nem ez?

Talán ez az az eset, ami
miatt írásra adtam a fe-
jem, pedig Kerepesen
(Szilasliget) az utobbi na-
pokban egyre többen

kényszerülnek csirkéiket,
nyulaikat elõbb levágni,
mert mindennaposak,
hogy darabonként tûnnek
el a háziállataik, de a be-
törések is szinte naponta
elõfordulnak (pl. hozzánk
másfél év alatt kétszer tör-

tek be, fõleg mûszaki cik-
ket tulajdonítottak el). A
rendõrség semmilyen
eredményre nem jutott a
rablásokkal, betörésekkel
szemben. Úgy tûnik teljes
ez ügyben az közöny a ré-
szükrõl. A tanya támadása
után kiderült még, hogy
az ott tartott birkákban is
kárt tettek. Kapával ron-
csolták a combjaikat, bot-
tal ütötték õket. De csak a
vandálkodás volt a cél,
mert nem vittek belõlük

semmit. Kérem önöket va-
lamilyen szinten ezt nyil-
vánosságra hozni, mert az
itteni lakosok már retteg-
nek és teljes a kétség-

beesés és a kiszolgálta-
tottság utáni érzés. A
rendõrség pedig vagy te-
hetetlen, vagy igazából
semmit nem akar tenni.

Köszönettel B. A.”
(név és cím

a szerkesztõségben)
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Disznók az állatok ellen



Klubok,
tanfolyamok
SZILASLIGET
Rajz szakkör
Minden szombaton 9-11 órá-
ig 6-12 és 13-18 év közötti
rajzolni szeretõ, mûvészetek-
re nyitott gyermeket vár két
mûvésztanár. Részvételi díj:
4500 Ft / hó, ami magában
foglalja a felhasznált anyagok
költségét is. Mûvészeti veze-
tõ: Pencsikoff Ferenc

Szivárvány
Gyermekszínjátszó Csoport
Vezeti: Anga Erika Minden
szombaton: 11.00-12.30-ig.

Zenebölcsi
Minden hétfõn 9.15-9.50-ig,
Virágh Orsolya vezetésével

Csiri-Biri torna
A legkisebbeknek 0-3 éves ko-
rig Vezeti: Virágh Orsolya
A foglalkozások minden csü-
törtökön 9.40-tõl

Baba-mama Klub
Szerdánként 10.00-12.00
óra között Vezeti: Lénárd Éva
védõnõ

Shaolin kung-fu
Minden csütörtökön 17.00-

18.30-ig Mike Sándor shi -
heng elsõrangú tanár vezeté-
sével. 3200 Ft/hó

Alakformáló torna
Kismamáknak szülés után, ba-
bákkal együtt: minden szerdán
9.00-10.00-ig, felnõtteknek:
minden hétfõn 20.00-21.00-
ig. Molnár Adrienn sportokta-
tó vezetésével

Erõgyûjtõ Etka jóga
Minden kedden: 8.30-10.30-
óráig, csütörtökön: 18.30-
20.00-óráig, pénteken: 8.30-
10.30- óráig.
Vezeti: Miklós Erika

Nõi torna
Minden hétfõn és szerdán es-
te 19 órától Lányok, asszo-
nyok részére Bányai Zsuzsa
vezetésével

Mama torna 
- gyereksarokkal
Minden hétfõn és szerdán es-
te 18 órától Vezeti: Virágh
Orsolya

Modern színpadi tánc
- Jumpers
8 éves kortól Minden hétfõn
és szerdán 16.00-17.00-ig
4600 Ft/hó

Mûvészi torna-Jumpers
A ritmikus sportgimnasztika
elõdje, 4 éves kortól ajánlott.

Hétfõn és szerdán 17.00-
17.45-ig 4500 Ft/hó

Református Istentisztelet 
és hittan
Istentisztelet minden második
vasárnap 15.00-16.15 között.
Vezeti: Riskó János lelkész

Krisztus Szeretete Egyház
Evangélizáció  minden pénte-
ken 16-17 óra között . Vezeti:
Hunyady Zoltán

Kerepes Baráti Kör
Minden hónap elsõ és harma-
dik keddjén 18 órától Vezeti:
Rózsás Erika

Szilas-Tér Egyesület
Minden hónap 2. keddjén 18
órától Vezeti: Szautner Csaba

Ping-pong klub
Minden kedden 14.00-17.00.
Vezeti: Szász Andor

Együtt - Egymásért Nyugdí-
jas klub
Nyugdíjas klub minden szom-
baton  15 órától 18 óráig Veze-
ti: Dudásné Gizi néni

KEREPES
Kerepesi Pávakör 
Hagyományõrzõ Egyesület
A Kerepesi Pávakör Egyesület
1975 óta gyûjti és ápolja nem-
zetiségünk népszokásait, és
örömmel adja át az elmúlt ko-
rok táncait, muzsikáját, játéka-
it. Vezetõjük: Zombori Hubert-
né. Csütörtök 18 órakor tartják
próbáikat.

Kisvirág
Gyermektánccsoport
Elsõsorban néptánccsoport,
de repertoárjuk részét képezik
szalon és társas táncok
is.Vezetõjük: Ragoncza Imre.
Szerdán és pénteken 17-19.30
közt folynak a próbáik.

Lila-Akác Nyugdíjas Klub
Vezetõje: Kiss Lászlóné.  Össze-
jöveteleik kéthetente hétfõn
17 órától vannak.

Aranyesõ Nyugdíjas Klub
Vezetõje: Nagy Béláné. Keddi

napokon, kéthetente, 17 órá-
tól tartják a klubot.

Gyöngyitisz
Gyöngymániások, gyöngy-
gyel fertõzöttek klubja.
Tanuljunk egymástól, mások-
tól, gyûljünk össze és fûzzünk
együtt. Aki gyöngyfûzõ, ér-
deklõdik a fûzés iránt, vagy
csak ki szeretné próbálni, itt a
helye, köztünk. Vezetõje: Ja-
kab Kriszta.

Szenior Klub
Minden hónap elsõ csütörtö-
kén 15 órától Szenior Foglal-
koztatási és Álláskeresõ Klub.

Gyûszû Tündérek
- Foltvarró Kör
A Foltvarró kör 1 éve mûködik
igazán. Idén szeptemberi talál-
kozásunkkor nevet is választot-
tunk.Minden hónap elsõ szer-
dáján találkozunk a Faluház-
ban 18 órától.

Székely Kör
Minden pénteken 19 órától
vannak jelen a Mûvelõdési
Házban. Vezetõjük: Szabó
Adél.

Alakformáló torna minden
korosztály számára
keddenként  9.00-10.00 óráig.
Molnár Adrienn sportoktató
vezetésével.  06-20/452 1606

Új, induló tanfolyamok:
A Kerepesi Forrás Mûvelõdési
Ház olyan emberek jelentkezé-
sét várja, akik szeretnének tan-
folyamot indítani, vagy igé-
nyük, érdeklõdésünk van vala-
milyen tanfolyam iránt. Bármi-
lyen ötletet szívesen fogadunk,
elérhetõségeink egyikén.

Felhívások

Kedves Lakosok!
A Mûvelõdési Ház az év folya-
mán Kerepesi Kézimunkák kiál-
lítását tervezi. Aki szívesen
megmutatná egy kiállításon az
általa készített dísztárgyakat,
kérjük, jelentkezzen a nálunk.

Mindenkit szeretettel
várunk programjainkra!

Kiemelt programok

Kommunizmus áldozatainak emlékére 
rendezett mûsor

2010. február 24. 17 óra
Hõsök emlékmûvénél (Mogyoródi u.)
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Tisztelt Kiállítók!
Második alkalommal rendezzük meg településünkön a virág-
kiállítást és vásárt, melyet a képzõmûvészet jegyében tartunk
idén. Az elsõ napon nyitjuk meg a kiállítást Kokas Ignác fes-
tõmûvész emlékére. 
Megtartanánk újra a kistérségi néptánc találkozót és divatbe-
mutatót is, mely kiegészülne esküvõi ruhák felvonultatásával
is. Ezzel a programmal a helyi óvodákat és iskolát is szeret-
nénk támogatni. Szilasliget Kerepes része, mely Budapesttõl
18 km-re Gödöllõ irányában található, közvetlenül a Hun-
garoring szomszédságában. A HÉV megállótól 2 percre he-
lyezkedik el gyönyörû zöldövezetben a nagyrétünk, ami a
helyszínt adja. 

Kategóriák kiállítók és árusok számára:
- vágott virág 
- kertészeti és erdészeti oktatás
- kertészeti és erdészeti tanácsadás 
- csomagolás, csomagolástechnika
- cserepes virág
- technikai berendezések, gépek
- száraz virág
- gyógy- és fûszernövény
- szaporító anyagok
- mûtrágya és növényvédõ szerek
- vázák,  virágcserepek, és más kerti dekoratív termékek 
- dísztárgykészítõk
- magok, hagymák, csemeték
- virágkötészet
- kerti bútorkészítõk és forgalmazók
- fafaragók, fabútorok
- kõfaragók, kõbútorok
- táj és kertépítészet
Elérhetõségek: 06 20 240 5414 • farkaszsuzsa@vipmail.hu

Virágfesztivál Szilasligeten
2010. április 9-11.
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MEGHÍVÓ
Kedves Szülõk, Kedves Nagycsoportos Óvodások!

Nagy szeretettel várunk mindenkit a
játékos „iskolakóstoló” foglalkozá-
sainkra. Ezeken a foglalkozásokon
sokat fogunk játszani, megismerjük
egymást, és az iskolát. A testvéreit-
eket is hozhatjátok, kicsikkel,
nagyokkal együtt fogunk játszani.
Lesz mese, ének, tánc, játékos torna,
kézmûves foglalkozás, beszélgetés,
móka, kacagás!

Ezeket a foglalkozásokat az alábbi idõpontokban
tartjuk: 2010. február 16

2010. március 2.
2010. március 16.
2010. március 30.
2010. április 13.
2010. április 27.

Minden foglalkozás kedd délután 16 órakor kezdõdik,
de folyamatosan lehet érkezni és bekapcsolódni. Az
együtt töltött foglalkozások zárásaként közös bábozást
tervezünk, melyhez az eszközöket együtt fogjuk
elkészíteni, amikor jöttök hozzánk. 
Ezt az alkalmat gyermeknapra tervezzük, mert akkor
sok idejáró iskolás gyermek tapsolhat nektek. Nagy
szeretettel várunk benneteket!
Kerepes, 2010. január 14. 

Hegedûsné Ujfalusi Éva néni
Gajda Erika néni

Karó Vali néni
Czeglédy Beatrix igazgató néni

és a VOLT  ÓVODÁS TÁRSAK

Január elsõ péntekén, is-
kolánk hagyományaihoz hí-
ven megrendeztük az olvasni
szeretõ és szépen beszélõ
gyerekek szép kiejtési – ver-
senyét Kazinczy Ferencre em-
lékezve és a Magyar Kultúra
Napjára készülõdve.

Szomorúan tapasztaljuk,
országos, sõt világtendencia,
hogy egyre kevesebb diák ér-
zi úgy, hogy a könyv hûsé-
ges, jó barátja, ami jóban-
rosszban mellette lehet, ami-
ben csalódni lehetetlen, ami-
bõl élmények, tudás, izga-
lom, humor és szépség árad
felé. Ezért érezzük úgy mi,
magyartanárok, hogy ezek-
nek a versenyeknek egyre na-
gyobb súlya van, szerepe,
feladata: szépséges és párat-
lanul nehéz anyanyelvünk
ápolása, a könyv iránti tiszte-
let felébresztése, az olvasás
örömének megtanítása. És
nem kellett csalódnunk. A

harminc felsõtagozatos diák
igazán lelkesen, szépen fel-
készülve, anyanyelvét jól is-
merve, jól használva hallatta
magát a kétfordulós verse-
nyen. A legügyesebbek, leg-
eredményesebbek pedig
majd a megyei fordulóban
képviselik iskolánkat.

5-6. évfolyam
I. Nemes Bettina 5.b
II. Gál Vivien 5.b
III. Hönis Krisztián  6.o
7-8. évfolyam
I. Keszi Dóra 8.o
II. Nagy Nikolett 8.o és Hliva
Franciska 7.a
III. Sárai Kristóf 8.o
Különdíjasok: Németh Nim-

ród 5.a és Nagy Zoltán 5. b
Szívbõl gratulálunk!

Müllnerné Szabó Margit, 
Mészáros Klára, 

Szényeiné Balázs Mónika 
magyartanárok

A Kazinczy-verseny margójára

2009. december 17-én, a
szünet elõtt két nappal a
Szent Anna templomban a
Zeneiskola tanulói és isko-
lánk nemrég alakult énekka-
ra is fellépett. Sokan eljöttek,
hogy meghallgassák az
„aranytorkú” énekkarosokat
és az „ezüst hangszereken”
játszó zeneiskolásokat. Már
maga a készülõdés is egy
csodálatos élmény volt. Lát-
hattuk a templomban a Bet-
lehembõl hozott lángot is,
amely boldogan lobogott a
Szûz Mária szobor elõtt. Az
énekkar nagyon szépen éne-
kelt, köszönhetjük ezt
Barkóczi Zsuzsa néninek, új
énektanárunknak, aki óriási
lelkesedéssel fogott hozzá
már szeptemberben az ének-
kar megszervezéséhez. Az
énekkaron kívül négyen szó-
lóban is fuvoláztak, és a 3.a
osztály minden tanulója lel-

kesen és gyönyörûen furulyá-
zott. De szólt hegedû és zon-
gora is az est folyamán. Eze-
ket a szép élményeket Zsuzsa
néni mellett Virág Orsolya
néninek, fuvolatanárunknak
köszönhette a lelkes közön-
ség. Elég hideg volt a temp-
lomban, s ezért szereplés
elõtt majdnem fölvettük a
kabátot is, de amikor kilép-
tünk a közönség elé, olyan
izgalom hatolt át a testün-
kön, hogy az pillanatok alatt
felmelegített minket.  A mû-
sor végén, az énekkar utolsó
száma után a közönség
örömmel tapsolt, és mi meg-
könnyebbülten léptünk le a
Szûz Mária szobor elõl.

Ezt a pillanatot sohasem
felejtjük el. Ezzel a szívme-
lengetõ élménnyel kezdõdött
a mi téli szünetünk.

Nemes Bettina 5. b

Egy felejthetetlen 
karácsonyi koncert

Buék buli felsõsöknek
2010. január 8-án, egy zi-

vataros pénteki napon került
sor - a decemberben elma-
radt Mikulás buli helyett - az
új évet köszöntõ buli megtar-
tására, melyet a DÖK szerve-
zett. Nagyon készültünk rá,
így igazán rosszkor jött az a

felhõszakadás, ami reggeltõl
estig kitartott Kerepes felett.
Bárcsak inkább a hó esett
volna! De azért nem adtuk
fel. Lelkesen rajzoltuk az új-
évi malacokat ábrázoló képe-
ket, ami az egyik feltétele
volt a belépésnek. Nagyon

vicces és ötletes rajzok szü-
lettek, és a legjobbak alkotói
ingyen jöhettek be „mulatoz-
ni”. A buli fél ötkor kezdõ-
dött és 8-ig tartott. Nem csak
táncolni lehetett, hanem tár-
sasjátékozni is az „aranylel-
kû” Kõvári Marika néni által
vezetett játékteremben, aho-
va gyakran bementünk kipi-
henni magunkat a tánc szü-
netében. Legnagyobb sikere
a Jengának volt, de pókerez-
ni is megtanultak néhányan.

6 óra után már majdnem
mindenki táncolt, még a DJ
és Müllner Margit néni is.
Leginkább az 5. évfolyam
ropta, a fiúk alig tudták le-
venni róluk a szemüket. A

hatodikosok inkább a büfé-
vel voltak elfoglalva. Megál-
lás nélkül sütötték a meleg
szendvicseket és kenték a pa-
lacsintákat. Igazán finom és
olcsó volt minden. 

Mire elállt az esõ, vége lett
a bulinak. Mindenki jól elfá-
radt, és élményekkel telve
ment haza. Még hétfõn is er-
rõl beszélgettünk. Kár, hogy
nem mindenkit engedtek vis-
sza a rossz idõ miatt. Remél-
jük, majd legközelebb több
szerencsénk lesz az idõjárás-
sal. Addig is köszönjük taná-
rainknak és a DÖK-nek ezt a
jó kis péntek délutánt.

Zlatnik Anna 
és Nemes Bettina 5. b



Csicsergõ óvoda
Bensõséges keretek között ünne-
pelte a Csicsergõ óvoda gyermek-
serege a karácsonyt. Izgalommal
és várakozással telt a délelõtt. Az
ünnepség a felnõttek ajándékcso-
mag átadásával színesedett: a cso-
magban egy téli mesét adtak át az
óvó nénik, mégpedig „Az ezüstfe-
nyõ „történetét. A bábokkal meg-

jelenített mesét csillogó szemekkel
figyelték a gyermekek. Az elõadás
végén megjelentek a bábok, ame-
lyek a varázslatot hoz-
ták a paraván elõtt, és
közös énekléssel tették
hangulatosabbá és
örömtelibbé ezt a szép
ünnepet.
Ezután a csoportokban
várt meglepetés a gye-
rekekre, hiszen sok-sok
érdekes ajándék fogad-
ta õket. A fotókon
megörökített tekintetek
elmondják, milyen
örömteli és szívmelen-
getõ volt ez a nap a csi-
csergõs gyermekeknek és felnõt-
teknek.
Az újesztendõ elsõ programja a
nagyokról szól, hiszen a leendõ ta-
nító néniket fogadják.

Január 15.-én pénteken a vendég-
fogadás mottója ” Leszel a bará-
tom?”. Ez a találkozás célját és tar-
talmát is elárulja mindnyájunknak.
Tisztelettel várjuk az iskola tanítóit.
Az újesztendõre egészséget, örö-
met, békességet és minden jót kí-
vánunk gyermekeinknek és hozzá-
tartozóiknak!

Csicsergõ óvoda dolgozói

Meseliget óvoda
Az év végi adventi és
karácsonyi forgatag
után januárban egy
csendesebb, nyugod-
tabb idõszak köszön-
tött ránk. A közel más-
fél hetes téli szünet és a
családi ünnepek után
nagyon vártuk már a ta-
lálkozást a gyerekekkel,
de õk is hiányolták már
barátaikat.

Az újév köszöntése után ismét bir-
tokba vették a karácsonyra kapott
játékokat, amelyek új lendületet
adtak a közös játéknak. A hóesés is
nagy örömmel töltött el bennün-
ket, sok idõt töltöttünk az udvaron
szánkózással, havas játékokkal. So-
kat beszélgettünk az otthoni élmé-
nyekrõl és felelevenítettük az óvo-
dai karácsonyi ünnepség legszebb
pillanatait. Ezúton köszönjük a Ka-
tica csoportosoknak, valamint Eri-
ka, Vera és Ani néninek a gyönyö-
rû karácsonyi mûsort, amellyel
meghittebbé tették az ünnepün-
ket. Sokan láthatták e mûsort a
Közösségi házban is a Falukarácso-
nyon, ahol szintén nagy sikere volt
az ott megjelentek körében. Óvo-

dánk új tornaszerekkel gyarapo-
dott az év elején, melyeket a tor-
nafoglalkozásokon próbáltunk ki. 
Januárban elkezdtük a nagycso-
portosok tervezett DIFER fejlett-

ségmérõ tesztjeinek kiértékelését,
a tavalyi eredményekkel való ösz-
szehasonlítását.

Szivárvány óvoda
Meglátogattuk az elsõosztályoso-
kat az iskolában, akik kitörõ öröm-
mel fogadtak bennünket. A szé-
pen felújított tanteremben hamar
megszokták az iskola szokás-sza-
bályrendszerét, tanulási módsze-
rét. Örömmel tapasztal-
tuk, hogy gyermekeink
aktívan vesznek részt az
írás, olvasás és számo-
lás elsajátításában.
Decemberben a jeles
napok ünneplésén túl
részt vettünk a mese-
mondó versenyen. Lo-
vas Johanna különdíjat
is kapott. A többi ver-
senyzõ is kapott aján-
dékot (Palotai Patrícia,
Laczkó Anita, Gáspár
Dominik, Ulviczki Julcsi).
Januárban nagy örömünkre esett
a hó, így óvodai domboldalunkon
vígan szánkózhattunk. A kicsiknek

nagy élményt jelentett, hogy ki-
próbálhatták a nagyokkal való
szánkózást, hóemberépítést. Kísér-
leteztünk a hóval, milyen kint,
majd bent a teremben. A nagyob-
bak téli képeket készítettek. Január
második hetében megérkeztek
óvodánk új kiscsoportosai. A na-
gyok segítik õket a zökkenõmen-
tes beszokásban, megismertetik
velük az óvoda játékait, szabályait.

Megkezdtük a nagycsoportosok
felmérését. Január végén elláto-
gatnak hozzánk a tanító nénik,
szeretettel várjuk õket.
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Széleskörû politikai kon-
szenzus övezte egy évvel ez-
elõtt azt a törvénymódosí-
tást, mely szerint 2009 janu-
árjától – az orvosokhoz, fog-
orvosokhoz, állatorvosokhoz
és jogászokhoz hasonlóan –
valamennyi gyógyszerész jo-
gosult a doktori cím haszná-
latára. A hivatalos indoklás
szerint a gyógyszerészeket a
képesítésük alapján már ré-
gebben is megillette volna a
„társadalmi megbecsülés”
doktori címmel való megerõ-
sítése, de a „prevencióban, il-
letve a gyógyító folyamatban
való aktív részvételük” is in-
dokolja ezt. Tény az is, hogy
a magyar gyógyszerészi dip-
lomát fenntartás nélkül elfo-
gadják Európa minden orszá-
gában.

A Parlament Fõrendi Házi
Dísztermében 2009 április

19-én akadémiai tudósok,
egyetemi és politikai vezetõk
jelenlétében, felemelõ és
méltóságteljes keretek kö-
zött adták át a gyógyszeré-
szek 100 kiválasztott képvi-
selõjének az elsõ doktori
díszoklevelet, majd a késõb-
biekben erre megyei keretek
között került sor. A Pest me-
gyei díszoklevél-átadó ün-
nepséget a Magyar Gyógy-
szerészi Kamara Pest megyei
szervezetének gondozásában
Budapesten a Megyeháza
Kossuth Lajos dísztermében
2009. december 12-én ren-
dezték meg. A gyógyszeré-
szek Pest megye szinte min-
den települését képviselték.

Településünkrõl Hankó
Zoltánné és Hankó Zsuzsan-
na gyógyszerész is ezen az
ünnepségen vehette át dok-
tori díszoklevelét. 

„ Megbüntetem az atyák
bûnéért a fiakat is harmad- és
negyedízig, ha gyûlölnek en-
gem. De irgalmasan bánok
ezerízig azokkal, akik szeret-
nek engem, és megtartják pa-
rancsolataimat.”

(2Mózes 20,5-6)

Történelmünk egyik legsö-
tétebb idõszakában nyíltan be-
leavatkoztak az emberek ma-
gánéletébe a hatalom eszköze-
ivel. Sokan mégis állásukat,
biztonságukat kockáztatva is,
kiálltak egyházuk és az elveik
mellett. Az 1989 elõtti két évti-
zedben viszont a magánéletet
már nem igyekeztek befolyá-
solni a hatalomban ülõk, ha-
nem a vallásosságot is a ma-
gán- és személyes ügyek közé
sorolták, együvé a bélyeggyûj-
téssel, hobbival, szabadidõs el-
foglaltsággal. Ez akkor meg-
könnyebbedést jelentett a ke-
resztyének számára, de egy
rossz elvet plántált el. Azt,
hogy a hit magánügy. Vajon az
ember hitélete tényleg az ilyen
magánügyek közé tartozik? Az
értelmezõ szótár szerint „a ma-
gánügy valakinek csak saját
magát, nem pedig a közössé-
get érintõ ügye”. 

Talán nem tûnik erõltetett-
nek az az állítás, hogy a hit
nem olyan magánügy, mint a
hobbi, bélyeggyûjtés vagy más
szabadidõs elfoglaltságok,
amelyekre tényleg igaz, hogy
általában mindez csak az
egyént érintik, a közösséget
nem. A hit ezeknél több. Bár
személyes ügy, mert az Istennel
való személyes és élõ kapcsola-
ton alapszik, mégsem csak ma-
gánügy, mert áldásul van gyer-
mekek, unokák életére három
féle módon is:

Az elsõt a Tízparancsolat-
ban így olvassuk: „megbünte-
tem az atyák bûnéért a fiakat is
harmad- és negyedízig, ha
gyûlölnek engem. De irgalma-
san bánok ezerízig azokkal,
akik szeretnek engem, és pa-
rancsolataimat megtartják”.
Így áldotta meg Isten Ábrahá-
mért fiát, Izsákot, Dávid kirá-
lyért fiát, Salamont, és büntet-
te meg Salamon bûnéért utód-
ját az ország kettészakadásá-
val. A mi nemzedékünk számá-
ra is megmutatta mennyei
Atyánk néhány elvitathatatlan
jellel, hogy a leglehetetlenebb
helyzetben lévõ szolgáit is meg
tudja áldani. Ilyennek tekintem
az 1990-es években a felsõnyé-
ki fiatalok közötti ébredést, a

hetvenes évek közepén az
uszkai cigányok megtérését,
1986-ban az oldi lebontásra
ítélt református templom
fõnixkénti, megújulását és még
nagyon sok példát. Mindezek-
kel megmutatta az Örökkéva-
ló, hogy Õ népének támasza,
és az imádságra adott feleletül
ma is ugyanolyan hatalommal
megsegíti a reá támaszkodó-
kat, mint a hajdani idõkben.
Aki pedig áldást kap Istentõl,
áldást is fog maga után hagy-
ni.

Második a példaadás. Ha
egy gyermek látja anyagi ne-
hézséggel, reménytelenséggel
küzdõ szülei esetében, hogy
nem kiborulnak, nem kezde-
nek kapkodásba, hazudozá-
sokba, hanem leborulva Isten
segítségét kérik, akkor a gyerek
szülei példájához hasonló mó-
don fogja megoldani a saját
gondjait hite segítségével. 

Az elõzõ kettõ akkor lesz
félreérthetetlen, ha párosul a
hiteles neveléssel.

Már önmagában az is nagy
dolog, hogy elfogulatlan szak-
emberek elismerik a hit hasz-
nát az egyén magánéletére
nézve. Öröm látni: „egyre több
az olyan pártatlan, a tudomá-
nyos követelményeknek min-
den tekintetben megfelelõ
adat, amely azt bizonyítja,
hogy az erõs hitû, valamely val-
lási közösséghez tartozó em-
berek pszichés szempontból
gyorsabban heverik ki az õket
ért megpróbáltatásokat, mint
a nem vallásosak. Azok a szü-
lõk például, akik újszülött gyer-
mekeiket bölcsõhalál következ-
tében veszítették el, jobban el
tudták viselni a tragédiát, ha
tevékenyen részt vettek egy
vallási közösség életében. Az,
hogy a vallásosság pontosan
milyen módon hat a testi és a
lelki egészségre, még nem egé-
szen tisztázott…” (Atkinson &
Hilgard Pszichológia 551. lap). 

Ám a hit nem csak magán-
ügy. Ne álljunk meg az egyéni
életre gyakorolt hasznánál!

Ha imádkozó életet élünk,
ha hiteles példával és nevelés-
sel továbbadjuk, ami bennünk
ég, akkor arra a kegyelemre
bízhatjuk a gyermekeinket,
amely által megtartott ben-
nünket is Isten földi éveink
alatt, és amely által megtart az
örök életre is nem a saját érde-
meinkért, hanem az értünk
meghalt Jézusért. 

Református sarok
Nem magánügy!

A Wéber Ede úti orvosi ren-
delõek a felújítás elõtt sem
volt felirata. A felújítás után
még szembetûnõbb volt az
eligazító felirat hiánya. Ezen
segített a kerepesi székhelyû

Digilux Kft. A cég többek kö-
zött világító és nem világító
reklámok gyártásával foglal-
kozik, ezért felajánlotta, hogy
ingyen elkészíti és felszereli az
ORVOSI RENDELÕ feliratot.

Feliratot kapott az orvosi rendelõ

Gyógyszerészdoktorok
a megye szolgálatában



A FORRÁS MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
2010. február 27-én 19-órától 

(gyülekezés 18 órától)
BATYUS BÁL-t szervezünk, 

amelyre szeretettel meghívunk
minden mulatni vágyót.

A zenérõl és a jó hangulatról Gödöllõrõl
Neumann Nándor zenész gondoskodik.

Belépõdíj: 1.000,- Ft + 1 batyu (benne sok-sok
finomság, amelybõl meg tudjuk kínálni bará-

tainkat és ismerõseinket is).  Az est folyamán a
résztvevõk szavazatai alapján kihirdetésre kerül,

hogy ki hozta a „legjobb batyut” és a batyu 
tulajdonosa elnyeri az ezzel a díjjal járó serleget.
Elõzetesen jelentkezni lehet a szervezõk alábbi

telefonszámain:
Szeder Marika: 06 20 9896-786, 28 491-176

Héjjáné Toldi Panni: 06 20 4707-315
Kovácsné Klopcsek Teri: 06 30 9915-701

Fábiánné Turai Ani: 06 20 9170-840

Z E N E  •  B Ü F É  •  T Á N C
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Évadzáró Konyhamûvészeti Verseny
A GKRTE 2009-es tevékeny-

ségének befejezéséhez a mo-
gyoródi Csíkvölgyi Pipa Csár-
dát választotta helyszínéül. Itt
rendezték meg a környék ne-
ves éttermeinek és szakácsai-
nak versenyét. Amíg a fõsza-
kácsok és a kukták sürögtek-
forogtak a konyhában, a
GKRTE tagjai ez alkalommal is
számos szakmai elõadást hall-
gattak meg, illetve összegez-
ték a vendéglátó- és a turiszti-
kai szakma jelenlegi helyzetét.

A Gödöllõ Környéki Regio-
nális Turisztikai Egyesület - a
Magyar Nemzeti Gasztronó-
miai Szövetség által védnök-
ölt - hagyományõrzõ gasztro-
nómiai versenyén a zsûri elnö-
ke Pataki János, a Ma-
gyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség Cukrász Mester Bi-
zottságának elnöke volt. A
zsûri szóvivõje: Csiki Sándor
gasztronómiai szakújságíró, a
Magyar Nemzeti Gasztronó-
miai Szövetség Média Bizott-
ságának elnöke. A zsûri tag-
jai:Gombás András a Magyar
Vendéglátók Ipartestületének
regionális alelnöke, ifjabb
Gombás András a budapesti
Gombás Étterem somelier-je,
Károvits Tamás a MATUR Bu-
dapesti Tagozata és a Magyar
Vendéglátók Ipartestületének
képviselõje, Nagy István a
nagykõrösi Cifra Csárda tulaj-
donosa, Petrezselyem Adrien

a Magyar Nemzeti Gasztronó-
miai Szövetség ügyvezetõ
igazgatója

A 12 benevezett versenyzõ
a helyszínen a befejezõ kony-
hai mûveleteket követõen tá-
lalta a versenykiírás alapját
képezõ, a szilveszteri ünnep-

körre jellemzõ ételsorokat. A
gasztronómiai versenyt
Babicz Balázs mogyoródi pin-
cetulajdonos, a Mogyoródi
Hegyközség elnöke borbe-
mutatója is színesítette. 

A minõsített ételek elõállí-
tóinak - a zsûri szóvivõje Csiki
Sándor szakmai értékelését
követõen az elismerõ okleve-
leket a zsûri elnöke Pataki Já-

nos adta át. A versenyzõk dí-
jazása céljából felajánlott
ajándéktárgyakat dr. Boross
Péter, volt miniszterelnök,
a GKRTE tiszteletbeli elnö-
ke, és a felajánló cégek kép-
viselõi nyújtották át a díja-
zottaknak.

Kerepest a „Jót Evõ” Étte-
rem képviselte, akik a X.
helyezést érték el az alábbi
menõsorral: Fûszeres len-
csekrémleves, Malacsült
hagymalekvárral, zellerpüré-
vel, Szilveszteri borzselé

Az ínyencek számára kö-
zöljük a receptjüket is, hátha
valaki kedvet kap az elkészí-
tésükhöz is.

Fûszeres lencse krémle-
ves: (1 adag: 1160 Kcal)

Az átválogatott, beáztatott
lencsét húslevesben puhára
fõzzük, és még melegen át-
törjük. A kockákra vágott
szalonnát zsírjára pirítjuk,
hozzáadjuk a hagymát, le-
veszöldségeket, fokhagymát.
Babérlevéllel, borssal ízesít-
jük. Hozzáadjuk a füstölt
húst és puhára fõzzük. A
húst kivesszük belõle, a töb-
bit összeturmixszoljuk. For-
rón, pirított zsemlekockával
tálaljuk.

Malacsült hagymalekvár-
ral, zellerpürével: (1 adag:
1100 Kcal)

A felszeletelt sültet a köret-
tel és a hagymalekvárral tá-
laljuk, meglocsoljuk a szaftjá-
val. Hagymára, fokhagymára
tesszük a húst. Vizet öntünk
alá és megsütjük, miközben
sörbe mártogatott szalonná-
val kenegetjük. Közben a zel-
lert megtisztítjuk, sós vízben
megfõzzük, leszûrjük. Vajjal,
tejszínnel pürésítjük.

A felszeletelt sültet a köret-
tel és a hagymalekvárral tálal-
juk, meglocsoljuk a szaftjával.

Szilveszteri borzselé:
Félédes vörösborból, cukor-

ból, vízbõl, zselatinból piros zse-
lét fõzünk. Ugyanígy fehér zse-
lét a félédes fehérborból. Ezeket
egymásra öntjük, díszítjük.

W. K.

A Jót Evõ Étterem képviselõi
átveszik a díjat
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Olvasói levelek

Januári görbe tükör
MEGSZOKÁS: Élõ televíziós

adásban, a fontosság mély-
ségeibe merült beszélgetés
közben az egyik átlagos telje-
sítményû labdarúgónk, talán
valamilyen kínosan kezelhe-
tetlen biológiai idétlensége
okán, és alig résnyire nyitott
szájjal, vagyis az alkalomhoz
illõen bár, ámde így mégis a
nehezebben követhetõ tech-
nikát alkalmazva, egy lazát
sercintett maga elé. Tette ezt
éppen úgy, mint a pályán
szokta. Talán valamilyen sür-
getõ ösztönzés, vagy erõ-
sebb érzelmi késztetés kény-
szerétõl hajtva cselekedte
ezt, esetleg éppen csak meg-
szokásból köpte a hegyeset,
ami, - valljuk be - ismerve a
stúdió munkásságát, nem is
olyan nagy baj. Sõt.

BUTA ÖRÖM: Laci bácsinak
végre sikerült minden háztar-
tási eszközét, valamint a ma-
gyaros sujtásokkal díszített
bekecsét is kínai gyártmá-
nyúra cserélni. Emellett tit-
kos vágya még, hogy mie-
lõbb a Sárga folyóból nyert
ásványvízzel oltsa szomját,
amire sajnos minden esélye
megvan.

KVÍZKÉRDÉS: Milyen gyor-
san nõ Bokros Lajos szemöl-
döke? Ha tudja, azonnal tele-
fonáljon! Hova? Bárhova!

AZ SZDSZ MUNKÁSSÁGA
jó példa arra, hogy az ördög
létráján miképpen lehet fel-
jutni a LOP STOP-tól a LOP
TOP-ig.

RÉMTÖRTÉNET: Kettõ sötét
ruhás, különös felindulástól
hajtott, rendõrnek látszó
rendõr suttyomban a földre
teper egy önkéntes véradásra
igyekvõ fehér inges gárdista
lányt, míg harmadik társuk
primitív indulattal és oktalan
lelkesedéssel bever neki egy
adag H1N1 vakcinát.

VERSENYVACSORA: A fél-
nótás zenész, vagyis a tuda-
tosan naív lantmûvész kedé-
lyesen és magától értetõdõ-
en összerondítja magát,
majd immár felajzott ösztö-
neitõl gyötört lélekkel és na-
gyon csimbókosan beleül
egy fazéknyi pörköltbe, amit
a zömében alantas társai
azon melegében, halkan
duzzogó röfögés és csámcso-
gás közepette kiesznek alóla.
E meghitt cubákolás után a
hazugság-iparos tévécsator-
na nézettsége tovább nõtt,
ezzel is bizonyítva, hogy a
csúcsra járatott ganajtúrás

nézegetése igencsak kedvelt
idõtöltés kis hazánkban.

KÖVETKEZTETÉS: A híres
new yorki toronyházakkal el-
lentétben a mi bodrogk-
eresztúri, nagy pénzzel és
enyves kézzel létesített, mint-
egy negyven centiméter ma-
gas kilátónknak elég bajos
lenne nekivezetni egy Tu-114-
est. (Ezek szerint hatvan évvel
ezelõtt, amikor elõször sike-
rült felmásznom egy sámlira,
nem véletlenül hittem, hogy
amit körülnézve látok, az már
maga a nagyvilág.)

EGY JOBBOLDALI ÁLLAM-
POLGÁR FOHÁSZA: Ments
meg Uram minket a jelenlegi
parlamenti pártoktól!

EMESZPÉS FOHÁSZ 1:
Ments meg Uram minket a
többi párttól!

EMESZPÉS FOHÁSZ 2:
Ments meg Uram minket!

FÉLELEM: Sokat nézem a
tévét, és ha a szovjet Ifjú Gár-
dát emlegetik benne, akkor
mindig összerezzenek, ha
pedig az Amerikai Nemzeti
Gárdát, attól meg egyenesen
égnek áll a hajam. Másoktól
nem félek, és egyébként is
attól félek, akitõl akarok.

ÖLELÉS A TUBESÉRT: Az
emeszpés Szili, és a fideszes
Páva együtt demonstrált Pé-
csett a lokátor telepítése ellen
December 17. -én. Kérdések:
A kormánypárti Szili csak
nem saját maga (maguk)ellen
tüntetett? És, mint hazánk
egyik rókalelkû tönkretevõjét,
vajon miért nem zavarták le a
hegyrõl? Így aztán az is kér-
dés még, hogy most ki kinek
a politikai ellenfele, esetleg
azon melegében koalíciós
megbeszélést is tartottak a
tábortûznél?

LASSÚ TEMPÓ: Mintegy
harmincöt esztendõ alatt
szépen eljutottunk a“kis
pénz, kis foci”-mondókától a
“nagy pénz, kis foci”rig-
musig. Gondoljunk csak a
debreceni “Loki”-ra. Kész
égés. Remélem, egyszer
megéljük azt is:- “kis foci,
semmi pénz.” 

ARANYKÉZ: Dávid Ibolya
alányult a Bokros csomagjá-
nak.

SZÉGYEN, hogy sok rendes
honfitársam úgy utálta meg
a kapitalizmust, hogy még
soha, egyetlen pillanatig sem
élt benne. Sajnos.

BUÉK MINDEN KEDVES OL-
VASÓNAK!

Kovács Ferenc

Dicsõség az Istennek,
békesség az embereknek

Akkor is Karácsony volt, a há-
borús karácsonyok egyike. A
református templom harang-
jai Istentiszteletre hívták az
embereket. Jöttek is minden-
felõl, Istentõl remélve a vi-
gasztalást. Mert akkor az em-
berek szíve tele volt fájdalom-
mal, hiszen kevés család volt,
akinek közeli, vagy távoli hoz-
zátartozója nem volt a fron-
ton, nem fenyegette a halál.
(Nekem a két bátyám volt
ott.) De itthon se lehettünk
biztonságban, mert minden
nap, néha többször is, hatal-
mas négymotoros bombázók
jöttek dél felõl és vitték a
többmázsás bombákkal a ha-
lált Budapest felé. Az embe-
rek imába foglalták a szeret-
teik nevét, Isten segítségét
kérve.

A templomban a karácso-
nyi énekek után a tisztelendõ
úr felment a szószékbe és így
szólt hozzánk: „Dicsõség az
Úristennek a mennyekben,
békesség az embereknek itt a
földön.” És beszélt Jézus szü-
letésérõl, életérõl, haláláról.
Majd a földi élethez tért visz-
sza. Imádkozott a háború ál-
dozataiért, akik minden bûn
nélkül tértek meg az Úrhoz.
Megpróbálta vigasztalni azo-
kat, akiknek a hozzátartozói
sohase térhettek vissza, ide-
gen földben nyugszanak a
hazájuk helyett. Imádkozott
az árvákért, akiknek az Úrtól
segítséget és vigasztalást
kért. A karzatról jól láttam,
hogy fõleg idõs asszonyok az
imára kulcsolt kezüket a pad-
ra helyezték, ráhajtották a fe-
jüket, úgy sírtak. Talán a gyer-
mekeiket siratták. Talán a
gyermekeiket siratták. Majd a
tisztelendõ úr a szeretetrõl
beszélt, mely, ha õszinte és
szívbõl jön, segít másokon és
ez bennünket is megnyugtat.

Ezt én is így láttam, de saj-
nos hazánkban egyre keve-
sebb a szeretet. A gazdagok
csak a pénzt imádják, a sze-
gények meg a nyomorral
küszködnek, így nem tudnak
egymásra figyelni. Ezért is
örültem, hogy a Szilasligeti
katolikus Karitász kegyelem-
teljes karácsonyi ünnepeket
és áldott új évet kíván és gon-

dosan válogatott, szépen
csomagolt hasznos ajándéko-
kat küld a rászorulóknak.
Azoknak az embereknek, fõ-
leg vállalkozóknak, akik erre a
pénzt összeadták, csomagol-
ták, szétvitték a szeretet do-
bogtatja meg a szívét és nem
a gyûlölet. Köszönjük nekik.

Itt Kerepesen jelen van a
szeretet. Sok ember ismeri
azt a kimondhatatlan boldo-
gító érzést, melyet akkor
érez, ha adni tudott, akárcsak
egy együtt érzõ vigasztaló
szót.

De karácsony szent nap-
ján, amikor az emberek köze-
lebb kerülnek istenhez és
egymáshoz, ajándékokat ad-
nak szeretteiknek, ha az utol-
só fillérüket költik is rá, ami-
kor a már kihûlõ szeretet újra
lángra lobban, egy újságot
tettek a postaládánkba. Ez
még nem is lenne baj, olvasni
szeretek, de nem mindegy,
hogy mit. Mert az elsõ lapon
alul ez áll: „Ki a magyar Kere-
pesen? Egy biztos, a vállalko-
zó nem.” Kinek volt joga ezt
leírni? Megsérteni azokat az
embereket, akik dolgoznak a
hazánkért, munkát adnak
másoknak is, adományokkal
segítik a rászorulókat, az ön-
kormányzatot. Egyszer ezt ír-
tam: „Nekem minden ember
magyar, aki itt született, a ha-
zánkért dolgozik, legyen bár-
melyik népcsoport tagja.”

Végignézve az újságot, ta-
láltam benne olyan cikkeket,
amit nyugodtan el lehet ol-
vasni. De találtam benne alá-
írás nélküli súlyos sértéseket
Kerepes polgármesterére.
Nem pártolom a polgármes-
tert, senki sem tévedhetetlen
és nincs is szükség rá, hiszen
annyi minden új van az ut-
cákban, ami az õ vezetésével
készült. De van néhány do-
log, ami engem is érint.

Például az újság. Hogy le-
hetne ugyanannyi, mint négy
évvel ezelõtt, mikor az árak
azóta hihetetlenül felszök-
tek? Ez vonatkozik az utak
mennyiségére is. csak ezt az
újságot az is fölértékeli, hogy
írhatunk bele, míg a régi új-
ság csak a vezetõk szócsöve
volt, tele hamis állításokkal, a
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mi írásaink nem jelenhettek
meg benn. Azért ez még ide
kívánkozik. Nem a jelenlegi
polgármester mondta a kép-
viselõknek, hogy „lusta, kép-
zetlen, köpönyegforgatók”.

Most a volt képviselõ úr-
nak a földvásárlásról. Az elõ-
zõ két önkormányzat eladott
nagy területeket, még termé-
szetvédelmit is. Széphegyen,
ha jól emlékszem, négyhektá-
ros erdõt is. a Wéber utca
környékén belterületi telkeket
adtak olyan utakért, mint pél-
dául a Vasút utca. 

És most a földvásárlásról.
A rendszerváltás után a Tsz ál-
tal elvett földekért kárpótlási
jegyet kaptunk, melyért Szila-
son a 011-es parcellából föl-
det mértek ki. A sok ember
közül egyedül én, bekerítet-
tem, gyümölcsfákat, mogyo-
róbokrokat, szõlõt, rózsatö-
veket ültettem és gondoztam

úgy, hogy mindent megter-
meltem, még a dinnyét is. azt
hittem örökre az enyém ma-
rad. De ez az utókommuniz-
mus megfosztott tõle.

Mert jött az önök zsaroló
levele. Adjam el a két telket
olyan árért, amit kínáltak,
mert ha nem, megkezdik a ki-
sajátítási eljárást. Az íráson két
középület szerepelt, mert a
meséjük szerint a faluközpon-
tot akartak ott csinálni. Mit te-
hettem, a többiekkel együtt
én is odaadtam. Azután kide-
rült, hogy szó sincs faluköz-
pontról, lakótelepet akartak
366 lakással, sokemeletes há-
zakkal, amit csak a szavazással
tudtunk megakadályozni. Erre
a földvásárlásra még névtele-
nül sem lennék büszke.

Azóta a nyugdíjamból vá-
sárolom meg a zöldséget,
gyümölcsöt, már amire futja,
és cipelem haza, sokszor sán-

títva, mert ez az utókommu-
nizmus újra megfosztott at-
tól, ami az enyém volt.

A kiadványon a FIDESZ-
KDNP és a „kerepesi vállalko-
zók” szerepel, mint kiadó.
Nem hiszem el, hogy az a két
párt, melyre az egész ország
bizalommal, reményekkel te-
kint, Kerepesen más lenne,
mint máshol. Ez csak egy kis
csoport lehet, akik korán
kezdték a kampányolást,
mert polgármesterek, képvi-
selõk szeretnének lenni. Vala-
mit azért nem kellene elfelej-
teni. Az elõzõ választáson is
voltak ezekhez hasonló cédu-
lák, nem gyõztük õket kiszed-
ni a postaládából. Csakhogy
Kerepes lakossága akkor is
felnõtt, gondolkodó embe-
rekbõl állt, így azok a rágal-
mazók a küszöbig sem jut-
hattak el, míg a csöndesen vi-
selkedõk ma is ott vannak.

Az még ide kívánkozik,
hogy én sohasem találkoz-
tam riogatott emberekkel,
akik attól félnek, a polgár-
mester marad. Hintáztatás?
Hol van még a választás, min-
denki ráér eldönteni, megy,
vagy marad, kinek a helyére
pályázik?

Nem leszek büszke erre az
írásra, ha a szerkesztõség
megfelelõnek tartja a közlés-
re, de a nevemet én nem szé-
gyellem, mert én jól, rosszul,
de az igazságot próbálom ír-
ni. Most pedig minden
kerepesi lakosnak

Olyan békés, boldog új
évet kívánok, 

melybe valósággá válhat-
nak az álmok.

A sors végre forduljon
szép hazánk javára,

hogy jusson kenyér min-
den ember asztalára.

Csõsz Lajos

„Mennyibe kerül havonta
a Kerepesi Vélemény „Az év
legjobb települési lapja” –
teszi fel a kérdést névtelenül
egy jóindulatúnak éppen
nem mondható kíváncsi
szerkesztõ egy vádaskodó
kiadványában, majd hozzá-
teszi: „Ha most bevallanák a
teljes bruttó költséget, biz-
tos hogy az egész falu elké-
pedne a számokon”. Nos,

bevalljuk - és most elképed-
het a rosszindulatú firkász -,
hogy a Kerepesi Vélemény
címû újság a vádakkal ellen-
tétben nem ugyanannyiba,
hanem 30 ezer forinttal ke-
vesebbe kerül, mint négy év-
vel ezelõtt az elõzõ testület
idejében, annak ellenére,
hogy immár 20, illetve 24
színes oldalon jelenik meg,
négyezer példányban.

Provokáló vers 
- megkésett bocsánatkérés
2009. decemberi számukban

megjelentették Félrevert harang
címû versemet, amit köszönök.
Közeli szomszédjaim felhábo-
rodva olvasták, mondván mi az,
hogy loptál és rajtakaptak. Ez-
úton közlöm, hogy a vers provo-
káció volt. Az eset valós, mert fel-
tûnést nem mellõzve, valóban a
pénztártól bekísértek egy vizsgá-
lóba szobába, ahol meggyanúsí-
tottak a „lopással”. Miután ezt
tagadtam, rövid idõre magamra
hagytak. Visszatérve azt állítot-
ták, hogy látták a monitoron,
amint az asztalon lévõ papírhal-
maz alá rejtettem a „lopott hol-
mit”. Hiába tagadtam, onnan
valóban elõvettek egy irodai hi-
bajavító festéket, azt állítva, errõl
felvételük van. Természetesen
ezt nem mutathatják meg ne-
kem. Azzal próbáltam érvelni,
hogyha körülbelül 11 ezer forint
értékben vásárolok, akkor nem
fogok egy kb. 320 forintos vala-
mit lopni.

A jegyzõkönyvbe nem en-
gedték beírnom, hogy tiltako-
zom és nem értek egyet az eljá-

rással. Hát így mûködik kis ha-
zánkban egy Auchan nevû multi
cég. Beírtam a vásárlók könyvé-
be és kértem, hogy vizsgálják ki
az ügyet. A vizsgálat eredményét
ma kaptam meg, amiben szíves
elnézésemet kérik, a „kellemet-
lenségérét”. Mellékelten meg-
küldöm Önöknek azt.

Tanulságként egy-két megszí-
velendõ tanács:
- A biztonsági õr senkit sem kí-

sérhet megalázó módon a
vizsgálóba, csak rendõr jelen-
létében.

- A személyi igazolványt nem
vagyunk kötelesek átadni egy
biztonsági õrnek, csak rend-
õrnek.

- A jegyzõkönyvbe igenis tehe-
tek bejegyzést, észrevételt.
Lehet, hogy ezek a multik azt

hiszik, nekik nem a magyar tör-
vények szerint kell eljárni. Ugye
nem ilyenek a magyar törvé-
nyek! Vagy már ilyenek?

Nem hiszem, hogy ezt Fran-
ciaországban meg mernék
tenni.

Szalay József Attila

Kerepes Bajcsy Zsilinszky utca,
a József Attila utca, valamint a
Mártírok út lakói (ahol több
gyerekes család is lakik) az aláb-
bi problémával fordulnak T. Hi-
vatalhoz.

A Ferencz József Sörözõ
(Szilasliget, József A. u. 128)
rendezvényei heti szinten
megrendezésre kerülnek,
amely zavarja az itt lakók nyu-
galmát. A hangoskodás, kia-
bálás, fütyülés a reggeli órá-
kig tart. Több szomszéd több-
ször kérte a tulajdonosokat
szóban, hogy kicsit mérsékel-
jék magukat, de ekkor kere-

setlen szavakkal illették a fel-
kérõt.

Kérem T. Hivatal szíves intéz-
kedését ezen lehetetlen zaj
megszüntetésében. A lakók alá-
írásukkal mindezt tanúsítják.

Jarubek Sándor 
és nyolc aláíró

Utóirat
2009. december 3-án meg-

küldtük a levelet a Közép-Ma-
gyarországi Regionális Állam-
igazgatási Hivatal vezetõjének,
dr. Dombóvári Ottó részére. Je-
lenleg már eljáró hatóság kijelö-
lésére várunk.

Igazgatási iroda

A Kerepesi Vélemény is-
mertetést adott utcanév-táb-
lák kihelyezésérõl.

De hamis tájékoztatást ad
Kerepesen, a Szilas utca táb-
lája, mely a fõútvonallal pár-
huzamos. Semmi köze nincs
Kerepeshez, minden érdeklõ-
dõt Szilasligetre küldenek át
(helytelenül) az ottani patak
forrásához, eredetéhez. A
kerepesi patak neve a kis-,
vagy nagytarcsai vizimalom
és a régi kerepesi Pejcsik féle
Henger-, és Gõzmalom után
is Malom patak.

Megtévesztõ elnevezés

Közterület világítás
Rét utca 1., az ötödik lám-

paoszlopon 3 percenként ki-
alszik a lámpa, és fél percig
nincs világítás. Három hó-
napja, sûrûn jelentjük. 

A Rét utca elején, a szépen
helyreállított keresztnél, a

bal oldali virágtartó takarja a
két címert, este nem látható-
ak. 50-50 cm-t széjjelebb kell
tenni.

Mihalik Mihály
a Lakóhelyüket 

Szeretõk nevében

Hangoskodó 
Ferencz József
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Olvasói levelek
Minden alkalommal foko-

zott érdeklõdéssel veszek a ke-
zembe helyben megjelenõ ki-
adványokat. Így tettem most a
„Kerepesi Hírhozó”-val is,
amely a kerepesi Fidesz-KDNP
és a Kerepesi Vállalkozók
Egyesületének lapja. Azért na-
gyon furcsa olvasni mindjárt a
címlap alján, hogy a kerepesi
vállalkozók nem magyarok, de
hát, aki ezt mondja, az bizto-
san tudja. Én nem hiszem,
hogy a helyi közélet jelenlegi
szereplõi között lenne olyan,
aki ilyet állít. Igazából a máso-
dik oldalon olvasottak késztet-
tek erõteljesebb gondolkodás-
ra, mivel a Royal Station-ban
tartott kerekasztal-beszélge-
tés elõadója, bizonyos Szabó
Márk, a Nézõpont Intézet ve-
zetõ elemzõje olyan igaztalan
módon minõsített, illetve cím-
kézett másokat, amit nem le-
het szó nélkül hagyni. Elõször
is közlöm, hogy nem vagyok
egyetlen pártnak sem a tagja,
de amiket Szabó állít a Jobbik-
kal kapcsolatban, az olyan
messze van az igazságtól,
mint Makó Jeruzsálemtõl. Azt
hazudta ugyanis Szabó, hogy
„a Jobbik nem a nemzet érde-
keit érvényesítõ párt, nem ke-
resztény párt, és nem egy
jobboldali párt.” Az a nagy di-
lemma tehát,-amit ott termé-
szetesen senki nem kérdezett

meg-, hogy akkor pedig me-
lyik párt egyáltalán a jobbol-
dali?  A Fidesz? Az Mszp?
Esetleg az Mdf? Csak nem
ezekre gondolt? És milyen cél-
ból mondta az idézett szöve-
get? Vajon Szabó miért nem
nevezte meg rögvest azokat a
pártokat, amelyek szerinte
jobboldaliak és keresztények?
Mivel nem emeszpés, hanem
fideszes rendezvényen hang-
zottak el az említett monda-
tok, talán csak nem a bolsevik
besúgó fiára, vagyis Pokorni
Zoltánra, esetleg Martonyi Já-
nos elvtársra, vagy a Hír tévé-
ben hazudozó Csintalan Sán-
dorra gondolt közben, mint
jobboldaliakra? –Ugyanis ezek
többnyire vérbõ bolsevikok,
és persze jelenleg fideszesek.
Bizony ez azt is jelenti, hogy
az egyébként jóravaló Fidesz-
nek a legtöbbet ártó egyén
éppen a saját tagsága között
van. Hiába, amelyik pártban
egy Csintalan Sándor hírdeti
az igét, arra bizony egy igazi
jobboldali érzelmû ember
százszor is meggondolja,
hogy szavazzon. Egyébként is,
baloldali beállítottságú embe-
rekkel nem lehet nemzeti és
jobboldali politikát folytatni,
és hiába állítja önös érdekbõl

magáról  egy párt vagy sze-
mély, hogy jobboldali, ha nem
az! Ráadásul a fideszes és tisz-
tességes Molnár Oszkár,
edelényi polgármestert, mint
az igazság egyik kimondóját,
a fideszes vezetés igyekszik ki-
túrni a pártból. Tehát miért
nem a fentebb megnevezett
elvtársakat üldözik el maguk
közül? Mindebbõl az is követ-
kezik, hogy bár az ön-megha-
tározása szerint a Fidesz jobb-
oldali párt, de ez, mint a Mol-
nár Oszkár féle példa is mutat-
ja, sajnos nem igaz. Ugyanígy
nem igaz az sem, hogy az
Mszp igazi baloldali, hiszen
még soha, semmi jót nem tett
az országnak. Amennyiben
valamelyik politikai erõ a
„gyûjtõpárt” szerepét kívánja
birtokolmi, akkor ebbõl baj
lesz, mert a tüzet és a vizet ös-
szekeverni nem célszerû. Még
egyszerûbben ez azt jelenti,
hogy például egy baloldali
ember hiába állítja magáról,
hogy keresztény, mert ez eleve
hazugság, hiszen az egyik tar-
talom kizárja a másikat. Ezzel
együtt, valószínüleg minden
pártban vannak oda nem illõ
emberek, vagyis álbaloldali és
áljobboldali egyének. Vagy va-
lami ilyesmi.

Most a Fidesz, vélhetõen a
közelgõ választások miatt,
rendesen meg van rémülve a
megalakulása óta tisztakezû,
világos beszédû és akaratú,
továbbá a kizárólag magyar
érdekeket képviselõ Jobbiktól.
Ennek a fideszes félelemnek jó
példája ez a tartalmát tekintve
választási kampányra létesí-
tett helyi újság is.  Azt hiszem,
hogy az ilyen jellegû, és sok
kerepesi embert érintõ hamis
jelzõkkel csínján kell bánni, fõ-
leg egy politikai elemzõnek,
mert a hazug beszéd visszaüt
az elkövetõre. Ugyanis a tö-
mény hazudozás csak növeli a
kíváncsiságot az igazság irá-
nyában. Egyébként is, a Fidesz
jelenlegi népszerûségéhez
semmi szükség nincs az ilyen
hazudozásra. Végül, ha lehet
élnem egy kis képzavarral, ak-
kor megállapítom, hogy Sza-
bó Márk a nemzeti erök kö-
zötti árokásás buzgó erõgépe,
és biztos vagyok benne, hogy
a kerepesi elõadásával többet
ártott a Fidesznek, mint a Job-
biknak. Úgy gondolom, hogy
legközelebb alaposabban
meg kell fontolni a kerepesi
fideszes vezetõknek, hogy kit
hívnak ide, mert akkor talán
hitelesebb lesz lapjukban a
tartalom, és akkor tovább is
lapozok a harmadik oldalnál. 

Kovács Ferenc

Hamis címkék

Azt mondta Bokros Lajos, az MSZP
volt minisztere, az MDF jelenlegi min-
iszterelnök jelöltje a Nika György nevû
mikrofonállványnak a televízióban,
hogy kell olyan párt a Parlamentbe,
amelyik tükröt tart a leendõ kormány
elé. No, ez már a röhej kategóriája.

Kinek, kiknek kellene itten a tükörbe
nézni? A Bokrosnak mindenféleképpen,
mielõtt másoknak tartana foncsort.
Aztán – hogyan áll a tükörrel az a Dávid
Ibolya, aki már mindenki tükrébe
belenézett csak azért, hogy a legszebb-
nek tûnjön. Hiába. Miként viszonyul a
saját képéhez Tölgyessy Péter, aki
liberálisként kezdte, aztán Orbán Viktor
jobb keze lett? Miként Kapolyi, aki tech-
nokrataként õs-kommunista és tõkefel-
halmozó? Miként Horn Gyula, aki 1956-
ban karhatalmista volt, aztán meg
demokrata lett? Miként Medgyessy,
akinek az apja Romániában a
nagykövetségünk besúgója volt és
miként Szili Katalin, aki marxistaként
újabban templomba jár? Miként
Csintalan Sándor, aki szocialistaként
cigánykereket hányt, ma pedig a Hír
televízióban dilettánskodik, miként
Demszky Gábor, aki állítólag ellenálló
volt, ma pedig pacifista bérend, miként
Gyurcsány Ferenc, aki KISZ titkárból lett

alumínium báró, vagy miként Kóka és
Veres, és Debreczeni és Mécs Imre és
Fónay Jenõ, és Göncz Árpád és Apró
Antalné unokája, és miként Pozsgay
Imre és miként Orbán Viktor, aki az
SZDSZ úttörõcsapatának õrsvezetõ-
jeként kezdte, ma keresztény és
nemzeti, miként Fodor Gábor és miként
Túri Kovács Béla, és miként a körmös
Bauer Tamás az államvédelmis, Pethõ
Iván és a többiek szépen sorban miként
gondolják? … És mennyit oldalaznak és
mennyit hazudtak és hazudnak, állnak
balra, állnak jobbra, mikor melyik
negyedik esztendõ éppen mit kíván?

Tükröm, tükröm kicsi tükröm, mond
meg nékem! A tükör nem beszél. A
tükör cserepeire hullik, mert a tükör,
amelyik ad magára, annak van lelkiis-
merete. Inkább megsemmisül, mert
õszintébb, sõt, erkölcsösebb, mint akik
belenéznek.

Közeleg a választás! Közeleg a tükrök
éjszakája. Közeleg a hatalommániások
kérkedése. Mi, választópolgárok bátran
nézzünk a tükörbe, ha már õk nem
mernek. Nézzünk a tükörbe és azután
kegyetlenül szavazzunk. Az igazság
jegyében. Ha létezik még igazság egyál-
talán.

-kati-

Tükröm, tükröm…
Bolyongsz, mint árva szél,
a száj néma, csak a szem beszél.
Mosolyt szögeztek arcodra
az érdek és a békesség.

Csak belül vérzel, könnyed 
is csak belül ég.
Ne lássák, hisz mit mondanál, 
ha kérdezik
hiszen úgysem érthetik.
Körbevesz álnok jó szándék
és sok õszintétlen hazudott szó.

Gyakran úgy érzed, 
valahol máshol volna jó.
Néma szívedbe mar, 
talán te sem vagy különb, 
ilyenkor magad is messze 
elkerülöd.
Ne higgy a reménytelen pillanat-
nak!
Ne higgy, adj esélyt magadnak!
Csak néhány év az élet, 
csak néhány pillanat a boldogság, 
de a remény újra éled, 
ha valaki kedvesen szól hozzád.

Szalay József Attila

Érzelgõs szavak
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Az Országos Rendõr-fõkapitányság pályázatot hirdet a középfokú oktatás intéz-
mények elsõ, második vagy harmadik évfolyamán tanuló cigány származású fi-
atalok tanulmányai eredményes befejezésének elõsegítésére és a rendõri pálya
választásának ösztönzésére

Budapesten, illetve megyénként 11 fõ részére
a 2009/2010 tanév második félévére

Pályázati feltételek
Pályázatot azok a cigány származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú oktatá-
si intézmények nappali tagozatán elsõ, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak,
évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, a pályázat benyújtásának évé-
ben elért, év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3,00. A pályázónak a
fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
a) magyar állampolgárság;
b) magyarországi lakóhely;
c) büntetlen elõélet;
d) a rendészeti szakközépiskolába vagy a Rendõrtiszti Fõiskolára való, a középfokú

oktatási intézmény elvégzését követõ jelentkezés, a hivatásos szolgálati viszony lé-
tesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének, vala-
mint ezt követõen a hivatásos szolgálati viszony vállalása;

e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének, és a tanulmányok en-
nek megfelelõ – a szakiskolai tanulmányok befejezését követõ tanévben történõ
– folytatásának vállalása;

f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátar-
tozóinak és a vele egy háztartásban élõknek az életvitele pedig a szolgálat törvé-
nyes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;

g) egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása
során történõ, valamint a támogatás idõtartama alatti megállapításához szüksé-
ges vizsgálatok írásban történõ vállalása;

h) írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e
követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és
családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat elõze-
tesen, és a támogatási szerzõdés hatályának tartama alatt a Rendõrség bármikor
megvizsgálhatja.

A támogatás formája, mértéke
A pályázatot elnyerõk számára a támogatást a rendõr-fõkapitányságok biztosítják sa-
ját költségvetésük terhére, a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmá-
nyok hátralévõ idejére az alábbiak szerint:
a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség,

és a menzai ellátás költségeinek teljes körû térítésével, vagy – a szerv választása
szerint – étkezési utalvány biztosítása;

b) tanévenként - számla alapján, személyenként legfeljebb 25.000 forint értékben -
ruházkodási segéllyel;

c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történõ, teljes mérté-
kû térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig - ugyancsak számla alapján
- tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);

d) az elõzõ félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rend-
szerességgel folyósított pénzbeni juttatással:
- 3,00-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap,
- 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hónap,
- 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap
összegben.

Egyéb tudnivalók
A pályázatot 2010. február 10-ig kell a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõjé-
nek megküldeni.
A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely, és a büntetlen elõélet igazolá-
sára szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló ha-
tósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó egész-
ségügyi alkalmasságával kapcsolatos házi orvosi véleményt, a Rendõrség által végzen-
dõ alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulás, a személyes adatok kezelé-
séhez történõ írásbeli hozzájárulást, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi át-
lageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállá-
sáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályá-
zat mellékleteként kell benyújtani.
A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat
elbírálására kötelezett szerv egészségügyi szolgálata a rendészeti oktatási intézmény-
be jelentkezõk alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján
végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendõrség kötelezõ
jelleggel végzi el. A támogatás idõtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal,
amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik, a Rendõr-
ség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.
A pályázatokat a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje által kijelölt személyek-
bõl álló bizottság bírálja el és készíti elõ döntésre.
A támogatás odaítélésérõl a bizottság javaslata alapján a Pest Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság vezetõje dönt. A pályázat elbírálásának határideje 2010. február 28. A pályá-
zatot nyert tanulókkal a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság támogatási szerzõdést
köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a PMRFK Humánigazgatási Szolgálat Kikép-
zési Alosztálytól kérhetõ (Tel.: 06-1-443-5800/30-533)

Összefogás Kerepesért
Összefogás Kerepesért Egye-
sület névvel – a Két Faluért
Egyesület utódaként – meg-
alakult a település legna-
gyobb civil szervezõdése. A
31 alapító tag alkotta, pár-
toktól teljesen független
Összefogás Kerepesért Egye-
sülethez néhány nap alatt
csatlakozott a Polgárõr Egye-
sület, a Kerepesi Sportbarát-
ok Köre, a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat és a Szi-
lasligeti Karitász Csoport. Az

Összefogás Kerepesért Egye-
sületnek, amely az önkor-
mányzati választásokon kép-
viselõjelölteket, valamint
önálló listát állít, már több
mint 100 tagja van. Az egye-
sületnek vallásra, pártállásra
való tekintet nélkül bárki tag-
ja lehet, aki tenni akar Kere-
pes település gazdasági, mo-
rális és közösségi fejlõdése
érdekében. Jelentkezésüket
várjuk a telefonszámon.

Elnökség

A Kerepesi CKÖ elnöke kö-
szönetet mond a Polgármes-
ter úrnak a Kerepes cigány-
ság nevébe, a téli tüzelõ pót-
lásához a beteg száraz fák ki-
termelésének engedélyéhez
való hozzájárulásához. Ami
persze nem csak a cigányság-
nak, de minden olyan több-

ségi társadalomhoz tartozó
emberre vonatkozott, aki rá-
szorult. A kitermelhetõ fákat
a Közterület felügyelõ jelölte
ki és ellenõrizte a munkavég-
zést.

Németh János 
a CKÖ Elnöke

Egy illetõ – akkor éppen
elmenõben – valamit még
kérdezett. Tizenkilenc eszten-
dõ múltán válaszolok kérdé-
sére: „Mi is tulajdonképpen
az Ön világnézete?” kérdezte
az illetõ, akkor, bizony tapin-
tatlanul.

De hát honnan is sejthette
volna (a nagy színvallások, s
még nagyobb színváltoztatá-
sok idején), hogy létezhet
még olyanfajta ember, aki
legbensõbb magánügyeit
(szerelme nevét, a haza ne-
vét, s igen, világnézetének
nevét), akárcsak a hívõ, Isten

nevét, szájára hiába nem ve-
szi. Csupán a jó ízléstõl vezé-
reltetve!

Ámde eltelt a tizenkilenc
esztendõ. A köteles titoktar-
tást elévültnek tekintem.
Közben megöregedtünk, az
illetõ is, én is, a világnézetem
is.

Hogy is hangzott tehát ti-
zenkilenc évvel ezelõtt az ille-
tõ kérdése? „Mi is tulajdon-
képpen az Ön világnézete?”

Hát most válaszolok. Pon-
tosan, részletesen, s árnyal-
tan: VAN!

Szalay József Attila

Köszönõ levél 
a polgármester úrnak

Világnézet

Az M31-es autópálya 3-as
úti csomópontjában elké-
szült a második milánói tech-
nológiával épült híd is, mely
a gödöllõi HÉV számára biz-
tosít áthaladást az M31-es
autópálya felett.

Jelenleg a nagytömegû föl-
det szállítják ki az elkészült
híd alól, hogy a földdugót
megszüntessék.

Ugyancsak decemberben
forgalomba helyezték az
M31 – M3-as autópályák gö-
döllõi csomópontjában a Gö-
döllõ-Debrecen és Debrecen-
Gödöllõ kapcsolatot biztosí-
tó le- és felhajtó ágakat,
mely Gödöllõ városának je-
lent nagy könnyebbséget.

Befejezõdtek a téliesítési
munkálatok annak érdeké-
ben, hogy megóvják a káros
csapadékoktól az eddig ké-
szült pályaszakaszokat és
földmûveket.

Az építési munkálatok a té-
li hónapokban sem állnak le,
hanem a napi idõjárás dönti
el, hogy milyen munkafáziso-
kat végezhetnek a kivitele-
zõk.

Nagy hidegben alakító
földmunkákat, pályaszerke-
zet építést biztosan nem tud-
nak végezni, de tovább foly-
tatják a portálszerkezetek,
szalagkorlátok kihelyezését,
a védõkerítések építését.

Fazakas Orsolya

Újabb forgalomba helyezések az 
M31-es autópálya építése kapcsán



2009. december 29-én tar-
totta a Pávakör Hagyomány-
õrzõ Egyesület évzáró ünnep-
ségét. A Forrás Mûvelõdési
Házban délután öt órától terí-
tett asztallal vártuk a meghí-

vott vendégeket és pártoló ta-
gokat, köreinkben üdvözöl-
hettük a Pávakör már vissza-
vonult alapító tagjait is. A ren-
dezvényen a Polgármester úr
is tiszteletét tette. 

A finom vacsora után csalá-
dias hangulatban, közös ének-
léssel emlékeztünk a korábbi
fellépésekre, a külföldi szerep-
lések vidám pillanataira. Az es-
te fénypontja a közös TÁNC
volt. Suba Éva oktatónk veze-
tésével, táncház jelleggel rop-
tuk. Rögtönzött koreográfiá-
val, mégis összhangban dob-
bantak a lábak a népzenére. 

A 2010-es év sok feladat, ki-
hívás elé állít bennünket, de
reméljük, hogy jövõ decem-
ber végén ugyanilyen jó han-
gulatban zárhatunk egy, az
ideihez hasonló, eredményes
esztendõt.

T. Cs. Klaudia – Pávakör 
Hagyományõrzõ Egyesület
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• Kerepes-Szilasliget keresett, csen-
des családi házas övezetében 2002-
ben átadott háromszintes, szinten-
ként 100 m2-es, kiváló alaprajzi elren-
dezésû, szabályozható központi fûté-
ses, néhány befejezõ szakipari mun-
kát igénylõ korszerû családi ház 736
m2 telken, külön 50 m2-es kerti épü-
lettel, garázzsal vállalkozásoknak, iro-
dának, orvosi rendelõnek is kiváló. Az
ajánlat különös elõnye, hogy a köz-
vetlen mellette lévõ 736 nm-es telek
egyidejûleg eladó. 06-1-438-3827,
06-309-773 588. SÜRGÕS alkalmi
ajánlat. Irányár 33,9 M Ft

• Fekete színû, nagytermetû, 3
éves, kan, újfunlandi-labrador keve-
rék kutyát elajándékoznánk. 06-30-
847-5301

Évzáró a Pávakörrel

Apróhirdetések



Számítógép – ismereti tanfolyam
2010. MÁRCIUS ELEJE

25 óra / 7000Ft .- 
Véber Gábor 0036-20-204-1916

Az országgyûlési választások 
kampánya elkezdõdött

A JOBBIK Zászlót bontott
A Kerepest is érintõ válasz-

tási körzetben a pártok közül
elsõnek a JOBBIK hívta szer-
kesztõségünket kampánynyi-

tó gyûlésére, 2010 január 16-
ára, Gödöllõre. A meglehetõ-
sen nagy létszámú érdeklõdõ
zsúfolásig megtöltötte a
Thormay Károly Egészségház
színpadtermét, jöttek az em-
berek  a körzet minden tele-
pülésekrõl. Sokan voltak kí-
váncsiak elsõsorban Bertha
Szilvia országgyûlési képvise-
lõ jelölt bemutatkozására és
Szegedi Csanád hazai és eu-
rópai uniós tapasztalataira.

A Jobbik elõzõ erõpróbája
rendkívül jól sikerült, három

képviselõt tudtak a legutóbbi
választáson Magyarország
színeiben az Európai Parla-
mentbe juttatni: Szegedi
Csanádot, Morvai Krisztinát
és Balczó Zoltánt. Még átü-
tõbb sikert várnak a tavaszi
országgyûlési választások so-
rán, jobbat, mint a
közvéleménykutatók elõrejel-
zései. Kérdésünkre, hogy az
Országgyûlésben kikkel kí-
vánnak összefogni, a válasz
az volt, hogy nem tárgyalnak
egyik párttal sem együttmû-
ködésrõl, sem a választások
idejére, sem azutánra. Bíznak
a maguk erejében, és hogy a
választók látják, ki áll ki a
magyarság érdekeiért.

A választási célkitûzéseiket
már novemberben nyilvános-
ságra hozták, nyíltan ki-
mondják, mit akarnak, nem
ködösítenek, és nem titkolóz-
nak. Kemény fellépést, elszá-
moltatást ígérnek az ország
javainak eltékozlói, a meg-
romlott közrend, a szétzilált
társadalom okozóival szem-
ben. Fõ célkitûzésük a családi
élet megerõsítése, a nemzeti
és általános emberi értékek
visszaállítása, az oktatás szín-
vonalának felemelése, a köz-
biztonság megerõsítése.

(Természetesen szívesen
adunk tájékoztatást más pár-
tok számára is, ha igénylik!-
a szerk.)

Tisztes helytállás
Örömmel számolok be a

ping-pong szeretõ, és szur-
koló kerepesi embereknek a
Budapest elsõ osztályban el-
töltött elsõ szezonról. Tisztes
helytállás volt a cél, és ez
egyelõre sikerült! Reméljük
tavasszal is fel tudjuk venni a
versenyt a már régebb óta az
elsõ osztályban szereplõ el-
lenfelekkel.

Az õszi fordulók végén a tí-
zedik helyen zártunk, és ma-
gunk mögött tartottunk hat
csapatot! Ez azért fontos,
mert ebben az osztályban
nem két kiesõ van, hanem a
három utolsó a biztos kiesõ,
és a negyedik is a végérõl
osztályozóra kényszerül a
bennmaradásért. Nehéz do-
log, de egyben kihívás is fel-
venni a versenyt a régi elsõ
osztályúakkal ahol bizony
sok jó csapat van, többek kö-
zött az MVM, a KSI, a MAFC
I., MAFC II., az Erzsébeti Ha-

jós, Pénzügyõr-, stb. Ezúton
is köszönjük a támogatást, és
a szurkolást. Jól esik, és sokat
segít. A tavaszi fordulók a ja-
nuár 18-diki héten kezdõd-
nek, amelyekrõl a továbbiak-
ban is beszámolunk, és aho-
vá várjuk a lelkes szurkolókat
is.

A szabadidõs ping-pong
továbbra is szépen mûködik
Szász Andor vezetésével a té-
li napokon is a Szilasligeti Kö-
zösségi Házban, kedden és
csütörtökön, 14 órától. Min-
den érdeklõdõt, és mozogni
vágyót továbbra is szeretet-
tel várunk. 

Elõzetes: februárban ismét
lesz ping-pong verseny min-
den korosztály részére, vala-
mint a Kihívás Napján egész
napos verseny és bemutató.
Ezekrõl késõbb részleteseb-
ben is tájékoztatunk.  Hajrá
Kerepes! 

Kovács Zoltán

CSERKÉSZ HÍREK
Madármentés

Hulladék gyûjtés

A Kerepesi Cserkészcsapat
nagyobb lélegzetû madár-
mentõ programba fogott az
új év elsõ napjaiban. 

A madaraink sorsa iránt ér-
deklõdõ kisdiákok a Forrás
Mûvelõdési Ház CseTTI helyi-
ségében, vagy otthon készí-
tik el az etetõket, melyek
anyagukban és formájukban
is különfélék. 

Itt a házban, búza árpa,
napraforgó, darált kukorica,
alma, szalonna, esetleg víz
kerül bele. Ezeket is általá-
ban a gyerekek hozzák. Majd
ezután jönnek a javaslatok,
hol kell kevésbé félteni egy
ilyet, merre lesz hasznosabb.
Másfél hét alatt 14 darabnál
tartunk és készülnek folya-
matosan a néha igen tetsze-
tõs kézimunkák. Minden ete-
tõn szabatos adatok találha-
tók: sorszám, készítõ neve,
tématájékoztató, csatlako-
zás és a segítés lehetõsége,
formái.

A minap, pénteken kedves
pillanatokban volt részünk.
Többek között a kerepesi
óvodába is vittünk egy fából

készült, míves, szépen festett
etetõt, amit a Daróczi testvé-
rek, Krisztián és Patrik készí-
tettek. Kovács Erzsike óvó-
néni úgy megörült a csapat
ajándékának, hogy még sza-
loncukrot is kaptak a gyere-
keink. Megtudtuk: éppen jó-
kor hoztuk, mert pont a jövõ
héten lesz témájuk a mada-
rak segítése, s így etetõk ki-
helyezése.

HA TÁMOGATNI SZERETNÉ
MADARAINK ÉLETKÖRÜLMÉ-
NYEINEK SEGÍTÉSÉT, S ÍGY
ÉLÕ KÖRNYEZETÜNK MEG-
VÉDÉSÉT, KERESSEN BEN-
NÜNKET AZ ALÁBBI CÍMEK
VALAMELYIKÉN, VAGY SZE-
MÉLYESEN: 0036-20-204-
1916; 0036-20-913-7445 

veber.gabor@gmail.com
daroczi96@freemail.hu

Segítségét szívesen ven-
nénk: madáreledel, esetleg
készített etetõ hozzánk való
eljuttatásában – továbbá, ha
valaki tõlünk szeretne kapni
etetõt, hogy kihelyezze, ez is
lehetséges. Ebben az esetben
a gondozás a kihelyezõ fel-
adata marad.

A Mûvelõdési Ház CseTTI
STÚDIÓ-jába egyre több gye-
rek jár –és nem csak játszani.
Az elmúlt év nyarán elindítot-
tuk néhány hulladékfajta: mû-
anyag flakon /pet palack/ és
az italos fémdoboz gyûjtését.
Ezek. Ezzel egy olyan folya-
matot akartunk indítani, mely
már elõrevetíti, népszerûsíti a

szelektív gyûjtést. Gyerekek és
nem gyerekek minél hama-
rább találkozzanak ezzel a
gondolattal és a jövõben
érezzék azt magukénak és na-
gyon természetesnek!

Csapatunk kb. 2000-2500
összenyomott pet palackot és
cca. ugyanennyi préselt fém-
dobozt gyûjtött a  nyár óta. 

Értesítjük az érdeklõdõket,
hogy ez évi, elsõ klubnapját
2010. február 4-én /csütörtö-
kön/ 15 órakor tartjuk.

Program:
1. 2009. év rövid értékelése
2. Állásinterjú – a gyakorlatban
3. Induló tanfolyamok
4. Állások keresése –segítséggel 

ÁLLÁS-, és MUNKAERÕ KÖZVE-
TÍTÉS, INFORMÁCIÓ minden to-
vábbi csütörtöki napon 15- 18
óráig a FALUHÁZ „CseTTI Stu-
dio”-jában.
Klubvezetõ: Véber Gábor
mûv. szervezõ 06 20 204 1916
v e b e r @ f r e e m a i l . h u
veber.gabor@gmail .com
skype: veber.gabor

ÁLLÁSKERESÕ KLUB 

Képviselõi fogadóóra
Tájékoztatom a körzetembe tartozó (Szabadság út az ABC-tõl
a Patkó Vendéglõig és a Templom u.) Tisztelt Lakókat, hogy a
2010.febr. havi fogadóóra  11-én, csütörtökön 17-19 óra
között lesz a Forrás Mûvelõdési Ház CseTTI helyiségében.
Véber Gábor képviselõ 00 36 20-204-1916

Bertha Szilvia és Szegedi
Csanád a sajtótájékoztatón,
középen a mûsorvezetõ
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Szépüljön ingyen VALENTIN napon!
Február 14-én minden 

kozmetikai szolgáltatás ajándék, 
Szilasligeten a Mini kozmetikában!

Tel.: 06-30-6700-566
Január 18-tól 

ÚJ szolgáltatásainkat is igénybe vehetik:
- Pedikûr - Manikûr - Mûköröm

Áraink:
Zselés és francia mûköröm 3800.-
Töltés 3300.-
Díszítés 500-1200.-
Manikûr 1300.-
Manikûr lakkozással 1800.-
Japán manikûr 1800.-
Esztétikai pedikûr 2000.-
Problémás láb 2500.-

Tel.: 06/20-583-6463
(igény esetén házhoz megyek)
NYITVA: Hétfõtõl – Vasárnapig

2145 Kerepes-Szilasliget, József Attila u. 60.
(Meseliget Óvodával szemben)

„Nagy magyar télben picike tüzek,
Soh’se volt olyan máglya,
Mintha most ez a sok-sok titkos láng
Összefogna egy láncba……!
Az égig, csillagos égig érne
És minden idegen rongy benne égne!”

(Reményik Sándor: Nagy Magyar télben)

Fénylánc
Magyarországért 2009

Tél felé, az egyre inkább
csökkenõ nappali órák idején
növekszik a várakozás a meg-
váltó világosság után. Nem vé-
letlen tehát, hogy a fény gyõ-
zelmének ünnepe december
21-e, a téli napforduló. Már
õseink is ünnepelték. Össze-
gyûltek, magukkal hozva a
Napmadarakat, a fényhozókat,
a kerecsensólymokat, melyeket
a lélek madarainak is neveztek,
mely madár nem más, mint a
magyar mitológiai turul. Az év-
nek ebben a szakában a tûz is
fontos szerepet játszott. A tûz
szerepe ezen a napon, a hatal-
mas máglyák által a fény segí-
tése.

Ezt a hagyományt idézik föl
már egy-két éve az országban.
Ennek a mozgalomnak a neve
a Fénylánc Magyarországért,
ehhez csatlakozott 2009-ben a
Szilasligeti Hét Vezér Íjász-

Solymász Hagyományõrzõ
Egyesület.

December 21-én, kora dél-
után csapatunk felvonult,
(csúszkált) a Kálvária hegyre,
ahol a solymász társaink által
elõkészített máglya várt min-
ket, melyet az alkalomhoz illõ-
en égõ nyílvesszõkkel gyújtot-
tunk meg. A recsegõ hidegben
a ropogó tûz mellett értékeltük
az évet: a rosszat lángba vetet-
tük, a jó táplálásához meg kér-
tük a fény segítségét. Dobol-
tunk, tülköltünk, jól éreztük
magunkat.

Méltóképp csatlakoztunk a
Magyarországon világító tü-
zekhez, melyek segítettek a
fénynek, és reményeink szerint
a magyarság jövõjének is.

Este, ha kigyulladnak a csilla-
gok az égen és a földön, gon-
dolj arra: Nem vagy egyedül!

Kóbor Tamás


