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Csúcson a víz
Településünkön június 14-én, hétfõn,

valami hasonló természeti csapás lett úrrá,
mint amit a televízióban láttunk a Hernád
és a Sajó környékén lévõ falvakban. Ezen a
napon országszerte négyezer ház rongáló-
dott meg. Alig félóra alatt hatalmas men-
nyiségû csapadék hullott Kerepesre és több
tucat kertet, illetve alacsonyabban fekvõ
ház pincéjét öntötte el a víz. Beázott sok
lakóépület, az iskola, az óvodák, a közössé-
gi ház. A hömpölygõ áradat megrongálta
az árkokat, az utakat, különösen a földu-
takat, eltömítette az átereszeket, és
telítette a csatornákat. Sajnos, a
temetõben is legalább fél tucat síremléket
mosott alá az áradat. 

Kiderült, nagyon sokan nem törõdnek a
saját felelõsségükkel pedig rendelet írja elõ
az árkok és kapubeállók karbantartását: 

A helyi környezet és természet
védelmérõl szóló7/2004. (III. 25.) ren-
delete az azt módosító 5/2005. (II. 24.), a
6/2006. (II. 21.), a 12/2006. (IV. 28.) és a
29/2008. (X. 9.) rendeletekkel egységes
szerkezetben.

II. fejezet: köztisztasági ren-
delkezések: 4 §. 

(2) Az ingatlan tulajdonosának felada-
ta az ingatlan elõtti járdaszakasz, sarok-
telek esetén minden oldalán (járda
hiányában 1 m széles területsáv, illetve
ha a járda mellett zöldsáv is van, az

úttestig terjedõ teljes terület) zöldsáv,
nyíltárok, és ennek mûtárgyainak
tisztántartása.

A természet nagy úr, és minden
erõfeszítés ellenére hatalmas károkat képes
okozni. Világossá vált az is, hogy a
településen a csapadékvíz elvezetése nem
kielégítõ. Ezért a polgármester megrendeli
Kerepes egészére a csapadékvíz elvezetés
koncepcionális tervét, mely alapján, ha tel-
jesen nem is, de az eddigieknél
hatékonyabban tudunk védekezni.
Ugyanakkor az önkormányzat Kft-je Vass
Lajos vezetésével nagyon sokat és nagyon
gyorsan tett a bajbajutottakért, amit több
kerepesi lakos is ezúton köszöni.

A nagy esõzések hatására a víz az Al-
földi utcát sem kíméli, szinte hömpöly-
gõ áradataként zúdul be udvarokba,
kertekbe, pincékbe és okoz károkat a
legnagyobb bosszúságunkra.

Annak idején, mikor elkészült az Alföl-
di utca aszfaltozása, és annak rendje és
módja szerint a munkások elkezdték a
vízelvezetõ árok helyének kijelölését, a
kivitelezésével sajnálatos módon csak az
Alföldi utca 35 szám elõtti rész negye-
déig jutottak el. Nem tudták a munkát
folytatni, mert Simoncsik László egysze-
rûen nem engedte, hogy a háza elõtti
árkot kiássák. Több személygépkocsival
(?) kiállt az utcafrontra megakadályozva
az árok kiásásának folytatását.

Június 21-én Simoncsik László megje-
lent a házam elõtt és arrogáns módon
minden lustának elhordott, amiért nem
készítek kapával vízelvezetõ árkot. A
hangos szóváltásra fiam is megjelent, és
csendesen csak annyit válaszolt
Simoncsiknak: - Laci bácsi, nem emlék-
szik, hogy annak idején éppen maga

nem engedte az árok kiásását? A szom-
széd hátrafordulva még visszaszólt ne-
kem: - Te lusta, ne bámészkodj, inkább
kapával csinálj árkot, vagy szólj apád-
nak, az majd kiássa neked!

Több kérdés merült fel bennem a tör-
téntek után: - hogy tudta megakadá-
lyozni annak idején a vízelvezetés meg-
valósítását közterületen, – miért nem
vonták felelõsségre ezért, - milyen em-
ber az, aki a saját hibájáért mást okol, -
milyen ember az, aki így beszél a szom-
szédjával, - - vajon gondol-e azokra a
családokra, akiket miatta elöntött a víz,
- és végül, de nem utolsó sorban vajon
mi történt volna, ha négy évvel ezelõtt
megválasztják polgármesternek, vagy
képviselõnek, akkor is csak a saját érde-
keit képviselte volna? 

Zombori Hubertné
* * *

Zombori Hubertné, Simon Lajos és
más, az utcában lakó ingatlantulajdo-
nosok ingatlanaikban keletkezett káro-
sodások miatt június 22-én a polgár-

mester elrendelte a vízelvezetõ árok
azonnali kiásását kivétel nélkül vala-
mennyi ingatlan elõtt.

Egy nem létezõ árok története... 
...avagy ki miatt nem készülhetett el az Alföldi utca vízelvezetése

Az ilyen árok nem sokat ér Hömpölygõ víz az Árok utcában Vízmosás a Szondy utcában

Hordalék
a Béke úton

Alámosott
sír a temetõben

A meglévõ árok csurig van, 
ássák a folytatást

Elöntött pince
a Bartók Béla utcában
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Pályázaton nyert összegek, építkezések
A legújabb pályázati siker,

101 millió Ft-os, melybõl
megépülhet az Idõsek Nap-
pali Klubja a Wesselényi ut-
cában, az 1327/2 hrsz. ingat-
lanon, valamint megújulhat
a Szociális és Családsegítõ
Otthon. Ez a pályázaton
nyert támogatás 90 %-os, te-
hát „mindössze” 10 %-ot,
azaz 10 millió Ft-ot kell az
önkormányzatnak hozzáten-
nie. Most következik a terv-

készíttetés, majd a közbe-
szerzési eljárás. Jó esetben
õsszel elkezdõdhet a kivitele-
zõi munka.

Befejezõdött közben az Il-
ka, a Berek, a Rét, a Kodály
utca aszfaltozása, valamint
a Mogyoródi út a lámpától
a HÉV átjáróig. Az útjavítások
támogatottsága 50 %-os
volt, így a 86 millió Ft-os be-
ruházásból az összeg fele,
azaz 43 millió költség Kere-

pesre hárult. Ez utóbbihoz si-
került megnyerni a Hun-
garoring 10 milliós hozzájá-
rulását.

Folyamatban van a Bölcsõ-
de építés és a Faluház fel-
újítás, bõvítés közbeszerzési
eljárása. A munka várhatóan
a nyár végén elkezdõdik.

Ugyancsak a közbeszerzés-
nél tart a Szondi és a Wéber
Ede utcák kivitelezése, amely
hamarosan elkezdõdhet.

Hasonlóképpen folyamat-
ban van az egészséges ivó-
víz érdekében kezdeménye-
zett közös munka Kistarcsá-
val, amelynek összköltsége
meghaladja az egymilliárd
forintot.

Pályáztunk az iskola fûtés-
rendszerének korszerûsítésé-
re is, de itt még nincs ered-
mény.

Windhager

Kõ a kanyarban Séta a temetõben 

Sok virágot lopnak 

Kerepesi solymász 
az UniverZoo megnyitóján

Mi készül, és vajon meny-
nyibe kerül az, ami a szi-
lasligeti Béke út végén épül az
éles kanyarban? – teszik fel
egyre többen a kérdést. Nos, a
megtisztított és nemes mész-
kõvel kirakott rézsûn készülõ

látványosság a településnek
egy fillérjébe sem kerül, mert
azt a polgármester és két szi-
lasligeti vállalkozó ajánlja fel
önzetlenül a falu szépülésére.

A többi egyelõre megle-
petés.

Az elmúlt négy évben a te-
metõ többet változott, mint
az elmúlt 20 esztendõben.
Kezdõdött az üzemeltetõ le-
váltásával és azóta az új üze-
meltetõ évente 1,5 millió fo-
rintot köteles a sírkertre költe-
ni, ami meglátszik. A hullám-
pala kerítést odaillõ váltotta, a
fákat gallyazták, illetve kivág-
ták, a kutat, a keresztet, a hát-
só drótkerítést rendbe hozták,
a ravatalozó köré padokat he-
lyeztek el, a focipálya felõli sa-
rokban virágos sarkot alakítot-
tak ki. Megteremtették az ur-

nás temetés feltételeit, rendbe
hozták Somló Sári és Wéber
Ede sírját, rendszeresen vágják
a füvet és szállítják a szeme-
tet, sõt, a bejáratnál virágot
árusító nénik ízléses asztalo-
kat kaptak, a szobor fölé tetõt
emeltek, a sétányt kandelábe-
rekkel díszítették.

Tavaly rendbe hozták az
omladozó régi ravatalozót, az
idén pedig díszkõ burkolattal
látják el az átvezetõ sétányt.
Arról is ismerszik az élõ, mi-
ként gondoskodik az eltávo-
zottak emlékének ápolásáról.

Kerepesen az elmúlt négy
esztendõ során fémbõl ké-
szültvirágtartókat helyeztek ki
a villanyoszlopokra, amelyek-
nek - akárcsak az ünnepeken
kitûzött lobogóknak - a felét
rendre ellopják. Virágágyáso-
kat alakítottak ki a CBA kör-
nyékén a közlekedési lámpák-
nál és Szilasligeten a kis közért
mellett. Varga Árpád sírköves
jóvoltából, beton virágtartó-
kat helyeztek a CBA, a Katoli-
kus Templom és a Wéber Ede

utcai orvosi rendelõ elé. Újab-
ban Perge Csaba vállalkozó és
Mihalik Mihály lakatos jóvoltá-
ból, valamint Sági János virág-
termesztõ közremûködésével
kihelyeztek összesen 10 darab
oszlopos virágtartókat, ame-
lyeket ha nem dézsmálnak
meg, akkor újabb színfoltjai
lehetnek a településnek.

A virágos Kerepesrõl - lopás
ide, lopás oda - akkor sem
mondunk le, mert aki a virá-
got szereti…

Május 29-én nyitotta meg
kapuit a környék, sõt Európa
legnagyobb állattartással kap-
csolatos bevásárló- és konfe-
rencia központja.  Mogyoró-
don az M3-as lehajtójánál lé-
tesült hatalmas épület és a kö-
rülö   tte lévõ több hektár
hasznos terület mind az állat-
tartással kapcsolatos látvá-
nyosságokkal lett teli, a kikép-
zett kutyák, racka juhok, szür-
ke marhák mellett még
solymok is  jelen voltak, kö-
szönhetõ ez utóbbi a lapunk-
ban korábban az elõzõ évben
már bemutatott kerepesi soly-

másznak, Záborszky Edének.
(Lásd képünkön.)

Gond a lom körül
Esztendõnként egyre több

gondot okoz a lomtalanítás,
mert nagyon sokan pimasz
módon visszaélnek vele.
Egyesek jól szervezett családi
vagy familiáris alapon szét-
dobálják az elvitelre, kapuk
elé rakott holmikat, mások
pedig késve rakják ki, megint
mások pedig teherautónyi
veszélyes hulladékot rámol-
nak le éjszakánként Kerepes
közterületire. Egyre felhábo-

rítóbb azok viselkedése, akik
a településért jószerivel sem-
mit sem tesznek, semmilyen
adót nem fizetnek, vagy ép-
pen mások szemetét hurcol-
ják szanaszét, mi pedig szed-
hetjük össze utánuk. A sze-
mét kezelése bizonyos érte-
lemben az adott közösség
kulturális fejlettségét is jel-
lemzi. Kerepesen egyre töb-
beknek egyre nagyobb a le-
maradásuk.



A Szilasvíz helyzete

A Kft beszámolója szerint a
termelt víz 30 %-a elvész, el-
folyik, s ez óriási veszteség.
Nem érdekeltek a fekete rá-
kötések felderítésében, nincs
pontos nyilvántartásuk az
eszközállományukról, nem
tudják bizonyítani, hogy a
pántlikázott összeget arra
költötték, amire azt kapták,
így lehet, hogy vissza kell fi-
zetni 24 millió Ft-ot. Polgár-
mester úr összefoglalója sze-
rint nem érzékelhetõ az üzle-
ti érdekeltség megjelenése a
cégnél, ami további lépések
megtételét követeli az önkor-
mányzattól.

Az éves beszámolójukat
azonban a képviselõ-testület
elfogadta.

A Kerepesi Nonprofit Kft
beszámolója

Polgármester úr kihangsú-
lyozta, hogy a Kft-re minden
nehézség esetén számítani
lehetett, akár víz-kár, akár
más ok miatt vált szükséges-
sé a beavatkozásuk. Még a
hétvégén is állják a sarat, ha

arra van szükség, s ez nagy
érték Kerepes életében.

Iskolaigazgatói
pályázat kiírása

Az iskola igazgatójával közös
megegyezéssel felbontott
szerzõdés miatt új pályázatot
írnak ki a Széchenyi István Ál-
talános Iskola vezetõi mun-
kakörére.

A Mûfüves pálya 
üzemeltetése

Egy pályázat érkezett, amely
megfelelõnek látszik, ám az
illetõ csak abban az esetben
alapít az üzemeltetésre cé-
get, ha megkapta a felada-
tot. A testület elfogadta az
ajánlatot.

Franka Tibor polgármester
az ülés kezdetén tájékoztatójá-
ban ismertette, hogy 

Kerepes újabb pályázatot
nyert a Nyugdíjas Ház építé-
sére és a Családsegítõ felújí-
tására.  A várt 112 millió he-
lyett azonban a pályázat ki-
írói már csak 101 millió Ft-ot
hagytak jóvá, de ennek is na-
gyon örülünk. 

A község felavatta a mûfü-
ves pályát Mészöly Kálmán és
Rátonyi Gábor részvételével. A

képviselõ-testület megpályáz-
tatta a pálya üzemeltetését. 

A továbbiakban határoza-
tot hoztak a képviselõk, illet-
ve jóváhagyták a Mûvelõdési
Ház, a Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, valamint
a Szabó Magda Könyvtár éves
beszámolóját, továbbá a
Kistarcsai Rendõrõrs éves je-
lentését. Elfogadták a Gyer-
mekvédelmi Szolgálat és a
közterület-felügyelõk beszá-
molóját is. 

Ezt követõen tervezõt vá-
lasztottak a Település Szerke-
zeti Terv felülvizsgálatához,
tárgyalták az intézmények vilá-
gítás-korszerûsítését, a belte-
rületi vízmosások rendezésé-
nek elõterjesztését, az állattar-
tási rendeletrõl szóló vitaanya-
got, a Trianon Emléknap meg-
tartását.

Meghatározták az óvodai
csoportszámokat, a mûfüves
pálya finanszírozását, a család-
segítõ létszámleépítését, vala-
mint egy közterületen a Petõfi
köz elnevezés használatát.
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Franka Tibor polgármester
három igen fontos ügyben
kérte a képviselõk jelenlétét
és döntését.

Közbeszerzési eljárás 
kiírása felhalmozási 
hitel felvételére.

A képviselõ-testület maga
elõtt görgeti az elõzõ polgár-
mester idejében felvett közel
300 millió forintos hitelt,
amely azért is elõnytelen,
mert azt még svájci frankban

vették fel. Folyamatosan fize-
tik a részleteket, azonban
még mindig 218 millió Ft tar-
tozást tartanak számon. En-
nek a tartozásnak a kiváltása
igen idõszerû lenne.  Az ön-
kormányzat a tavalyi évrõl át-
hozott ugyan 140 millió Ft
megtakarítást, ugyanakkor a
meglévõ és a továbbiakban
várható nyertes pályázatok-
hoz szükséges önrész is fel-
használható tõkét igényel.
Ennek a helyzetnek a kezelés-

hez szükséges összeget hitel-
bõl kívánják megoldani, de a
lehetõ legkedvezõbb feltéte-
lek mellett. Ezért írtak ki pá-
lyázatot a bankok számára.

Az egyik bank adott ajánla-
tot 100 millió Ft hitelre, de
kedvezõbbnek tûnik a másik
bak ajánlata, amely 400 mil-
lió Ft-os kötvénykibocsátásra
tett javaslatot. Ebbõl kifizet-
hetnék a Bók féle önkor-
mányzat által felvett hátrá-
nyos hitelt, és a maradék ösz-
szeget a bankban hagyva ka-
matoztatnák addig, amíg ar-
ra szükség nem lesz a pályá-
zati beruházások önrészéhez.
A kötvény további elõnye,
hogy nem kell rövid idõn be-
lül visszavásárolni, tehát idõt
nyerhetünk, miközben a
pénzt forgatva még kamat-
bevétel is szert tehetünk. Ez-
által ugyan a kötvénytartozás
800 millió Ft-ra nõ, de Kere-
pesnek van 5 milliárd vagyo-
na a fedezet számára és a vá-
sárolt területek egy gazdasá-
gi fellendülés idején jól hasz-
nosíthatókká válnak. Kérdé-

sekre elhangzott, hogy Kere-
pesnek jelenleg jelzáloggal
terhelt ingatlana nincs.

Mindezeket mérlegelve a
testület többsége, azaz 7 fõ
igennel szavazott a kötvény-
kibocsátásra, míg a többiek
tartózkodtak vagy ellen sza-
vaztak.

Az önrész biztosítása 
a bölcsõde építéséhez
A Babaliget kezdetû project-
hez a kiíró döntése miatt be-
következet változás szerint
Kerepesnek 28 millió Ft ön-
résszel kell hozzájárulni, a
korábban meghatározott va-
lamivel kisebb összegnél. A
testület jóváhagyta az új ön-
rész mértékét és döntött an-
nak elkülönített számlára he-
lyezésérõl.

A Széchenyi István 
Általános Iskola 
helyzetének értékelése
Ezt a témát zárt ülésre tette
át a képviselõ-testület, így
nem áll módunkban beszá-
molni róla.

Beszámolók a képviselõ testületi ülésekrõl
Rendkívüli ülés május 12.

Rendkívüli ülés június 1.

Testületi ülés május 26.

Az Ónodról visszaérkezett
segélyt szállítók

Balázs
János

Czeglédy
Beatrix

Vass
Lajos



A Szabadság úton a Rét ut-
cától a Hév megállóig az 50
éve telepített nyárfák gyö-
nyörûek ugyan, de életve-
szélyessé váltak. A kivágá-
suk, illetve a csonkolásuk
nem kis fejtörést okozott a
magasságuk, szélességük
és nem utolsó sorban a fõ-

közlekedési úthoz való kö-
zelségük miatt is. Mivel a
fák BKV területen vannak,
Polgármester úr az illetéke-
sekkel folytatott hosszas
tárgyalást és kemény alku-
dozást követõen elérte,
hogy a BKV végeztesse el a
szükséges munkálatokat.
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Kapkodja az ország a fejét! Olyan
„dolgok” történnek, naponta több is,
amelyek eleddig évek alatt sem voltak
elképzelhetõek. Végre azt teszi az új
parlament és az új kormány, amit a vá-
lasztások elõtt ígértek. Ráadásul hirte-
len teszi, hitelesen teszi és ezért helye-
sen teszi. A bankok adóztatása, a hitele-
sek segítése, a csillagászati fizetések
kurtítása, az adók egyszerûsítése, a köz-
rend és a közbiztonság javítása, a csalá-
dok támogatása és a sort sokáig lehet,
és remélem hónapok multával is tovább
lehet majd folytatni.

Wess Roberts kutató írja Attila gyõzel-
mi titkai címû könyvében: „Biztosra ját-
szani és elkerülni a kockázatot – két
olyan fõ hiba, ami miatt a Római Biroda-

lom a szemünk elõtt szakadt darabokra.
A vezetõknek nem szabad idegenkedni-
ük a kockázat vállalásától.” Pontosan er-
rõl van szó! Olykor anélkül kell gyorsan
cselekedni, hogy minden egyes és lénye-
ges tényt ismernénk, hiszen ha tovább
halogatjuk a sürgõs tennivalókat, annál
nehezebb lesz változtatni rajtuk. A teljes
eltévedés állapotában a sûrû és sötét er-
dõben bolyongva teljességgel felesleges
arról elmélkedni, hogy miként kelünk át
azon a hídon, amely kivezethet bennün-
ket a kínból. Majd akkor kell tépelõdni
róla, ha elértük a hidat. Egyelõre a hoz-
zá vezetõ csapást, vagy ösvényt kell
megtalálni, sõt, ha nincs, akkor vágni
kell, különben oda az átkelés lehetõsé-
ge, oda a híd közelsége.

Ehhez pedig bátorság, akaraterõ és
elkötelezettség szükségeltetik, illetve an-
nak belátása, hogy mennyire fontosak
ezek a tulajdonságok az eredményes
(ki)vezetéshez. Visszatérve Attilára, a bi-
rodalomépítésre, nos, túl azon, hogy az
iménti tulajdonságokkal rendelkezett,
még arra is képes volt, hogy nem össze-
illõ törzseket és csoportokat egyesítsen,
fogjon szövetségbe, elsõsorban azért,
hogy a vezetése alatt álló nagy közös-
ségben a lehetõ legtöbben találjanak
boldogulást, már akik vágynak rá, és
hajlandók tenni érte. Kockázat és siker.

Kapkodjuk a fejünket!... És emeljük
kalapunkat.

Franka Tibor, polgármester

Le a kalappal a Fidesz elõtt!

Kiemelkedõ jelentõségû beruházással a fenntartható fejlõdésért

Ökörtelek-völgyi hulladékkezelõ központ 
Pest megye és Nógrád me-

gye nem kevesebb, mint 106
települése fogott össze a ter-
mészeti erõforrásokat kímé-
lõ, és a környezetet óvó kez-
deményezés, a Zöld Híd
Program sikere érdekében. A
program fõ célkitûzése, hogy
a Budapesttõl észak-keletre

elhelyezkedõ vidék hulladék-
gazdálkodását teljesen új
alapokra helyezze, a korszerû
technológiák, eljárások és lo-
gisztika alkalmazásával, illet-
ve ugrásszerûen megnövelje
a szelektív hulladékgyûjtés
arányát, a begyûjtött hulla-
dék szelekcióját és további
hasznosítását.

A Kerepes, Ökörtelek–völ-
gyi hulladékkezelõ központ
június 15-i átadásával a hulla-
dékkezelés új mérföldkõhöz
érkezett, a beruházás értéke
és kapacitása miatt, de a lét-
rejövõ térségi tudásközpont
mûködésével megnyíló lehe-
tõségek miatt is. A technoló-

giai bemutatót is magába
foglaló ünnepségen dr.
Gémesi György, dr. Szûcs La-
jos, a Pest Megyei Önkor-
mányzat elnöke, valamint dr.
Illés Zoltán államtitkár értékel-
te az elõrelépést, s jelen volt
körzetünk új országgyûlési
képviselõje Vécsey László is.

Ismert azonban, hogy ami

hosszú távon jó és korszerû,
az általában nem olcsó. Be
kell vezetni a szemétdíjat

Kerepesen, az összege
meghaladja az évi 25 ezer
forintot ingatlanonként. Így
van ez itt is. Bár a hulladék-
kezelõ rendszer 6 milliárd Ft
EU-s támogatásból épült
meg, a mûködtetés és az
avulás költségeit már a hasz-
nálati díjjal ki kell termelnie.
A legkorszerûbb módon szét-
válogatott és újrahasznosí-
tott hulladék a továbbiakban
nem szennyezi sem a földet,
sem a levegõt, sem a vizeket,
egyedül a már tényleg sem-
mire nem használható mara-

dékot, például a sittet helye-
zik el a lerakóba. Azt pedig
úgy alakították ki, hogy sem-

mi kárt ne tudjon okozni. A
szállítási, válogatási, felhasz-
nálási költségek, - a jelenlegi
sok helyen az önkormányzat
által mesterségesen alacso-
nyan tartott árakkal összeha-
sonlítva - nagyságrenddel
megnõnek, de cserébe
egészséges földet és életteret
hagyhatunk a gyermekeinkre
és az unokáinkra. Emiatt
nem volt felhõtlen a sok
megjelent polgármester
homloka, ám mindenki tud-
ja, hogy a jövõnek fizetünk.

W. K.

Dr. Szûcs Lajos, dr. Illés Zoltán és Franka Tibor
megbeszélése a megnyitó elõtt

Vécsey László (nyakkendõben) 
a polgármesterek között
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- Polgármester úr! Kerepes erõtel-
jesen és látványosan megváltozott a
2006-os állapotokhoz képest. Ké-
rem, foglalja össze, milyen beruhá-
zások történtek megválasztása óta.

- A leglényegesebb változást az ut-
cák aszfaltozása, felújítása jelenti. Ezen
a téren rendkívül rossz volt a helyzet, s
még mindig sok utca vár javításra, de
ha az elkészítendõ 16 utca hosszát
összeadjuk, akkor 12 kilométert ka-
punk, azaz Kerepesrõl körülbelül Má-
tyásföldig elérne!

Kapcsolódóan megépítettünk 3,5 ki-
lométer hosszú járdát, ahol szükséges
volt ott lépcsõkkel együtt, mint például
a HÉV állomásoknál. A csapadékvíz el-
vezetést összesen 2,5 kilométer távon
építettük ki, ami az árkokon kívül 6 vas-
ráccsal is ellátott átereszt is tartalmaz,
ez utóbbi értéke egyenként eléri a fél-
millió forintot. Megépítettük pályázati
pénzbõl a 80 gépkocsi befogadására
alkalmas P+R parkolót. Mindezeket
karban is tartjuk, folyamatosan takarít-
juk a vizes árkokat, javítjuk a kátyúkat,
amennyit csak bírunk pénzben, ember-
ben, idõben. Sajnos nem tudunk min-
denhová idõben elérni, ehhez megérté-
süket kérem.

- Hogyan sikerült viszonylag kis
költségvetésbõl ennyi munkát elvé-
geztetni?

- Úgy, hogy a saját gépparkunkat
használjuk. Eladtuk a Polgármesteri Hi-
vatal korábbi épületét bruttó 120 mil-
lió forintért, ebbõl építettük ki a tele-
pülés-gazdálkodási feladatokkal meg-
bízott Kft telephelyét, ebbõl a pénzbõl
vásároltuk meg a szükséges munkagé-
peket, amelyekkel a munkák dandárját
el tudjuk végezni, még a hó eltakarítást
is, de ebbõl alakítottuk ki az új hivatalt
a régi kisegítõ iskola helyén. A Kft rend-
kívül hasznos Kerepes életében, a dol-
gozóikat mindig ott találjuk, ahol ép-
pen szükség van rájuk, akár hóban,
akár esõben, ünnepségeken, hétvége-
ken. Nélkülük nem tudnánk ennyi min-
dent elvégezni a faluban még akkor
sem, ha a szervezettségükkel akadnak
problémák.

- A Polgármesteri Hivatal azóta egy
jóval kisebb épületrészben székel.
Nem okoz ez nehézséget?

- Valóban, a korábbi használt terület
egyharmadával rendelkezik a Hivatal.
Szerényen élünk itt, de jó szervezésnek
köszönhetõen a munkában nincs sem-
miféle fennakadás. Felelõsségteljes az
is, hogy a térség legnagyobb foglalkoz-
tatója a Hivatalunk, mintegy 180 fõ al-
kalmazottunk dolgozik velünk, beleért-
ve a Kft közmunkásaitól egészen a pol-
gármesterig mindenkit. Nem kis feladat

ennyi embert irányítani, a munkát szer-
vezni, közben a szigorú fegyelmet, az
eredményességet és a munkakedvet
fenntartani.

- A jó közérzetet, az otthonosság
érzetét hathatósan segítik a közterü-
leteken telepített díszek és
eszközök…

- Igen, ilyenekre is szükség van egy te-
lepülés arculatának kialakításához. Hat
buszmegállót, négy falutáblát, több tá-
jékoztatót, hirdetõoszlopot helyeztünk
ki, valamint számos szeméttartót, 30
zászlós világító lámpát, 50 virágtartót a
villanyoszlopokra. A forgalmasabb te-
rületeken virágágyásokat is készítet-
tünk, újabban pedig virághengerekkel
is megjelentünk. 

A díszek mellett fontosak a lakókör-
nyezetben az emlékmûvek, emléktáb-
lák, hogy magunkénak érezhessük a te-
reket, utcákat, hogy ápoljuk a régen élt
jeles emberek emlékét, hogy a gyökere-
inket ne veszítsük el. Ezért állítottuk a
nemrég felavatott Trianon emlékmû-
vet, három évvel ezelõtt pedig a Hõsi
emlékmûvet. Mindkettõ közadakozás-
ból készült, köszönet érte azoknak, akik
pénzzel, munkával, vagy egyéb támo-
gatással hozzájárultak. 

Elhelyeztünk 5 emléktáblát, többek
közt Petõfi Sándornak, Szabó Magda
írónõnek, és még továbbiakat is terve-
zünk és építettünk két dísz kutat is. Cí-
mereket helyeztünk el a közintézmé-
nyek épületein, felújítottuk Wéber Ede
sírját a temetõben, segítettünk a falu-
végi keresztállításban. Építettünk két
játszóteret, ami korábban egyáltalán
nem létezett Kerepesen. 

Ezentúl elültettünk egymillió forint
értékben facsemetéket. Sajnos Szilason
többet kitörtek belõlük.

- Milyen közintézmények újul-
tak meg?

- Felújítottuk az orvosi rendelõket,
bõvítettük a szilasi József Attila úton ta-
lálható óvodát 25 férõhellyel, az óvodá-
hoz parkolót építettünk, átépítettük a
Wéber Ede utcai óvoda teraszát, most
a külsõ tatarozásán dolgozunk. 

Rendeztük az iskola környezetét, ki-
cseréltük az összes ablakot, felújítot-
tunk nyolc tantermet, kialakítottuk az
önálló Családvédelmi és Gyermekjóléti
Központunkat. Tetõt cseréltünk a falu-
házon, kiköveztük az udvarát, s bekö-
töttük a szennyvízcsatornába, mert ad-
dig szégyenszemre még ez is hiányzott. 

Támogattuk a katolikus parókia épí-
tését, felújítottuk a sportköri épületet,
átadtuk a mûfüves focipályát. Üzemel-
tetésre pedig bérbe adtuk és a befolyó
összegbõl térítjük a bekerülési költsé-
get, így valójában ingyen készült el ez a
hasznos létesítmény. Rendeztük a
sportlétesítmények kerítéseit és a teme-
tõ kerítését. 

A temetõben az értékes mûemlék
szobor fölé tetõt készíttettünk, felújí-
tottuk a keresztet, ahol, az imádságok
történnek. Megmentettük és felújítot-
tuk a régi ravatalozót, most pedig
díszburkolatot kap a temetõ fõútja.
Világító kandeláberek is segítenek a
temetõben õsszel a korán sötétedõ
idõszakokban.

Közlekedési lámpát is helyeztünk el a
felsõ óvodánál Kerepesen, a fõ út men-
tén. Ezzel együtt sem teljesülhetett
minden, amit 2006-ban vállaltam, mert
a nem várt politikai és gazdasági ese-
mények közbeszóltak. Ami késik, az
nem múlik, mindenre sor kerül.

- Egy települést az is jellemzi, ho-
gyan üli meg az ünnepeit…

Nemrég tartottuk a Pedagógus Na-
pot, ahol évrõl évre egy-egy arany
nyaklánccal jutalmazzuk a kiváló óvo-
dai és iskolai pedagógusokat. Bevezet-
tük a díszpolgár címet és megalapítot-
tuk a Katolikus Kultúráért kitüntetést el-
sõként az országban, de elismerjük az
orvosok és mások munkáját is.

Kialakítottuk a kerepesi és a szilasi
fesztiválteret, mindkét helyen számos
rendezvény tartunk, mint például a
nemzetközi nemzetiségi fesztiválokat, a
szilasi napokat, a szüreti mulatságokat,
és természetesen minden nemzeti ün-
nepünket méltó módon megtartjuk.

Azt gondolom, hogy az embereknek
ezekre is nagy szükségük van, ilyenkor le-
het a településhez és a lakótársakhoz kö-
tõdni, ismerkedni, egymásra találni. Ez
nem pénzpocsékolás! Ráadásul az ün-
nepségekhez mindig számíthatunk so-
kak segítségére, akik anyagiakkal és
munkával egyaránt önzetlenül támogat-
ják a rendezvényeket. Köszönet jár érte.

Interjú Franka Tibor polgármesterrel

Itt az idõ! Folytassuk együtt!
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civil szervezetünk mûködik. Tavaly
szervezõdött meg a Székely Kör, és
most mutatkozik majd be a Görgey
Artúr Egyesület. A fellépõ csoportja-
ink, mint az Aranyesõ, a Pávakör, a
Kisvirág és a többiek hazai és nemzet-
közi elismeréssel öregbítik Kerepes jó
hírét. Akit tudunk, támogatunk, néha
erõn felül is.

Itt mondok köszönetet a sok önzet-
len segítségért, azoknak, akik munkáju-
kat, idejüket és pénzüket áldozzák a
rendezvényeink sikeréért, az emlékmû
építéseinkért, a környezetünk szépíté-
séért, tisztántartásáért. A lakosság rész-
vétele és támogatása nélkül ez elkép-
zelhetetlen lenne. Örülök, hogy egyre
többen vesznek részt a rendezvényein-
ken, egyre többen ismerik meg egy-
mást. A szentmisén is egy-egy ének
hangereje újabban felerõsödött, hiszen
többen énekeljük. Az emberek tartása
egyenesebbé vált. Sokan emlegetik,
hogy az országban vagy külföldön jár-
tukban, ha elmondják, hogy honnét
jöttek, akkor kiderül, hogy az emberek
tudják, merre van Kerepes, tudják,
hogy szépen fejlõdik, és ismerik a
kerepesi polgármestert. Ez engem
büszkeséggel tölt el, mert mindig is kül-
detésnek éreztem a munkámat, amit
alázattal, de határozottan és megalku-
vás nélkül végzek. 

A kultúrához tartoznak a testvértele-
pülések: Erdélyben, Csehországban,
Lengyelországban és Szlovákiában vet-
tük fel a kapcsolatot ottani települések-
kel, így megvalósul a mi szintünkön a
visegrádi négyek csoportja. A visegrádi
négyek nevében uniós pénzekért pá-
lyázhatunk a jövõben.

- Milyen Kerepes közbiztonsága?
- A közbiztonság országos szinten

gyenge, de mi igyekszünk megtenni,
ami tõlünk telik. Sikerült ingyen gépko-
csit szereznem a Suzuki Benkõtõl a pol-
gárõreink számára, akik már 18-an lát-
nak el nap, mint nap szolgálatot. Van
két közterület felügyelõnk és egy körze-
ti megbízott rendõrünk, amivel nem
minden település büszkélkedhet. Itt Ke-
repesen a többség akarata érvényesül,
megértjük és támogatjuk a kisebbsége-
ket, de határozottan megköveteljük a
rendet és az alkalmazkodást, az embe-
ri méltóság megtartását a többség kí-
vánsága szerint. Ebben sem ismerek
tréfát még akkor sem, ha sok esetben
igyekeznek megvezetni, még inkább
becsapni.

- Szeretnénk a gazdálkodás elvei-
rõl és eredményeirõl is tájékoztatni!

- Örömmel számolok be arról, hogy
Kerepes önkormányzati vagyona ma
már meghaladja az 5 milliárd forintot.
Nincs kifizetetlen számlánk, elmaradá-
sunk, tartozásunk. A pénzügyi helyze-
tünkre jellemzõ, hogy a számlavezetõ

bankunk készségesen biztosítja az eset-
legesen szükségessé váló hiteligényün-
ket, ha például pályázati önrészhez arra
van szükség. Kötvény kibocsátással old-
juk meg ezeket a feladatokat. Határo-
zottan kell gazdálkodni, esetenként
akár kockázatva is, a pályázati pénzek
megszerzése érdekében. Ezzel nem
mindenki ért egyet, de ez a fejlõdés le-
hetséges módja és határozottan állí-
tom, megéri. A testület többsége, elsõ-
sorban az Összefogás Kerepesért Egye-
sület tagjai támogatnak, nélkülük nem
készülhetett volna ennyi minden a tele-
pülésen. Készen állunk arra, hogy amit
eddig felelõsséggel végeztünk, ezentúl
is felelõsséggel végezzük tovább.

Engem húzóembernek választottak
meg, ezért húzom Kerepes szekerét. A
település lakosságának döntõ többsé-
ge azt akarja, hogy haladjunk, ne álldo-
gáljunk, mert akkor lemaradunk. Azok-
kal nem tudok mit kezdeni, akik min-
den lépést meg akarnak akadályozni,
hogy ne fejlõdjön Kerepes. Szerencsére
kevesen vannak, bár néha igen hango-
sak. Õket nem Kerepes jövõje, hanem
az egyéni politikai érdekeik vezérlik.
Nem esik jól a riogató, a szitkozódó,
olykor a pártok mögé bújó, és gyûlöl-
ködõ emberek véleménye, de nem ké-
pes megtörni.

Azt is örömmel jelenthetem, hogy
Kerepes a három és fél év alatt páratla-
nul nagy összegû pályázati pénzt nyert,
összesen 1,8 milliárd Ft-ot. Ez sem
megy azonban ingyen, több tízmillió
forintért készültek a tervek, amelyekkel
pályázni lehet, de megéri. Az elnyert té-
telek közt a legnagyobb, az 1 milliárd Ft
a vízminõség javítását szolgálja, ame-
lyet Kistarcsával közösen nyertünk, mi-
vel a vízrendszerünk közös. Egészséges
ivóvizünk lesz végre.

Az eddig elkészült beruházások to-
vább folytatódnak. Hamarosan épül a
bölcsõde, átalakul a faluház, a család-
segítõ és megépül a nyugdíjas klubház
és elkészül a Szondi és a Wéber utca. A
Gyulai Pál utcáról egyezkedünk az ott
lakókkal. Széphegyen meg kell oldani a
csapadékvíz elvezetést, és megoldjuk.

Az 1,8 milliárd összeghez arányosan
a saját pénzünket is hozzá kell tenni,
ezt nevezzük önrésznek, ami több száz-
millió forintra rúg összességében. En-
nek az elõteremtéséhez volt és van
szükség a kötvénykibocsátásra. Ez
azonban elkerülhetetlen, hiszen min-
den befektetett forintunknak a három-
szorosát-ötszörösét kapjuk támogatás-
ként, amivel megsokszorozhatjuk a
pénzünket. Az önrész nélkül pedig
egyetlen fillért sem tudnánk Kerepesre
hozni. Aki ezt nem látja, sõt ellene tesz,
az vagy nem tudja ezt felfogni, vagy
hátráltató szándékból ágál ellene. Min-
den környezõ település így tesz, csak
nem mindegyik ilyen sikeres a pályáza-

tok terén. A sikerhez kevés képviselõ-
nek, pártkatonának, vagy polgármes-
ternek lenni. Dolgozni kell érte reggel-
tõl-estig, akár hétvégeken is, sokat kell
tárgyalni, egyezkedni és jó kapcsolato-
kat kiépíteni.

- Közeledik az önkormányzati vá-
lasztás ideje. Ön milyen színekben
kívánja ismét megméretetni magát?

- 2006-ban támogatott a FIDESZ,
amit ma is köszönök, és továbbra is
igyekszem jó kapcsolatban maradni
velük, s ez országos szinten meg is va-
lósul. Itt a helyi szervezettel azonban
más a helyzet, többek közt õk is tá-
madnak engem. Egy kisalakú kiad-
ványban egy másik ellenségem azt írta,
hogy „Állítsátok meg Frankát!”. Pedig
nem engem kellene megállítani, ha-
nem az illetõnek kellene inkább végre
elindulni, hiszen a négy év során a tes-
tületi üléseken kívül nem lehetett ész-
revenni az igyekezetét. Akad sajnos né-
hány ilyen képviselõ. 2006 óta illett vol-
na tenni is valamit. 

Ami a polgármesterséget illeti: soha,
semmilyen pártnak nem voltam a tag-
ja, nemzeti keresztény elkötelezettsé-
gem viszont közismert és képviselem.
Kerepesen azonban baloldali, liberális,
jobboldali és semleges világnézetû em-
berek élnek együtt, és a polgármester-
nek ebben az értelemben függetlennek
kell lennie, hiszen valamennyiüket kép-
viseli és valamennyiükért felel. Nincs
baloldali kenyér, vagy jobboldali aszfal-
tos út. Ezért alakítottuk meg az Össze-
fogás Kerepesért Egyesületet, amelynek
listáján együtt indulhatnak a választá-
sokon azok, akik együvé tartoznak. A
Fidesz eredményeit és elképzeléseit tá-
mogatom és elismerem, de azzal tudok
tárgyalni, aki akar velem tárgyalni. Én
állok elébe.

Hogy vészelte át Kerepes a viharos
özönvizet?

Bizony nehezen. Mindenkinek köszö-
nöm a támogatását, megértését, segít-
ségét. Megértem azokat is, akik türel-
metlenek voltak a nagy esõzések ide-
jén. Amit tudtunk megtettünk, de ek-
kora vizek okozta károk elhárítására
nem volt több lehetõségünk, sõt az or-
szágnak sem volt. Ami tõlünk tellett,
azt teljes szívünkbõl és erõnkbõl tettük,
magam is lapátoltam a vizet a Sólyom
lakóparkban. Ami gépünk és emberünk
van, az mind igyekezett elhárítani,
csökkenteni a károkat, de a természet
erejével nehéz birkózni.

- Hogyan tovább Kerepes?
- Az itt felvázolt közös munkát Kere-

pes szépítése, fejlesztése, élhetõbbé té-
tele érdekében szeretném tovább foly-
tatni, de ehhez egyedül kevés vagyok.
Itt az idõ: folytassuk együtt, ahogy az
elmúlt négy esztendõben tettük.

Lejegyezte: Windhager
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Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény
– a parlagfû irtására vonatkozó kötele-
zettségekre vonatkozó rendelkezései –
értelmében a következõkre hívjuk fel fi-
gyelmüket:

„17. § (4) A földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatla-
non a parlagfû virágbimbójának ki-
alakulását megakadályozni, és ezt kö-
vetõen ezt az állapotot a vegetációs
idõszak végéig folyamatosan fenntar-
tani.”

A parlagfû legintenzívebb növekedési
idõszaka július hónap, a virágpor szóró-
dása legnagyobb tömegben július végén
és augusztus hónapban történik, ezért
az ingatlantulajdonosoknak a parlagfû
elleni védekezést június 30-ig végre kell
hajtaniuk, azt követõen pedig folyama-
tosan meg kell akadályozniuk a parlagfû
virágzását, így az allergén pollen levegõ-
be kerülését. A védekezés legegysze-
rûbb módja a kaszálás, esetleg a
vegyszeres gyomirtás, leghatéko-
nyabb módja a tövestõl való eltávolí-
tás.

Amennyiben az ingatlantulajdonos
fenti kötelezettségét nem teljesíti, 2010.
június 30. napját követõen el kell ren-
delni a közérdekû védekezést.

Erre belterületen a jegyzõ, külterüle-
ten a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal területi szerve (Fõvárosi és Pest

Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgá-
lat – 2100 Gödöllõ, Kotlán S. u. 3., tel.:
06-28/512-440) jogosult. 

A helyszíni ellenõrzést hivatalból vagy
bejelentés alapján, külterületen az in-
gatlanügyi hatóság (Körzeti Földhivatal
– 2100 Gödöllõ, Ady E. sétány 60., tel.:
06-28-420-520; 06-28-514-305; 06-28-

514-315), belterületen a jegyzõ végzi.
A közérdekû védekezést az ingatlan

tulajdonosának, használójának ismerete
hiányában is haladéktalanul el kell vé-
gezni. A közérdekû védekezést elren-
delõ határozat ellen benyújtott fel-
lebbezésnek halasztó hatálya nincs.
Az elrendelt védekezés zárt ingatlanon
is elvégezhetõ; azaz a közérdekû véde-
kezés elvégzése során a hatóság, vala-
mint a közérdekû védekezést elvégzõ
vállalkozó feladata végrehajtásának ke-
retei között az érintett területre belép-
het, ott a szükséges cselekményeket el-
végezheti, a közérdekû védekezést a ha-
tóság a lezárt terület felnyitásával, az ott
tartózkodó személyek akarata ellenére is
megtarthatja, illetve elvégeztetheti.

A szankcióként kiszabható növényvé-
delmi bírság mértéke a terület nagysá-
gához mérten 15.000,-Ft-tól
5.000.000,-Ft-ig terjedhet, amely a
közérdekû védekezés költségén felül ke-
rül kiszabásra és meg nem fizetése ese-
tén a mindenkori érvényes jegybanki
alapkamat kétszeres késedelmi kamatá-
val megnövelten az állami adóhatóság
által adók módjára behajtható.

Mindezek ismeretében, egészsé-
günk és környezetünk óvása érdeké-
ben felhívjuk a lakosságot a 2010. jú-
nius 30-ai dátum betartására, mert az
a szankciómentes, önkéntes jogköve-
tés lehetõségének határnapja!

Felhívás a parlagfû és egyéb allergén gyomok
elleni védekezésre!
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Június 15-én N. József
helybéli lakos a Mogyoródi
úton járõrözés közben meg-
állította a közterületfelü-
gyelõket azzal, hogy az álta-
lános iskolából eltûnt a fia bi-
ciklije. A kerékpár ismertetõ
jegyeit részletesen elmondva
megkérte õket, legyenek szí-
vesek figyelni, nem ismernek-
e rá valahol, mivel sok helyen
megfordulnak. Dúzs Norbert
és Sike Csaba a települést jár-
va még aznap késõ délután
észrevett két fiatalembert,
akik közül az egyik az eltûnt
bicikli vázán ücsörögve egy
ház elõtt várakozott. A kér-
désre, hogy mit csinálnak
ott, és hogy került hozzájuk
a bicikli azt válaszolták, hogy
Kistarcsáról jöttek a lomtala-
nítás alkalmából kirakott hul-
ladékgyûjtés miatt, a kerék-
párt pedig szintén Kistarcsán
a Csigaház elõtti lomtalaní-
tás során kirakott lomok kö-
zött találták. Az idõközben
helyszínre hívott édesapa
azonosította a biciklit, amit a
„megtaláló” átadott neki, és
mivel nem lehetett rábizonyí-
tani, hogy ténylegesen hon-
nan és hogyan jutott a kerék-
párhoz, sõt, egyetlen szemé-

lyét igazoló okmány sem volt
nála, így hivatalos intézkedés
nem történt.

Ugyancsak a felügyelõk
munkáját dicséri, hogy lakos-
sági bejelentés alapján há-
rom hete tetten értek három
fiatalkorú elkövetõt, akik va-
sat akartak elvinni a Szõlõ ut-
ca 76. számú házból. A há-
rom gyereket a helyszínen
tartották a rendõrség megér-
kezéséig, akiket az intézkedõ
rendõrök végül elengedtek
mondván, nem lopás történt,
csak birtokháborítás és a
gyerekek távozhattak a bicik-

lijükön. Errõl szól részlete-
sebben olvasónk levele:

„Tíz nap alatt ötször ha-
toltak be betörõk a portám-
ra, ahol rendszeresen tar-
tózkodom, mûvelem, és ál-
latokat is tartok. Szervezett
csoport 7-10 éve pusztítja
minden létfenntartó tevé-
kenységemet. A rendõrség
engem kárhoztat és üldöz a
„statisztika” romlásáért.
Egyetlen feljelentés megté-
teléért minimum négyszer-
ötször kell bemennem az
Õrsre és jó, ha nem Gödöl-
lõre kell utaznom. Én és a

szomszédaim is felháboro-
dással tapasztaltuk, hogy
telefonon az ügyelet csak-
nem elérhetetlen. Bejelen-
tést-feljelentést követõen
hetek telnek el a Rendõrség
alibi intézkedéséig. 

A legutóbbi „látogatá-
suk” alkalmával a behato-
lók szenior csapata kerék-
párt hátrahagyva egérutat
nyert ugyan a helyi polgár-
õrök elõl, de azt követõen
az utánpótlás csapatot már
a portámon elfogták. A ki-
hívott szerv megállapítot-
ta, hogy mivel lopás nem
következett be, csak bir-
tokháborítás történt (600
ezer forint kár!), szabadon
engedték a csapatot a hát-
rahagyott biciklijükkel
együtt. …Öt perc elég volt
a kerepesi polgárõröknek
megtudni mi történt való-
jában, a rendõröknek nem.
A Rendõrségen nincs foga-
dókészség a javaslataimra
és felajánlásaimra.

Úgy tudom, az új kor-
mány és a régi-új belügy-
miniszter nem ezt ígérte,
hanem a rendet.”

(Név és cím 
a szerkesztõségben)

Figyelnek a felügyelõk 

Tolvajok és rendõrök

Akitõl a kerékpárt sik-
erült visszaszerezni

A vastolvajok

A Gödöllõi Rendõrkapi-
tányság Bûnügyi Osztálya el-
járást folytat garázdaság
bûntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt –
õrizetbe vételük mellett – 7
férfi és 1 nõ ellen. 

A jelenleg rendelkezésre
álló adatok szerint 2010. jú-
nius 17-én az esti órákban
bejelentés érkezett arról,
hogy egy csömöri bevásárló-
központban több személy
megtámadta a biztonsági
szolgálat embereit. A kiérke-
zõ rendõrök egy 7 fõs fiata-
lokból álló társaságot találtak
az áruház épülete elõtt. Az
adatgyûjtés során megállapí-
tást nyert, hogy az elkövetõk
az áruház területén csokolá-
dét fogyasztottak, majd fize-
tés nélkül távoztak, a bizton-
sági õrök figyelmeztetése el-
lenére. Idõközben a társaság
kb. 10-12 fõre nõtt és ismét
bementek az áruházba, ahol
összevitatkoztak a biztonsági
õrökkel. A járõrök a feleket
szétválasztották, majd intéz-
kedés alá vonták õket. 

A férfiak a család többi
tagját is a helyszínre hívták,
akik személygépkocsival ér-
keztek, melyben a közbizton-
ságra különösen veszélyes
eszközök voltak bekészítve
(Több bot, jégvágó, vadász-
bicska, valamint mini buzo-
gány). Az akkorra kb. 25 fõre
nõtt agresszív, támadólag
fellépõ személyek rátámad-
tak a biztonsági õrökre, akik
közül ketten könnyû sérülés-
éket szenvedtek.

A megerõsítõ erõ segítsé-
gével a vitás feleket egymás-
tól szétválasztották és 9 fõt
állítottak elõ, közülük 8 fõvel
szemben indítottak eljárást
csoportosan, felfegyverkez-
ve, a köznyugalmat súlyosan
megzavarva elkövetett ga-
rázdaság bûntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja
miatt.

A Gödöllõi Rendõrkapitány-
ság elõterjesztést tett a gyanú-
sítottak elõzetes letartóztatá-
sának indítványozására.

Pest Megyei 
Rendõr-fõkapitányság

Garázdaság
egy bevásárlóközpontban 
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„Magyar az, akinek fáj Trianon!”

Trianon után 90 évvel
90 év sem volt elég a sebek

begyógyulásához, a fájdalom
megszûnéséhez. Ez is mutat-
ja, hogy mennyire gonosz,

igazságtalan és méltánytalan
döntés volt Magyarország
megcsonkítása, területének
szétdarabolása, a magyarság
millióinak idegen uralom alá
kényszerítése. Ezzel a ténnyel
szembenézni csak a Horthy
rendszernek volt ereje, amely
gazdaságilag, szellemileg
talpra állította az országot.
1945 után azonban kimaradt
a tankönyvekbõl a szomszéd
országok tárgyalásánál, hogy
ott az 1000 éves haza emlé-
kei sorakoznak, hogy a váro-
soknak, hegyeknek, folyók-
nak magyar nevük van, s
hogy ott ugyan olyan magyar
emberek élnek, mint mi, sõt.

A szocializmus nem tudta
eltüntetni, összeforrasztani a
sebeket, hiába írták, mond-

ták annyiszor, hogy ez a né-
pek barátságán alapuló rend-
szer. A szomszéd népek ma-
gyargyûlölete sem szelidült

meg, hiába nekünk lenne
okunk haragudni rájuk, hi-
szen hatalmas koncot kaptak
a nagyhatalmaktól Magyaror-
szág testébõl. Ennek csak egy
magyarázata lehet, a lelkiis-
meretük megnyugtatására
igyekeznek elhitetni maguk-
kal, hogy az elorzott földhöz
joguk van, s a gyûlölet palás-
tolja az igazságtalanságot.

A rendszerváltás sem ho-
zott megnyugtató megol-
dást, a környezõ népek válto-
zatlanul ellenségnek éreznek
minket, idehaza pedig olyan
miniszterelnökünk volt, aki
koccintott a román vezetõk-
kel Erdély odacsatolása év-
fordulóján, majd sikerült el-
érniük azt is, hogy a lakosság
nagy része elárulja testvéreit,

a jelenlegi határokon túl élõ
magyarokat.

Mindezek ellenére a kisebb
közösségek, kistelepülések
egyre másra állítanak emlék-
mûvet, koszorúznak, s sza-
valják Juhász Gyula versét Tri-
anon gyászos évfordulóján:
„..mert nem lehet feledni…
nem, nem soha!”

Kerepesen a képviselõ-tes-
tület úgy döntött, hogy a
történelem tanítás során kö-
telezõ az idevonatkozó té-
nyeket tanítani az iskolában,
s ez 2010-ben végre meg is
történt egy felsõ tagozatos

összevont tanórán.
Az Összefogás Kerepesért

Egyesület a Székely Körrel
karöltve pedig gyûjtést szer-
vezett és a befolyt összegbõl,
valamint a jóérzésû emberek
önzetlen munkájából egy lát-
ványosan szép, méltó emlék-
mû keletkezett, melyet a 90.
évfordulón az önkormányzati

megemlékezésen felavat-
tunk.

Nagyon sokan vettek részt
már a templomi összfele-
kezeti gyászszertartáson,
majd az azt követõ rendezvé-
nyen. Neves vendégeink tar-
tottak történelmi mélysége-
ket és érzelmi húrokat is
megpendítõ szép és tartal-
mas elõadásokat, jelen voltak
és szerepeltek a civil szerve-
zeteink, velünk emlékeztek a
Nemzeti Érzelmû Motorosok,
akik elhozták mind a 64 vár-
megye zászlaját, elhangzot-
tak versek, énekek, beszédek,

majd megtörténtek a koszo-
rúzások, s még Erdély földjé-
bõl is terítettek egy adagot
az emlékmû köré a Székely-
föld után Kerepesen otthon-
ra lelt fiatalok.

Kerepes egy nagyon szép
emlékmûvel és egy méltó
eseménnyel gazdagodott.

Windhager

A Trianoni emlékmûhöz hozzájárulók
Almási Miklósné, Bajnok Ferenc, Bangó János, Bányai Györgyné, Bodnár László, Bokor Béla, Burik Lászlóné, Ceglédi László,
Csapó Antal, Farkas Miklós, dr. Ernesz Péter, Fatter Mihály, dr. Fila László, Franka Tibor, Gárdos Árpádné, Gáspár György,
Görgényi Erzsébet, Jakab István, Jancsó Gábor, Kovács Ferencné, Kovács Sándor, Kovács Zoltán, Kóbor Tamás, Krajcs Pálné,
Kundra László, Mácsainé Krizsán Mariann, Mátyás Erika, Mezõ István, Mezõné Anikó, Molnár Sándor, More Jánosné, Móri
Éva, Nagy Anikó, Nagy Istvánné, G. Nagy Jánosné, Nagy József, Nemes Ferenc, Pakay Gyuláné, Pivarcsi Gábor, Pomázi József,
Pordán Miklós, Ruttkai Norbert, Simó István, Sipos Sándor, Solti György, Szabó Anikó, Szalay József Attila, dr. Szakmány
György, Szekeres Tamás, Szolnoki Pálné, Tasi Géza, Tóth Kálmán, Tóth Zsuzsánna, Tóvári István, Tújmen István, Turi István,
Túróczyné Pásztor Klára, Varga József kõfaragó, Vass Lajos, Váradi Ede, Véber Gábor, Virág József, Vörösbaranyi Éva, Zubik
László, Kerepesi Nonprofit Kft, Mûvelõdési Kör, Összefogás Kerepesért Egyesület, Székely Kör.

Köszönjük önzetlen és nagylelkû segítségüket!

Így készült az emlékmû
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- Milyennek értékeli a
mostani állapotokat Szlo-
vákiában? Itt Kerepesen
hatalmas feliratokon olvas-
ható, hogy „Robert Fico, ne
bántsd a magyart!”

- A parlamenti választások
elõtti kampányban mindig
másképp néz ki egy ország
belpolitikai helyzete, mint
nyugalmi idõben. A választá-
si kampányban mestersége-
sen gerjesztett állapot ural-
kodik. Szerencsétlenül ala-
kult úgy a helyzet, hogy a
szlovákiai választási kam-
pánynak az utolsó három he-
te egybe esik a magyarorszá-
gi országgyûlési választások
utáni idõszakkal. Szlovákiá-

ban, amióta szabad választá-
sok vannak, mindig is alkal-
mazták különbözõ erõvel a
magyarellenességet. A politi-
kai kártyajáték ütõlapjának
használják a magyar kártyát.
Nem biztos, hogy június 12.
után is ugyanúgy folytatódik
majd Szlovákiában ez a he-
vült állapot. Azonban nem
szabad lekicsinyelni és csak a
választási kampánynak a
számlájára írni ezt a helyze-
tet. Azok az elemek, amelyek
most a politikai magyarelle-
nességben megjelentek, azok
egyébként is jelen vannak
Szlovákiában. A szlovák pár-
tok mind megpróbálnak va-
lamilyen tõkét kovácsolni a
magyarokkal szembeni ma-
gatartásukból. Vannak pár-
tok, amelyek ezt kulturáltab-
ban teszik, de vannak, ame-

lyeknek ez a fõ politikai fegy-
vere. Elsõsorban a Szlovák
Nemzeti Párt ilyen, és nem áll
messze ez a felfogás - a jelen-
leg legerõsebb párttól - a mi-
niszterelnök pártjától. A töb-
bi párt inkább csak eseten-
ként alkalmazza, beleértve a
valamikori miniszterelnök,
Vladimír Meciár pártját is. Õk
is akkor ütik meg a magyarel-
lenességet, amikor úgy lát-
ják, az hoz pár szavazót, vagy
éppen visszatart néhányat. A
két szlovák keresztény nép-
pártban szintén tudatosan
használják a magyarellenes-
séget, amikor a kemény szlo-
vák hazafiságukat kell bizo-
nyítani.

Kampány ide, kampány
oda, a magyarellenesség lé-
tezik, csak kampányidõben
sokkal nagyobb hangerõvel
jelenik meg. 

- Milyen a magyarok kép-
viseletére vállalkozott
párt?

- Egy magyar párt van Szlo-
vákiában, a Magyar Politika
Pártja. A mérsékelt hangvitelt
tartjuk fontosnak, többek kö-
zött azért, mert a magyar vá-
lasztók nem szeretik a túlfû-
tött hangulatot. Egyértelmû-
vé tesszük azonban a felvidé-
ki magyarság számára, hogy
az elmúlt négy év, a rend-
szerváltozás óta a legrosz-
szabb négy év volt. Rosszabb
volt, mint a 90-es évek köze-
pén kialakult helyzet, amirõl
azt gondoltuk akkor, hogy
már rosszabb nem lehet, de

ez az utolsó négy év rosz-
szabb volt. Ahhoz, hogy ez
ne ismétlõdhessen meg,

pontosabban ne folytatód-
hasson ahhoz egyetlen egy
megoldás van, ha a kor-
mányt leváltjuk. Mi nem tud-
juk leváltani, de hozzá tu-
dunk járulni a leváltásához.
Nem tartom ezt teljesen
esélytelennek.

- Minden magyar ide sza-
vaz? Ez egyben egyfajta
népszámlálás is?

- Attól tartok, hogy ezt
nem szabad a népszámlálási
eredmény elõrejelzésének te-
kinteni. A választások másról
szólnak, a politikai hangulat-

ról, a politikai magatartásról,
az elszántságról, meg hát tá-

vol lehet maradni az urnától
lustaságból is. Annyiban
azonban lehet összefüggés,

hogy ha jó eredményt tu-
dunk elérni, az buzdítólag
hathat a népszámlálásra is,
háttérbe szoríthatja azokat a
félelmeket, amelyek befolyá-
solhatják a nemzetiség beval-
lását.

- Felvidéken is ekkora
gondokat okozott a rendkí-
vüli idõjárás?

Hasonlót, de nem olyan
nagy mértékût. A Trianoni év-
forduló kapcsán érdemes
megjegyezni, hogy a meghú-
zott államhatárok egy egysé-
ges vízrajzi rendszert osztot-
tak szét, és nagyban nehezí-
tik az árvizek megelõzését és
az árvízvédelmet. Tudatosíta-
ni kell, hogy a Kárpát-me-
dencének a jövõje nem csak
attól függ, hogy van-e itt
magyar jövõ, hanem, hogy
megmaradnak-e az élet fel-
tételei. Ebbe beletartozik az
ésszerû erdõgazdálkodás és
a vízgazdálkodás. Földrajzi
vonatkozásban a meghúzott
országhatárok ellenére is
egységesnek kellene tekinte-
ni a területet.

A határ mindkét oldalán
kell árvízfelfogó gyûjtõme-
dencéket létesíteni. De ezt
közösen kellene csinálni a
Kárpát-medencében, együtt
a szlovákokkal, az ukránok-
kal, a románokkal és a horvá-
tokkal.

Lejegyezte Windhager

Magyarok Szlovákiában 
Duray Miklóst, a felvidéki magyarság jeles politikusát fõszerkesztõnk szólaltatta meg

Vécsey László országgyûlési képviselõ úr július. 22 napján délután 18-19 óráig
képviselõi fogadóórán fogadja a polgárokat a Szabadság út 165. szám alatti

Családsegítõ Központ épületében. 

Duray Miklós
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A Trianoni emléktúra visszhangjai
2010. június 5-én, sikeresen lezajlott

az elsõ teljesítménytúránk. 32 résztvevõ
tisztelte meg jelenlétével és indulásával
felhívásunkat. A résztvevõk között meg-
található volt a 8 éves gyermek, a profi
túrázó, de akadt 60 éves pedagógus is.
Volt köztük olyan is, aki minden hétvé-
gén 40-60 km-t túrázik. 

De ne rohanjunk annyira elõre, te-
kintsünk vissza a kezdetekre. 2010. áp-
rilis közepén, az Összefogás Kerepesért
Egyesület összejövetelén Kóbor Tamás
elnök úr felvetésére, hogy jó lenne vala-
mi sportos, egészséges, maradandót al-
kotni, jelentkeztem, mint egyesületi tag.
Elõálltam a túra ötletemmel, szerényen,
félszegen, hogy majd úgyis elvetik, nem

érdekel az senkit sem. Legnagyobb
megdöbbenésemre, egyhangúan támo-
gatták elképzelésemet. Ekkor még nem
tudtam, mibe vágok bele. Az elsõ ijedt-
ségen túl felhívtam Jancsó Gábor
unokatesómat, akivel már jó pár 50 km-
es túrán túl vagyunk, hogy segítsen a
szervezésben. Örömmel fogadta meg-
keresésem és támogatásról biztosított. 

Elsõ feladat az útvonal megtervezése
volt, hány kilométer legyen a táv. Elõször
50 km-ben gondolkodtunk, de aztán,
gondolva a gyermekekre és a kezdõkre,
20 km. körüli távot jelöltünk meg célul.
Egy szombati napon, kilométer-órával
ellátott biciklivel és egy turistatérkép se-
gítségével kijelöltük az útvonalat, amely
22,5 km-re sikeredett. Ezt még a kezdõ
túrázók is viszonylag 5 óra alatt teljesí-
tik. Az elsõ feladat a teljesítménytúra fü-
zet tervezése és szerkesztése volt, ami-
ben Barabásné Nagy Teréz, iskolatitkár
volt a segítségemre. Õ segített megszer-
keszteni, formába önteni és az általam
leírtakat papírra vetni, hogy az mindenki
számára érthetõ és pontos legyen. Teca,
köszönet érte! A következõ feladat a bé-
lyegzõ készítés és a teljesítményt elisme-
rõ oklevél megtervezése volt. A bélyeg-
zõt Jancsó Gábor találta ki: - Mivel a tú-
ra egybe esik az emlékmûavatással, mi
lenne, ha a bélyegzõnk is a Trianonhoz
kapcsolódna? Ennek megtervezésében
Prokop Adél Mia, a mûvelõdési ház
munkatársa segített. Az elképzelés az
volt, hogy a mostani Magyarországhoz
minden egyes ellenõrzõ ponton hozzá-
csatolódik egy elvett terület és mire a tú-
rázó a célba ér, összeáll Nagy-Magyaror-
szág. Sikerült! Az oklevélnél szempont
volt, hogy Kerepesre utaljon, de a termé-
szet is legyen benne. Így esett a válasz-

tás a Szent Anna templomot-, a község
házait, és a gödöllõi dombvidéket ábrá-
zoló látképre. A bélyegzõk mindenkinél
nagy elismerést váltottak ki. Mia, köszö-
nöm a fáradozásaidat, hiszen sok száz
közül, több órai munkával, tervezted
meg a legjobbat. A reklámozás, plakáto-
zás már gyerekjátéknak tûnt. Gödöllõ,
Isaszeg, Nagytarcsa, Kistarcsa és Buda-
pest peremkerületeit ragasztgattam tele
a plakátjaimmal. Iskolákban, óvodák-
ban, önkormányzatoknál jártam. Min-
denhol tárt karokkal fogadtak és remek
ötletnek tartották kezdeményezésemet.
Felismerték a lehetõséget, hogy a fiata-
lok ne a monitor, vagy a tévé elõtt, chip-
s-et rágva, múlassák az idõt, hanem a
természetben, egy kis fizikai ráfordítás-
sal, tegyenek az egészségükért. Nem
mindenhol fogadtak tárt karokkal. A
Royal Station-ben nem engedték, hogy
kiragasszam a felhívásunkat, mondván,
hogy az ugyanarra a napra tervezett
programjukat veszélyeztetem. Úgy ér-
zem, egy hajóban ülünk és mégis ellen-
tétes irányba húzzuk az evezõket. 

Vissza a túrához! Eljött a túra elõtti
pénteki nap, amikor is még egyszer vé-
gig kellett mennünk az útvonalon, kiten-
ni a szalagjelzéseket, a turistajelzéseket
pedig láthatóvá tenni a résztvevõk szá-
mára. Mindenre számítottam, csak erre
nem, a három hetes esõzés szinte járha-
tatlanná tette az útvonalat. Jancsó Gá-
bor, Vígh János és jómagam biciklire
pattantunk és elindultunk a bejárásra.
Mondanom sem kell, hogy többet toltuk
a biciklit, mint ültünk rajta. Mókás jele-
netek játszódtak le a nagy a sárdagasz-
tásban, közben még az esõ is eleredt. 

A bejárás végén úgy néztünk ki, mint
az iszapbirkózók, de azért bíztunk a
szombati jó idõben. Eljött a nagy nap és
fél nyolckor már el is indult az elsõ túrá-
zó. Izgultam, hogy minden rendben le-
gyen és ne tévedjen el senki sem, min-
denki sikeresen célba érjen. A kiindulás
helyszínéül szolgáló, Forrás Mûvelõdési
Házban, Lesták Erzsébet 40 képbõl álló,
Himalája expedícióját feldolgozó, fotó-
kiállítása volt látható, melyet nagyon
sokan tekintettek meg. Erzsébetrõl tud-
ni kell, hogy õ volt az elsõ magyar nõ,
aki oxigén-palack nélkül feljutott 8500
m-es magasságig, a Himalájában. Erzsé-
bet, köszönjük a lélegzetelállító fotókat.
Köszönöm, Varga Gyula, mûvelõdési
ház igazgatónak, hogy befogadott min-
ket és helyet biztosított az épületben. A
túrázók éhségét a Tóth Pékség friss sze-
letelt kenyereivel és Barti Húsbolt Friss
mangalica zsírjával próbáltuk enyhíteni.
A zsíros deszka mellé a Terike Zöldség-
üzlet friss csalamádéját és lila hagymá-
ját szervíroztuk. A gyerekekre gondolva,
5 kg. almát is kaptunk. A túrázók szomj-
oltásáról az Anikó Abc gondoskodott,
málna és narancs üdítõk formájában. A
túrázók kalóriapótlásáról Mácsainé
Krizsán Mariann gondoskodott, 200 da-
rab Balaton nápolyi formájában. Vígh
János barátomnak köszönöm azt az ön-
zetlen segítséget, amit az ellenõrzõ

pontokra kihelyezett emberek megszer-
vezésében végzett. Köszönöm Szalai Jó-
zsef Attilának a regisztrációnál, Marian-
nak, Ilikének és Ildikónak a zsíros deszka
készítésében nyújtott segítségüket. Rá-
kóczi Dórának és Rutkai Norbertnek az
egyes ellenõrzõ ponton végzett munká-
jukért köszönet. Külön elismerés Jancsó
Gábornak, akivel együtt találtuk ki ezt
az egészet, és, hogy helyettem másnap
hajnalban végigment a távon, hogy be-
gyûjtse a kihelyezett szalagokat. 

Fejet hajtok minden résztvevõ elõtt,
mert a roppant nehéz, sáros, mély tala-
jú távot szintidõn belül mindenki teljesí-
tette. Volt, aki gyalog, volt, aki biciklivel
és volt, aki a kutyái kíséretében ment
végig. A visszajelzések mind pozitívak
voltak és ígérték, hogy jövõre visszajön-
nek. Ez volt a kezdet, a hagyomány
alapjait megteremtettük, most már csak
folytatni kell. Jövõre még szervezettebb
lesz és rövidebb - hosszabb távokat is
tervezünk. Köszönöm az Összefogás Ke-
repesért Egyesületnek, hogy felkarolta
és nevét adta ehhez a rendezvényhez.
Köszönöm mindenkinek az önzetlen se-
gítségét és a felajánlásokat. Jövõre vele-
tek, még többen, ugyanitt!

Pivarcsi Gábor

Klacsán László:
Nemzetemhez

Drága Hazám Magyar Nemzet, hová lett
a dicsõséged, régi fényed.
Hány de hány hazafi adta oda a vérét,
és az életét teérted.
Nem elég, hogy darabokra szedtek.
Még most is az elpusztításodra töreked-
nek.
Mint megannyi tetves férgek, rágják a
tested külsõ és belsõ ellenségek.
Nincs egy bátor, merész férfi, aki
vezetné ezt a büszke, jobb sorsra
érdemes népet.
Mert akik most itt ólálkodnak, azok
pénzért megvehetõ, ingyenélõ népek.
Emeld fel a fejed drága Népem, rázd
meg magad,
hogy belé az ég is ketté hasad.
És rabláncaid meglásd lehullanak.
Mert ez lenne õseinknek is tetszõ cse-
lekedet.
Ne hagyd magad, mert elveszejtenek.
Szûz Mária Magyarország védõszentje,
az én népem már régen elfordult tõle.
Imába nem foglalja, megváltást tõle,
hogy várhatna. 
Most kell cselekedni, amíg nem késõ.
Mert már úgy néz ki, hogy elveszett a
jövõ.
Ne folyjon vér, és ne kössünk kötelet.
Csak arra kérem a jó Istent, hogy szánja
meg a Magyar Népet.

Lejegyezte: id. Klacsán László,
Ritcz Lászlónak 

a régi barátságunk emlékére. 
Az Úr  2010. évének május 

(Ígéret havának, 25. napján).



Egy új civil szervezõdés kezd-
te meg mûködését Kerepesen,
Görgey Artúr Egyesület néven.
Az Egyesület célkitûzéseirõl ve-
zetõjüket, Szénási Sándort kér-
deztük.

- Kérem, elõször is mutassa
be röviden önmagát!

- Szénási Sándor vagyok, Ke-

repesen leginkább úgy ismer-
nek, mint aki a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat rendezvé-
nyeit szokta segíteni, szervezni.
Szabadkáról származom, rész-
ben sváb, részben cigány vér
folyik az ereimben. Sokáig ci-
gányzenészként éltem, 25 évet
töltöttem az Állami Népi Együt-
tesben, majd a Száztagú Ci-
gányzenekarnak voltam a fõtit-
kára. A rendszerváltást követõ-
en részt vettem sok roma politi-
kai megmozdulásban, voltam a
Roma Parlament titkára, s tagja
voltam annak a kulturális szö-
vetségnek, amelyet Lakatos
Menyhért vezetett. Ma is a ma-
gyar zenei és a kulturális élet
szervezésében vagyok a legin-
kább jártas.

- Most azonban egy egye-
sületet hoztak létre az ön el-
képzelései szerint… 

- Igen. Megalapítottuk a Gör-
gey Artúr Hagyományõrzõ Kul-
turális Oktatási Egyesületet.
Olyanok alkotják az egyesüle-
tünket, akik már bizonyítottak,
van közöttünk festõmûvész, gi-
tármûvész, gazdasági, oktatási
és más területen ismert, kap-
csolatrendszerrel is bíró ember.
Az alelnökünk Hefinger János.
Komoly haditervvel vágunk ne-
ki a munkának, hogy tudjunk
tenni Kerepesért, és bizonyos
tekintetben akár az országért is. 

Egyrészt az egyesület arra

lesz hivatott, hogy segítse a he-
lyi kisebbségi önkormányzatok
szervezõdését. Szeretnénk, ha a
cigány és a szlovák önkormány-
zat mellett a kerepesi svábok is
megalakítanák a Német Ki-
sebbségi Önkormányzatukat.
Az õszi választásokra állítunk
majd jelölteket mind a cigány,

mind a német kisebbségi ön-
kormányzatba, olyan tisztessé-
ges, megbízható és komoly
embereket, akikben nem kell
csalódnunk.

- Miért éppen Görgey Artúr
nevét vették fel?

- A másik célkitûzésünk Gör-
gey Artur személyének és meg-
ítélésének a hiteles megvilágítá-
sa. A magyar társadalomban, a
történelemszemléletben min-
dig is viták voltak Görgey Artúr-
ral kapcsolatban, tartották õt
árulónak, mások pedig egy
lángeszû hadvezérnek, aki
nemzetben gondolkozva is böl-
csen cselekedett. Szeretnénk,
ha indulatok helyett valós ala-
pokra helyezhetnénk õt a törté-
nelmünkben.

- Önt bizonyára a szárma-
zása miatt is elsõsorban a ci-
gányság gondjai foglalkoz-
tatják. Hogy látja a helyzetü-
ket húsz évvel a rendszervál-
tást követõen?

- Magyarországon a cigány-
kérdés szinte megoldhatatlan-
ná vált. Beléptünk úgy az EU-
ba, hogy nem rendeztük ezt a
kérdést, s mint a púpot cipeljük
magunkkal. Mára összedõltek
azok a pillérek, amik mentén
gondoltuk ennek a feladatnak
a megoldását. Csõdöt mondott
a cigány értelmiség, a cigány-
ságnak három nemzedéke fel-
nõtt már anélkül, hogy ismerné

a munka fogalmát. A többségi
társadalom pedig teljesen alkal-
matlan a cigánykérdés megol-
dására. Elkeserítõ a helyzet,
amibe kerültünk, teljes szemlé-
letváltásra van szükség.

- Hogyan tervezik a kerepe-
si sváb hagyományok életre
keltését?

- Elõször is a Német Kisebb-
ségi Önkormányzat felállításán
fáradozunk, majd szeretnénk
német nyelvtanfolyamot indíta-
ni, ezzel párhuzamosan tevé-
kenységeket, kiállításokat szer-
vezni, bemutatkozni.

Az elsõ nyilvános megjelené-
sünk július 4-én lesz. Az Egyesü-
letünk bemutatkozó mûsort
szervez a Faluházba. Több min-
dennel igyekszünk meglepni
Kerepest, lesz cigány és német
fellépés, festménykiállítás. Ezek
mellett nagyon kíváncsiak va-
gyunk az Országgyûlésbe került
új pártokra, ezért meghívtuk a
Jobbik és az LMP vezetõit, hogy
mutatkozzanak be települé-
sünk lakossága elõtt. Ebbõl ér-
dekes dolog sülhet ki, akár egy
kis konferencia is.

- Mit várnak az õszi helyha-
tósági választásoktól?

- Szeretnénk a kisebbségi ön-
kormányzatokat, elsõsorban a
cigányt és a németet segíteni,
megfelelõ tagokat oda bejut-
tatni. Önkormányzati helyekre
azonban nem pályázunk, jelöl-
teket ide nem állítunk, senkinek
sem kell tõlünk tartania. A je-
lenlegi vezetést, a polgármes-
tert elismerjük, fel is kértük az
Egyesületünk védnökségére.

- Úgy tudom a szegénység
kérdésével is foglalkozni kí-
vánnak. Mit tudnak ezen a té-
ren tenni?

- Az egyesület azt is a felada-
tának tekinti, hogy az idõs em-
bereket, a rászorulókat meg-
mentsük az esetleges gáz-vagy
villany kikapcsolásoktól. Ehhez
be kívánjuk vezettetni a korlá-

tozott szolgáltatás elvét. Tár-
gyalásaink szerint az ELMÜ-t ér-
dekli az elképzelésünk. Olyan
villanyórákat kell felszerelni,
amely nem engedi a nagy fo-
gyasztást, de a legszükségeseb-
bekhez: a világítás, egy TV, a
porszívó vagy a mosógép hasz-
nálatához azért elegendõ ára-
mot ad.

Még az önkormányzatnak is
kisebb gondja lenne, mert je-
lenleg, ha valaki 100.000 Ft vil-
lanytartozást halmozott fel, ak-
kor az ELMÛ az önkormányzat-
hoz fordul. Mindezt úgy lehet
megoldani, hogy akik vállalják,
ott felszerelnek kisebb villany-
órákat, ami révén ez az öntaka-
rékoskodás megvalósul. Ezt a
kisebb fogyasztást és kisebb
költséget már könnyebb kifizet-
ni. Az óracsere költségét az ön-
kormányzat bevállalhatja.

- Nem tekinthetik ezt is ci-
gányellenes lépésnek?

- Ennek semmi köze a cigány-
sághoz, bárki lehet szegény és
bárkinek lehet gondja az áram,
a gázdíj megfizetésével. Sajnos
a rászoruló emberek egyre töb-
ben vannak.

E célból azt is szorgalmazzuk,
hogy az önkormányzat készít-
tessen egy szociális térképet is
Kerepesen. Példaértékû dolog
lehet ez, és hogy ebben a cigá-
nyok is részt vehetnek az ter-
mészetes. Az új kormány
amúgy is kemény dolgokat ígér.
Szeretnék a segélyrendszer tár-
gyiasítását, ami azt jelenti,
hogy ami a gyerekek után jár,
azt írószerben, tanszerben kap-
ják meg, ami a szülõnek jár, azt
kapják meg élelmiszerben,
hogy ne lehessen a kocsmában
elinni vagy eljátszani a segélyt.
Végre egy kormány, amely ren-
det akar!

- Köszönöm a bemutatko-
zást! Sok sikert kívánunk a
céljaik megvalósításához.

WK

A nemzetiségek felkarolásáért és a szegénység ellen

Görgey Artúr Egyesület
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Szénási Sándor
Yehudi Menuhinnal
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Minden változik. Mindennek változnia a
kell! Ez a alól a kultúra sem kivétel, és
ezen belül a képzõmûvészet sem. A
kerepesi mûvelõdési ház szintén keresi

az új utakat, mellyel többet és jobbat
nyújthat településük lakóinak.Varga
Gyula, igazgató úr és a ház többi dolgo-
zója adta a lehetõséget, hogy az idei év-
ben, május 29-én, ismét megszervez-
hesse a nagykátai Alapalapítvány a
KEREPESART Képzõmûvészeti alkotóna-
pot. Így az alapítvány megbízásából az
Amrita Mûvészeti Csoport tematikus
képzõmûvészeti alkotást szervezett.

Meghívott mûvészek között voltak
kerepesi, gödöllõi, budapesti, szentend-
rei és nagykátai alkotók. Hozzájuk csat-
lakozhatott egész nap folyamán min-
denki, aki kedvet és indíttatást érzett
rajzolni és festeni. A napot zenés-irodal-
mi elõadással színesítette a Budapestrõl
érkezett Szabad Eklektikus Mûhely.Ezzel
kulturálisan lezárható is lenne az írá-
som, ha nem folytathatnám azzal, ami
igazából fontos volt most és lesz a jövõ-
ben. A világ a közösségi élet felújításá-
ban, a közösségek kialakításában látja
életünk „felvirágoztatását”.A képzõmû-
vészet is egy olyan lehetõség, mely ösz-
szefoghatja az egymás iránt érdeklõdõ,
egymás iránt nyitott emberek „töme-
gét”. A KEREPESART második ízben tör-
tént megrendezésével ennek az emberi
igénynek kívántunk a mûvelõdési házzal
közösen eleget tenni. És lássunk csodát!
Akadtak, és a jövõben még nagyobb
igénnyel lesznek olyanok, akik keresni
fogják a színek és formák két dimenziós
gondolatai mögött az emberi kapcsola-
tok kulturális értékeit és az azokat meg-
alkotó „ihlet” globális erõit. Köszönöm
a civil szervezetünk nevében a 2.

KEREPESART-ra meghívott mûvészek, az
alkotásba bekapcsolódó kerepesiek és
nem kerepesiek részvételét. Köszönöm
Kerepes Önkormányzatának a támoga-

tását, de elsõsorban a világ változását
követõ Forrás Mûvelõdési Ház által nyúj-
tott figyelmet.A rendezvényen elkészült
alkotások 2010. november 21-én a Nem
Adom Fel! Alapítvány budapesti Papp
László Sportarénában megrendezésre
kerülõ jótékonysági koncertjén lesznek
megtekinthetõek, és utána a kerepesi
Általános Iskolában lesznek kiállítva.  Fe-
jõs László, az Alapalapítvány kuratóriu-
mának elnöke

Forrás Mûvelõdési Ház Kulturális programajánlója

Kerepes, Templom u. 3. 28/560-360, 20/559-8921 kerepesmuvhaz@intellimail.hu,
www.faluhazkerepes.shp.hu

Szilasligeti Közösségi HázJózsef A. park 3., 20/240-5414
farkaszsuzsa@vipmail.huwww.szilaskozossegihaz.mlap.hu



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2010. JÚNIUS 15

O
K

TA
TÁ

S
-

N
EV

EL
ÉS

Elismerésre méltóak azok az eredmények, amelyeket 2007
óta a kerepesi, sok esetben méltatlanul megtépázott hírû is-
kola testülete és igazgatója elért igen maximális és egyöntetû

képviselõ-testületi támogatás
mellett. Ugyanakkor a tovább-
lépéshez a további szakmai
színvonal növekedéséhez és a
létszám emeléséhez új igazga-
tóra van szükség, így döntött
egyhangúlag Kerepes önkor-
mányzata. A polgármester a
közös megegyezés híveként
megállapodott Czeglédi Beat-
rixel és megköszönte az igaz-
gató eddigi munkáját. Ezt kö-
vetõen megtörtént a pályázati
kiírás, az új igazgatójelöltek jú-
lius végéig jelentkezhetnek is-
kolánk élére.

A sikeres pályázat, illetve a sikeres nyertes új igazgató
munkába lépéséig a kerepesi iskola volt-, és szolgálati ideje
alatt népszerû igazgatóját, a településünkön élõ Nagy Lászlót
alkalmazza a Polgármesteri Hivatal oktatási referensként,
hogy tapasztalatával és helyismeretével segítse az iskola
eddigi eredményeinek gyarapítását.

Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1

992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet 

a Széchenyi István Általános Iskola, 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 

és Pedagógiai Szakszolgálat 

iskolaigazgató
(magasabb vezetõ) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ 
A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás
határozott idõre, 2010. október 4. - 2015. augusztus 15. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2144 Kerepes,
Vörösmarty utca 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában és minõségirányítási pro-
gramjában meghatározott szakszerû és törvényes
mûködtetés, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok
gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe, szakmai tevékenységének újítása, az
intézmény mûködését érintõ pályázati lehetõségek figyelése,
pályázatok készítése. Tevékenységével felelõs az önállóan
mûködõ és részben önállóan gazdálkodó közoktatási
intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, a tanü-
gyigazgatási feladatok megszervezéséért, ellátásáért, a
nevelõ és oktató munka szükséges feltételeinek kialakításáért; 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a magasabb vezetõi pótlék ren-
delkezési az irányadók (megállapított vezetõi pótlék mértéke
a pótlékalap 300%-a). 

Pályázati feltételek:
• pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú

képesítés és pedagógus szakvizsga, 
• 5 év feletti intézményvezetõi tapasztalat, 
• Felhasználói szintû MS Windows NT/2000/XP, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság 
• büntetlen elõélet 
• cselekvõképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
• erkölcsi bizonyítvány 
• az intézmény vezetésére vonatkozó program, a vezetõi

program tartalmára tett elõírások, valamint a vezetendõ
iskola helyzetelemzése átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján, szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések, a beadott pályázati program a
nyertes pályázó munkaköri leírásában rögzítésre kerülnek

• végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata 
• vezetõi tapasztalatra vonatkozó igazolások
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szükséges kezeléséhez - kiemelt
figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
55. §. (4) bekezdésében foglaltakra - hozzájárul 

• a teljes dokumentációt 2 példányban, 1 példány lefûzött és
1 nem lefûzött példányban kérjük benyújtani

A munkakör betölthetõségének idõpontja: 
A munkakör legkorábban 

2010. október 4. napjától tölthetõ be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Franka Tibor Polgármester nyújt, 
a +36-28-561-050 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: § Postai úton, a
pályázatnak a Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatala
címére történõ megküldésével (2144 Kerepes, Vörösmarty
utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplõ azonosító számot: 7038/2010., valamint a
munkakör megnevezését: iskolaigazgató. 
• Személyesen: Schellné Wölbling Eszter távolléte esetén
Balatoni Katalin, Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 29. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A Pályázati kiírás a soron következõ Oktatási és Kulturális
Közlönyben is megjelenítésre kerül. 

Pedagógusnapi kitüntetettjeink

Nagy László 
oktatási referens

Újfalusi Éva tanárnõ
Sengel Lászlóné
óvoda vezetõ-helyettes
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Csicsergõ óvoda 

Somvirág, somvirág 
aranysárga a világ

Óvodánk Piliscsévre kirán-
dult a kalandparkba, azaz já-
tékparkba május 18-án. Na-
gyon barátságtalan idõt fog-
tunk ki, de ez semmit sem
számított a lelkes ovisoknak.
Agyagoztunk, a titokszobá-
ban mindenféle érdekes do-
loggal ismerkedhettünk meg.
Sikerült használnunk a kisvo-
natot és a nagyon izgalmas
szabadtéri játékokat is. Sok
szép élménnyel gazdagodva
jöttünk vissza az oviba. Más-
nap mindenki boldogan raj-
zolta le az élményeit, a kür-
töskalácssütést, a lovak ete-
tését is.     

Balra nézek, 
jobbra nézek

Május 28.-án a vállalkozó
szellemû Csiga-biga csopor-
tosok a Pindur Pandúr Mini
Közlekedési versenyen vettek
részt Budapesten. A versen-
gés után az eredményhirde-
tésig ugrálóváraztunk, bohóc
mûsort néztünk és a színpa-
don énekeltünk és táncol-
tunk.

Majd ebédeltünk, fagy-
izhattunk a szervezõk jóvol-
tából. A versenyt ugyan nem
nyertük meg, de ajándékok-
kal és élményekkel telve ér-
keztünk vissza az óvodába.

Billegünk, ballagunk
„Egyszer régen édesanyám

megfogta a kezemet…” vala-

hogy így kezdõdött az óvo-
dás idõszak a most elbúcsú-
zó Csiga-biga csoportos
gyermekek részérõl. Telt,
múlt az idõ a gyerekek növe-
kedtek, ügyesedtek, okosod-
tak és iskolára éretté váltak.
Ezzel lezárult, befejezõdött
az ovis korszak. Tovább lé-
pünk, azaz „iskolába indu-
lunk…”.Jó utat és tudásban
gazdagabb jövendõt kívá-
nunk az elköszönõ kisiskolás-
oknak és szüleiknek.

Május 28-án köszöntek el a
Mókus csoportból a nagycso-
portos korú gyermekek.  Az
óriási tortakönyvet, amit
ajándékba kaptunk, külön
köszönjük Ambrus Lívia szü-
leinek. Az évzárónk színes,
gazdag vásári témát dolgo-
zott fel, amit élményszerûen,
nagy átéléssel jelenítettek
meg a gyerekek.

Száll a labda, száll
A Süni csoportosok évzárójá-
ra meghívást kaptak az álta-
lános iskola tanítói is, akik
nagy szeretettel megajándé-
koztak minden gyermeket.
Így személyes találkozóra,
kapcsolatra is lehetõség nyílt.
A június elsõ szombatján
megtartott évzáró mûso-
runkra a családokat szeretet-
tel vártuk, gyermekeink csa-
ládi meghívókat készítettek.
Több hétig zajlott a felkészü-
lés erre az alkalomra. A mû-
sor után terített asztal várta a
gyerekeket. Majd a gyermek-
napi ajándékok is átadásra
kerültek.

Juniális
A Csicsergõ óvoda juniális
rendezvényére sok család,
hozzátartozó érkezett. A
meghirdetett színes progra-
mokon örömmel, lelkesen
vettek részt a felnõttek is. A
zsivajt néha felerõsítette a
rendõri sziréna hangja, ami
kicsit különlegessé tette ezt a
délutánt. A fellépõ bohóc
mosolyt varázsolt a kicsik ar-
cára. A szülõk játékos vetél-

kedõje - ami az ovis csoport
képviseletét is jelentette- em-
lékezetessé, közösségková-
csolóvá tette ezt a napot.
További programjaink voltak,
amik színesebbé tették a dél-
utánt:
• néptánc bemutató Hutter

Anett vezetésével
• arcfestés
• kézmûves foglalkozások
• lovaglás Szabolcs Zsolt ve-

zetésével
• bográcsgulyás fõzés

„Keller István séf” irányítá-
sával

• sportverseny szülõknek

A sikeres programhoz nagy-
ban hozzájárult az aktív szü-
lõi jelenlét.
Külön köszönet a program-
hoz nyújtott segítségért Mol-
nár Csabának, Hutter Pálnak
és a mindig segítõkész Tóth
és Tóth pékségnek.

További információk és képes
beszámoló megtekinthetõ az
óvoda honlapján az óvodai
életünkrõl.

Meseliget óvoda
Óvodánkban május 29-én,
szombaton délelõtt tartottuk
a ballagó és évzáró ünnepsé-
get, délután pedig kötetlen
keretek között gyermeknapi
majálissal kedveskedtünk a
családoknak.
Katica csoportosaink elbú-
csúztak az óvodától, a nyári
szünet után szeptemberben
már az iskola felé veszik útju-
kat. Reméljük minden kisgye-

rek sikeresen helyt áll az új
környezetben!
A Maci csoportosok „átvet-
ték a stafétát” a Katicáktól.
Szeptembertõl mi leszünk a
legnagyobbak, feladataink
nagy részét az iskolára készü-
lés teszi majd ki. Ennek nyitá-
nyaként meghívtuk a harma-
dikos tanító néniket, Kata,
Rozika és Judit nénit, akik
megtekintették évzáró mûso-
runkat. Terveink szerint az is-
merkedés jegyében, jövõre
nagyon sok közös programon
veszünk majd részt közösen.
A délutáni juniálison az idõ-
járás kicsit megtréfált ben-
nünket félórás záporral igye-
kezett hazakergetni minket,
de mi kitartottunk és az esõ
ellenére folytattuk program-
jainkat. A gyerekek program-
ján légvár, arcfestés,
kézmûveskedés (gyöngyfû-
zés, lufihajtogatás, pillangó
és szélforgó készítés) szere-
pelt. A bográcsban gulyásle-
ves fõtt, amit ezúton is kö-
szönünk Baraksó Regina apu-
kájának!
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Szintén köszönjük Takács Dó-
rának, hogy az egész délután
biztosította számunkra pónijá-
val a gyerekek lovagoltatását.
A Kistarcsai Rendõrõrs idén is
segítségünkre volt. Ameddig
idejük engedte, lehetõvé tet-
ték az ovisok számára, hogy
a rendõrségi technikával is-
merkedhessenek.

Szivárvány óvoda
Május hónapban papírgyûj-
tést szerveztünk. Köszönjük a
szülõk segítségét! Külön kö-
szönjük Bólya Lili és Bíborka
édesapjának, hogy segített a
rakodásban.

Elérkeztünk a nevelési év vé-
géhez. Csoportjaink évzáró
ünnepséggel készültek. A
szülõk örömmel és sok taps-
sal fogadták gyermekeink

szereplését. Elballagtak a
nagycsoportosok. Iskolai ta-
nulmányaikhoz sok sikert kí-
vánunk!
Június elsõ szombatján ha-
gyományainkhoz híven juni-
álist tartottunk az óvoda ud-
varán. Az idén újdonság volt
a lovaglás és a bográcsgu-
lyás.
Szülõk és gyerekek vidáman
töltötték a szombat dél-
utánt.
A pedagógus nap alkalmából
a Faluházban Polgármester
úr köszöntött bennünket, al-
kalomhoz illõ mûsorral ked-
veskedett nekünk.

Az idén az „Év pedagógusa”
díjat óvodánk helyettese Sen-
gel Lászlóné (Marika néni)
kapta. Büszkék vagyunk rá és
ezúton is gratulálunk neki!

Minden óvodásunknak és szüleiknek
jó pihenést kívánunk a nyárra!

Köszönetünket fejezzük ki Szabolcs Zsoltnak és a Gomba ta-
nyának (Mushroom Horse Farm), hogy óvodáink (Csicsergõ és
Szivárvány), gyermeknapi juniálisain, a gyerekek lovagoltatá-
sával hozzájárultak a program sikeres lebonyolításához!

az óvodák dolgozói és a gyerekek

Óvodáink nyári zárásainak idõpontja
Csicsergõ óvoda:
ZÁRÁS: 2010. július 12 - augusztus 13. (25 nap)
NYITÁS: 2010. augusztus 16.
Ügyelet:   július 12 – 16-ig Meseliget óvodában

július 19 – 23-ig Szivárvány óvodában
Szülõi értekezlet az új gyermekek szüleinek: 2010. augusztus
26. (csütörtök)

Meseliget óvoda:
ZÁRÁS: 2010. július 19 - augusztus 20. (24 nap)
NYITÁS: 2010. augusztus 23.
Ügyelet:  július 19 - 23-ig Szivárvány óvodában

augusztus 16 - 20-ig Csicsergõ óvodában
Szülõi értekezlet az új gyermekek szüleinek: 2010. augusztus
25. (szerda)

Szivárvány óvoda:
ZÁRÁS: 2010. július 26 - augusztus 27. (24 nap)
NYITÁS: 2010. augusztus 30.
Ügyelet:   augusztus 16 - 20-ig Csicsergõ óvodában

augusztus 23 - 27-ig Meseliget óvodában
Szülõi értekezlet az új gyermekek szüleinek: 2010. augusztus
30. (hétfõ)

A Mihály Dénes Szakképzõ Iskola
kistarcsai telephelyén
2010/2011-es tanévben

a következõ Tandíjmentes OKJ-s
képzéseket indít

Irodai asszisztens (alapfokú),
Ügyintézõ titkár (középfok), 

Informatikai rendszergazda (középfok),
Pénzügyi szakügyintézõ (felsõfok)

Érdeklõdni
a Flór Ferenc Egészségügyi

Szakközépiskola és Gimnázium
könyvtárában

Ecsedi Gábornénál,
vagy a 06-70/933-6306, 

06-70933-6307-es telefonszámokon

Beiratkozás és jelentkezés személyesen
2010. augusztus 25.(szerda) 10-18-ig

Beiratkozási díj: 25.000.-Ft

Álláshirdetés:
A Flór Ferenc Egészségügyi

Szakközépiskola és Gimnázium:
Fizika-kémia szakos, egyetemi
végzettségû tanári állást hirdet. 

Pedagógus szakvizsga elõnyt jelent.
Jelentkezni:

06-28/506-856 vagy 
a 06-30-15-215-065

számon lehet.
Iskolarendszerû ápoló és masszõr

képzések hirdetése:
A Flór Ferenc Egészségügyi

Szakközépiskola és Gimnázium 
2010. szeptemberétõl 

2 éves levelezõ tagozatos és 
3 éves esti ápolóképzést, valamint

2 éves masszõrképzést indít
Jelentkezés: 2010. augusztus 25-ig. 
Érdeklõdni: 06-28-506-855 szerdai

napokon 8-12-ig lehet.
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Nem volt viszonzatlan az a
barátság, és a szeretet, mely-
lyel az Aranyesõ Egyesületet
fogadták  Kóspallag mûvelõ-
dési otthonában, 2010. má-
jus 15-én. A rossz idõjárás el-
lenére is telt ház volt a szín-
padi bemutatókból és a kö-

zös gulyáspartiból álló talál-
kozón.
Az Egyesület tánccsoportja,
Simonyi Gábor teljesen új
tánckoreográfiájával heteken
át, szorgalmasan készült a
találkozóra.
A hagyományõrzõ közössé-
gek, nyugdíjas klubok szá-
mára mindig is fontos volt a
népi-, kulturális hagyomá-
nyok megõrzése, széleskörû

népszerûsítése. Ehhez persze
szükség van a térség hagyo-
mányõrzõ kisközösségeinek
bemutatkozási lehetõséget
biztosítani. Ezen a napon
több, egymáshoz szorosan
kapcsolódó szlovák, tót ha-
gyományõrzõ, nyugdíjas cso-

port mutatkozott be zenével,
tánccal egymásnak. Csalá-
dok, baráti társaságok, szá-
mára ez a nap kulturált, kel-
lemes kikapcsolódást jelen-
tett, és ezt mi sem bizonyítja
ékesebben, mint a 200-300
fõ szórakozni vágyó, illetve
érdeklõdõ részvétele. 

Nagy Béláné 
– Rózsás Erika

Életfa Kárpát-medence 
összefogás

Hegykõ falu minden ma-
gyarországi településrõl, va-
lamint az elcsatolt részeket
egyként tisztelve, egy-egy
maréknyi földet gyûjt össze,
majd az összegyûjtött földet
- szimbolikusan az országot -
egy ünnepség keretében
egyesítik. Az így eggyé vált
föld minden kis része a Kár-
pát-medencét hordozza ma-
gában, ennek a földnek egy
részébe ültetik az ÉLETFÁT.
Minden település visszakap
egy maréknyit az összekeve-
redett földbõl, melybe a saját
Életfájukat ültethetik. Ez le-
gyen szimbóluma a nemzet
egységének, kifejezve azt a

hitet, hogy minden közösség
önmaga földjébe ülteti
ugyan a fáját, de annak gyö-
kerei az egész nemzetet szö-
vik át.

A Gödöllõi Kistérségi Tár-
sulás, Kerepes képviselõjével
együtt, településeink földjét
május 13-án vitte Hegykõ
községbe, ahol ünnepélyes
keretek közt adtuk át a tele-
pülés patriótáinak. Mindenki
bemutatta saját települését,
a hazaiak is megmutatták ta-
karos községüket. 

Aki még nem tette, csatla-
kozzon ehhez a szép mozga-
lomhoz.

Kóbor Tamás

Összefogás Kerepesért adószáma: 
11600006-00000000-40106090

Kóspallagon vendégszerepelt
az Aranyesõ klub

Kóbor Tamás átadja a kerepesi földet

2010. augusztus 29-én vasárnap a kistarcsai református templomban tartandó 10 órai istentiszteleten 
a Kerepesrõl elszármazottakat hívjuk meg testvéri találkozásra, hogy együtt emlékezzünk. Nagyon kérünk

mindenkit, hogy adja tovább ezt a meghívást, hogy mindenkihez eljusson távoli településekre is, 
akik valaha a kistarcsai gyülekezetünkhöz tartoztak és Kerepesen laktak.

Emlékek és találkozás
„Emlékezzél vissza az egész útra, amelyen
vezetett Istened az Úr, már negyven esz-
tendeje a pusztában, hogy megsanyargat-
va és próbára téve téged, megtudja, mi
van a szívedben: megtartod-e parancsola-
taid, vagy sem?”

(5 Mózes 8,2)

Milyen emlékeink vannak? Nem minden emlé-
kezés helyes!
Vannak, akik csak a rosszra tudnak emlékezni.
Ha tízszer jót tettél vele, egyikre sem emlékszik,
de ha egyszer megsértetted, tíz év múlva sem
feledi. A szemetet azonban nem érdemes fel-
idézni, csak ha tisztulást eredményez. 
Emlékezhetünk azokra, amiket el kellett volna
kerülni, és el is lehetett volna kerülni, mégis
megtörtént.
Emlékezhetünk mulasztásainkra, amelyek vá-
dolnak.
Ám helyesen emlékezni hálaadással kell. 
Amikor véget ért a pusztai vándorlás, megér-
keztek az Ígéret Földjének a határához Mózes
akkor mondta ezeket a szavakat népének :
„Emlékezzél meg az egész útról….”
Miért volt fontos, hogy az egészrõl emlékez-
zenek meg? Mert a jó és a rossz együtt szolgál-

ta a javukat. Mind a kettõre szükséges visszate-
kinteni. Az áldásokra azért, hogy megteljen a
szívük hálával A próbatételekre miért kell emlé-
kezni? Mert utólag látható a legjobban, hogy
minden próbával célja volt, és minden próbá-
nak határa volt, amit Õ szabott meg. 
Mi volt a próbák célja? Az, hogy kiderüljön,
mi lakik az ember szívében. „Megsanyarga-
tott és megpróbált, hogy nyilvánvalóvá le-
gyen, mi van a te szívedben.” Másrészt ezek-
kel edzett, nevelt. 
Három hasznát említem a helyes emléke-
zésnek.
Az elsõ: az ember az ajándékokról föltekint az
ajándékozóra, és észreveszi, hogy Isten elhal-
mozta napról-napra csodákkal és áldásokkal,
legtöbbször érdemein felül.
A második haszna az emlékezésnek, hogy
megerõsödik a bizalmunk Istenben. Visszate-
kintve látjuk legtisztábban, hogy Isten nem té-
ved, legbölcsebben és a legnagyobb szeretettel
bánik népével. “…akik Isten szeretik, azoknak
minden a javukra szolgál…” (Róma 8,28) Tehát
mindeneknél fontosabb, hogy Istent szeressük. 
A harmadik áldása a helyes emlékezésnek: a
megszentelõdés azáltal, hogy az eszünkbe ju-
tó bûnökre kérhetjük Isten bocsánatát. Aho-

gyan János apostolnál olvassuk: „ha megvalljuk
bûneinket, hû és igaz õ: megbocsátja bûnein-
ket, és megtisztít minket minden
gonoszságtól.” (1Ján 1,7) Nem kell tehát to-
vább vinni a bûnöket! Amit már megvallottunk
és megbocsáttatott, nem szabad, hogy gyötör-
jön továbbra is minket. Amit pedig még nem
rendeztünk Istennel és emberrel, rendezni kell
minél elõbb. Amit meg ellenünk vétettek, azt
legjobb megbocsátani és elfelejteni, és nem új-
ra és újra számon tartani, elõsorolni és emléke-
zetünkbe idézni. A minket ért sérelmeket nyu-
godtan elfelejthetjük.
A megtörténtekbõl tanulhatunk, hogy
ugyanott ne botoljunk el. Azt mondják,
hogy egy idõ után ugyan arra a helyre hiába
teszik az egérfogót, nem fog több egeret: az
egerek elkerülik a veszélyt. A madár is a csap-
dát, ahol egyszer pórul járt. Mi is okulhatunk
emlékeinkbõl.
Másrészt a múlt a reménységre tanítson ben-
nünket: „Emlékezz vissza, nem kopott le a te
ruhád meg a te sarud és nem dagadt meg a te
lábad negyven éven át.” Ahogyan Isten eddig
megsegített, ezután is meg tud áldani. 

Riskó János
református lelkész
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Lehet, elmúlik tíz-tizenkét év is,
mire a nap teljes fényességében ra-
gyogni fog hazánkra, és a sok vihart,
szenvedést megért népére. De a fel-
hõk már elkezdtek oszladozni, és a
fénylõ reménysugarak itt is, ott is át-
ragyognak a felhõkön. Ez a nép most
is megmutatta a világnak, hogy ha a
vezetõik igaz úton járnak, tudja õket
követni.

A rácsokat már régen szétbontot-
ták, de a húsz évvel ezelõtti rendszer-
váltás a legjobb akarat mellett is fél-
resikerült. Az emberek nagy része
nem hitte el, hogy lehetne máshogy
is élni, így a régi árnyak újra elborí-
tották hazánkat. De most itt a lehetõ-
ség, most felemelt fejjel nézhetünk
bármelyik népnek a szemébe. Mert
újra megtettük azt, amiért öröm eb-
ben a hazában élni.

A gyõztes pártok a Fidesz-KDNP
olyan célokat tûztek ki a nép javára,
amiket már régen meg kellett volna
tenni. Csak akkor a milliárdok nem
vándoroltak volna érdemtelen zse-
bekbe, hanem hazánk javát szolgál-
ták volna. Õk munkát akarnak adni
az embereknek, hogy végre emberi
életet élhessenek. Javítani akarják a
közbiztonságot, hogy nyugodtan él-
hessünk, biztonságban, éjjel ugyan-
úgy, mint nappal. A lehetõség szerint
adót csökkentenek, hogy a kis- és kö-
zépvállalkozókat életben tudják tar-
tani, hiszen õk adnak munkát és
megélhetést sok embernek.

Nem tudnám, de nem is kell min-
dent felsorolni, hiszen minden elõt-

tünk történik. Õk végre a népnek is
jót akarnak, nem csak a magukat fél-
istennek tekintõknek. Félrelökték a
hazudozókat, felelõsségre vonják a
felelõsöket, amiért ide juttatták az or-
szágot. De védekezniük kell a gán-
csoskodók ellen is, akik mindent meg-
tesznek, hogy ne sikerüljön a tervük,
mellyel hazánkat akarják  felemelni.
Azt mondják, a gyõzteseknek nem
szabad, hogy túl nagy hatalmuk le-
gyen. De miért ne? Mert az számukra
elképzelhetetlen, hogy a hatalommal
élni is lehet, nem csak visszaélni.

Sokan nem fogjuk megérni, ami-
kor senki sem fekszik le éhesen. De
bízunk benne, hogy utódainknak
szebb, jobb élete lesz, mert a mi éle-
tünket az a nagy-nagy szabadság
tönkretette. Pedig az ember csak egy-
szer él.

Mint ahogy a világ minden orszá-
gában, nálunk is van ellenzék a parla-
mentben. A miniszterelnök arra kérte
õket, hogy az elképzeléseiket, javas-
lataikat rögzítsék, és ha azok a nép és
az ország érdekeit szolgálnák, meg
fogják valósítani. Ez nemes gesztus,
remélem, hogy az ellenzék méltá-
nyolja, mert õk is itt élnek, nekik is jó,
ha jót cselekednek.

Orbán Viktor azt mondta, õ nem
csak a rá szavazó kétharmadnak akar
a miniszterelnöke lenni, de az egész
népnek, és a környezõ országokban
élõ magyaroknak is. Segítsük ebben
ahogy tudjuk, mert ez a hazánk és a
saját érdekünk.

Csõsz Lajos

Reménysugarak

Nehéz búcsút venni attól a szemé-
lytõl, akivel hosszú éveken át együtt
dolgoztam. Mindig szeretettel,
segítõkészen fordult embertársai felé.
Ha valaki bajba került, Õ elsõként ott
termett segíteni. A családja körén kívül
igazán gyerekek közelében érezte
magát felszabadultan.

A megelõzést nagyon fontosnak tar-
totta. Okította, tanítgatta kis pácienseit
és a szülõket, de ha a kórral kellett fel-
venni a harcot, nagy hozzáértéssel,
körültekintéssel tette azt. A diploma
megszerzése után a székesfehérvári
kórház gyermekosztályán dolgozott.
Ezt követõen Árpádföldön volt körzeti
gyermekorvos. Hozzánk Kerepesre
1989. szeptemberben került és az
egész település gyermekorvosa volt
1994. júniusig. Ekkor vált két körzetre a
községünk. Boldogan osztotta meg a
munkát új kolléganõjével dr Mokos

Zsuzsannával. Szívvel lélekkel gyógyí-
tott.  2005. augusztus 1-tõl vonult
nyugdíjba, már korábban tervezte, de
kereste azt a megfelelõ kollégát, aki
hozzá hasonlóan a gyermekek
egészségének megtartásáért illetve vis-
szaszerzéséért harcol. Dr Vaszil László
személyében megtalálta. Megfáradtan,
de megnyugodva adta át a praxisát.

Nyugdíjas éveit nem sokáig
élvezhette. Szeretett férjét 2007.
január13.-án veszítette el. Õ maga is
sokat betegeskedett. Három évvel
késõbb 2010. január 13.-án elhunyt.
Halálával egy értékes embert veszített a
társadalmunk. Hamvait családi körben
két fia helyezte örök nyugalomba.
Emlékét szívünkben örökké õrizzük.
Nyugodjon békében. Dr. Rizmayer
Julianna  1944 - 2010.

Palotainé Serbán Anna

Búcsú kerepes második
gyermekorvosától, 

dr. Rizmayer Juliannától

Hófehér sziromzápor
Zuhog az almafáról.

Álomnál szebb varázsát
Mintha elõször látnád,
Kihajló legszebb ágán
Sírdogál egy királylány.
A biztos múlás ellen
Nem is tüntethetne szebben.
Örökké újrakezdve
Gyönyörûen védekezhet
Talpig sziromfehérben
Áll a visszasírt éden.

Hófehér sziromzápor
Zuhog az almafáról.

Kihajló legszebb ágán
Kivirágos királylány.
S ha nem az, hát ki bánja,
Hogy csak a suszter lánya.
Én királylánynak látom
A leomló oltáron,
Mert egyszer annak láttam,
Májusi virágzásban.

Játszik az almafa, játszik,
S királylányt virágzik.
Virágom-virágom
Termõ gyümölcsös ágom
Egyszervolt ifjúságom
Segíts át a halálon.

Hófehér sziromzápor 
Zuhog az almafáról.

Szalay József Attila: 2010. május

Az almafa hulló virága
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Ez volt a IX. fesztivál, amit Kerepes
rendezett június 26-án, a már kiforrott
elvek szerint, a megszokott helyen, a
Templom utca végén található fesztivál
téren.

A sokfelõl érkezõ vendégek és fellépõ
csoportok színes népviseletükben jóked-
vû hangulatot teremtettek, amit az idõn-
ként szemerkélõ esõ sem tudott elronta-
ni. A helyi Szlovák Kisebbségi Önkor-
mányzat vendégül látta a Szlovákiából
érkezett zselizi küldöttséget, így kétsze-
resen is indokolt volt a templomi szent-
mise kétnyelvûsége, valamint a fesztivá-
lon is fel-felhangzó szlovák nyelvû ének
és az ottani alpolgármester kétnyelvû be-
széde. Persze a zseliziek elsõ dolga az
volt, hogy megcsodálták a nemrégiben
felavatott Trianon emlékmûvünket, s a
kõtérképen megkeresték Zselíz helyét,
ami légvonalban Kerepestõl kevesebb
mint 90 km távolságban van.

A rendezvényen ünnepelte 35. évfor-
dulóját a Pávakör, amely ezúttal egy új
látványos mûsorral lepte meg az egybe-

gyûlteket. Színpadra állították a soksze-
replõs, legénybíró választási hagyo-
mányt, annak minden részletével. Jó
volt látni, hogy az idõsebb korosztály és
a fiatalok (a Kisvirág) milyen nagyszerû-
en egészítik ki egymást. Biztosak lehe-
tünk, hogy a szép hagyományainkat a
következõ nemzedék is tovább viszi,
megtartja.

A mûsor a vendég együttesek látvá-
nyos fellépéseivel tarkítva késõ estig tar-
tott, és mindenki jól szórakozott.

Az esemény színességét a fellépõk
névsora is bizonyítja: Kerepesi Hagyo-
mányõrzõ Pávakör Egyesület, Kisvirág
Tánccsoport, Csömöri Furmicska Tánc
Egyesület, Zselizi Kincsõ Együttes, Ecseri
Zeleny Venice Tánccsoport, Kõteleki
Rozmaring Dalkör, Aranyesõ Nyugdíjas
Klub, Kerepesi Székely Hagyományõrzõ
Kör Bokréta Tánccsoportja, Lila Akác
Nyugdíjas Klub, Kóbor Zengõ Együttes.

W. K.

N e m z e t k ö z i  N e m z e t i s é g i  
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a felnõttek ezüstémesek

U 16-os serdülõ csapatunk bajnoksá-
got nyert, egész évben kiegyensúlyozott
teljesítményt nyújtva 5 pont elõnnyel és
135 rúgott góllal. Ezzel a teljesítmény-
nyel rászolgált, hogy a bajnokcsapatok
döntõjében részt vehessen. Az elsõ mér-
kõzést már le is játszották, Piliscsabát
verte 5:2-re, még két mérkõzésük van
hátra, és ha ezt is megnyerik Tápiószec-
sõ és Gyömrõ ellen, akkor õk lesznek
Pest megye bajnokai. Nagyon szurko-
lunk nekik. 

Lányaink a Budapest bajnokságon 3.
helyezést értek el, sajnos nekik a véghaj-
rá nem sikerült olyan jól, mert az utolsó
két meccsen kikaptak. Szépíthettek vol-
na a kupa küzdelmekben, el is jutottak a
döntõig, de ott sajnos Monortól kaptak
ki. Így nekik az ezüstérem jutott.A fel-
nõtt csapat focistái nem voltak boldo-
gok Szadán, május 30-án, amikor a
mérkõzés hosszas vezetés ellenére 2:2-
re végzõdött. Bár még egy meccs hátra
volt, de a pontok alapján már eldõlt,
hogy a bajnokságot Szada nyerte Kere-
pes elõtt. Persze ez is nagyszerû ered-
mény, de amikor hajszálon múlik az
arany, akkor mégis csalódás az ezüstöt
megkapni, s pláne úgy, hogy többen vi-
tatták a bírói döntések helyességét.

Tüstént a mérkõzés lefújásakor meg-
kérdeztük az illetékeseket: 

Ferenczi Lajos: Hõsies küzdelem volt,
gyõznünk kellett volna. Nem a játékoso-
kon múlott a meccs, szerintem durva bí-
rói csalás ez, nem tévedés, mert a partjel-
zõ is megmondta, hogy nem volt tizen-
egyes, ezt nem szabadott volna befújni.
Szégyenteljes, hogy a bajnoki címet egy
ilyen csalás döntse el. 

Vörös István Attila „Pipás”, az
edzõ: Nagyon sajnálom, mert úgy jöt-
tünk ide, hogy tétmérkõzést játsszunk
Szadával, de elúszott minden remé-
nyünk, mert a döntetlen nekünk kevés

volt. Igaz, nem ezen a mérkõzésen dõlt
el a dolog. Gödöllõvel játszottunk és 2
pontot ott hagytunk, meg Fóton is az
utolsó percben csináltunk döntetlent. 

Köszönöm a játékosaimnak az egész
évi teljesítményét. Ma hajtottak, min-
dent megtettek a gyõzelemért, jól is ját-
szottunk. Én a bírókkal soha nem foglal-
kozom, mert úriembernek születni kell.
Errõl nem mondhatok semmit, a bíró is
a pálya tartozéka. Szerettük volna meg-
nyerni a bajnokságot, de nem keser-
günk, jövõre majd újból megpróbáljuk.

Õsztõl minden korosztályban szeret-
nénk csapatokat indítani, ezért kérek
minden fociszeretõ szülõt, kisgyermeke-
iket nyári edzésekre hozzák le, mivel a
7-,9-,11 éveseket is indítani szeretnénk.
A kicsikkel két edzõ foglalkozik. Csodá-
latos látvány a piciket kerepesi mezben
focizni, és küzdeni látni. 

Tíz év alatti edzésidõpontok: hétfõ,
szerda, péntek: 18-órától Molnár Ferenc
edzõ. Tel: 06-20/4144285. Tíz év feletti-
ek edzésidõpontjai: kedd, csütörtök,
péntek:18-órától Szabós Zsolt edzõ. Tel:
06-30/5845721. Minden focizni vágyó
gyereket ebben az idõpontban szeretet-
tel várunk. Tagsági díj 3000 Ft/hó, ebbõl
a tagsági díjból versenyeztetjük a gyere-
keket, igazolást készítünk, mezeket, lab-
dákat veszünk, és az edzõt biztosítjuk. 

További sikereket kívánunk az összes
játékosunknak és kellemes szünidõt.

KSBE

Kerepes asztalitenisz csapata, a Szufla
I.-Kerepes, magasabb szinten is megmu-
tatta, hogy ott a helye az elsõ osztály-
ban. Õsszel még jártunk idõnként a ve-
szélyes zónában a 12.-13. helyen, de ta-
vasszal már biztos közép csapattá vál-
tunk, 16 csapat közül 28 pont megszer-
zésével a 8. helyen zártuk a bajnokságot. 

Ez igen kiváló eredmény egy újonc, el-
sõ osztályban még sosem játszott csa-
pattól. Tavasszal már egyre jobban átvet-
tük ennek az osztálynak a lendületét,

taktikáját, és egyre több meccset nyer-
tünk. A közép mezõny nagyon sokáig
igen szoros volt, és csak az utolsó négy
fordulóban derült ki, hogy ki a két kiesõ
a biztos háromból, a harmadik kiesõ, és
az egyetlen osztályozós hely (a végérõl a
negyedik) pedig csak az utolsó forduló-
ban dõlt el. Nagy csatákban ugyan, de
most már Kerepes is letette a névjegyét
az elsõ osztályban. 

Bízunk abban, hogy a fiatalok példa-
képet látva, még többen megszeretik ezt

a sportot, és csatlakoznak a már meglé-
võ ping-pong klubjainkhoz. Akik csak
idõnként játszanak, azokat is szeretettel
várjuk továbbra is a már megszokott he-
lyeken Kerepesen és Szilasligeten. A nyá-
ri szünetben egy kissé lazább a kedv, de
a nyaralások után újra neki futunk, és
szeretnénk egy új helyszínnel is bõvíteni
az eddigieket. Addig is mindenkinek jó
pihenést, jó nyaralást kívánok! Hajrá Ke-
repes!

Kovács Zoltán

Sikeres elsõ év a Budapest I. osztályban
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