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- Milyen jelentõsége van
a most átadott M31-es út-
nak Kerepes számára?

- A közlekedésünket javí-
totta már az M0 körgyûrû is,
de az M3 felé haladó forga-
lom bezuhant Kerepesre, s a
Szabadság úton megy ke-
resztül, kis híján bedugítva a
fõutunkat. Az M31 ezt a ter-
het jelentõs részben csök-
kentheti, ha a gépkocsiveze-
tõk elkezdik használni. A kör-
gyûrûn nyugatról és délrõl
keletre tartók számára jelent
rövidebb és könnyebben
használható elkerülõ útsza-
kaszt. Elsõsorban a tehergép-
jármû forgalom csökkenésé-
re számítunk. 

Az M31 ingyenességéhez -
az érintett települések:
Nagytarcsa, Kistarcsa, Kere-
pes és Gödöllõ polgármeste-
rei – ragaszkodunk. Ezért
személy szerint én is mindent
megteszek, hiszen a települé-
seinken átmenõ forgalom
csak az ingyenes használat
esetén tud csökkenni. 

- Elõkészítették a Kerepe-
si Pihenõ helyét is az M31-
es mellett, de leágazás a

településünk felé nem ké-
szült. Miért nem?

- Bár az út tervezési szaka-
szában még befogadták vol-
na a javaslatunkat, de az elõ-
zõ önkormányzat és polgár-
mester nem élt ezzel a lehe-
tõséggel. Nagyon sajnálom,
mert óriási lehetõségtõl
esünk el ezáltal, amibe nem

is akarok belenyugodni. Lob-
bizok, minden követ meg-
mozgatok, hogy épüljön egy
bekötõ út, csak most utólag
már rendkívül nehéz a hely-
zet, mint tudjuk, mostanra
minden pénzt elköltött az ál-
lam. Ennek ellenére nem ha-
gyom annyiban. Kihasznál-
tam ezt az alkalmat is, feltet-

tem a Nemzeti Infrastuktúra
Fejlesztõ Zrt igazgatójának a
kérdést és sikerült is közeli
tárgyalásokban megállapod-
ni vele.

Ha ez a bekötõút elkészül,
akkor bekerülünk az ország
egyik legjelentõsebb forgal-
mát lebonyolító áramlatába,
azaz megnyílik az út egy je-
lentõs ipari park létesítésére,
amely munkahelyeket és év-
rõl évre komoly iparûzési be-
vételeket jelentene Kerepes-
nek. Ha az ottani szántóföl-
dek ipari területnek minõsül-
hetnek, az értékük is több-
szörösére emelkedik majd.
Ezért fordítottunk a kötvény-
bõl származó pénzbõl is 83
millió Ft-ot földvásárlásra. Ez
így is biztos befektetés, de ha
a bekötõ út elkészül, akkor
nagyságrenddel érnek majd
többet az ingatlanaink.

Az autós pihenõ létesítmé-
nyei, a leendõ benzinkút is
ide fizeti majd az iparûzési
adóját, de ez eltörpül attól a
lehetõségtõl, amit az út által
kialakított ipari terület hozna
Kerepes életében, méghozzá
hosszú távon.

Átadták az M31-es autópályát

2010. július 26-án a délutáni órákban
hívták bejárásra a sajtó képviselõit a kivi-
telezõk, majd egy rövid ünnepélyes sza-
lagátvágást követõen át is adták az új
utat a forgalomnak.

Az M31-es autópálya az M0 útgyûrû és
az M3 autópálya közötti összeköttetést
biztosítja a Nagytarcsa és Gödöllõ közti
szakaszon. Elsõsorban az Északkelet-Ma-
gyarország felé irányuló átmenõ forga-
lom (50.000 jármû/nap) levezetését segí-
ti elõ.

A 12,4 km hosszú autópálya kivitelezõ-
je a „C-H M31” Konzorcium volt (konzor-
cium vezetõ: Colas Hungária Zrt., kon-

zorcium tagja: HÍDÉPÍTÕ Zrt.) Az építés
szerzõdéses összege nettó
21.790.259.508 Ft, melyben 85 % az Eu-
rópai Unió által nyújtott támogatás a ko-
héziós alapból.

Az út két oldalán, kerepesi területen
2011-ben egy autóspihenõ készül ben-
zinkúttal, melyet már az üzemeltetési jo-
got elnyert ÖMV Hungária Zrt. épít meg.

A két végpont között egyetlen helyen,
a régi 3-as úttal való találkozásnál építet-
tek ki le- és felhajtót.

Néhány további adat:
• a munka során megmozgattak 4,5 mil-

lió m3 földet, 

• aszfaltszõnyeg helyett érdesített, va-
salt betonon gurulnak a kerekek

• az úthoz 21 mûtárgy (híd vagy aluljáró)
épült, ebbõl 2 völgyhíd, amely néhol
20 méter magasságban, a környezõ er-
dõk lombszintje felett feszül

• 6,2 hektár védõerdõt telepítettek
• 32 km vadvédõ kerítés készült
• az útpálya 300.000 m2 betonfelületet

jelent
A közlekedõk számára ingyenesen hasz-

nálható az M31 gyorsforgalmi út, de a ko-
rábban beharangozott Budapest - Gödöl-
lõ közti M3 táv nem vált ingyenessé.

Windhager

Interjú Franka Tibor 
polgármesterrel az M31-es 

elkerülõ út átadása kapcsán

Légi fénykép az M31-rõl 
és a kerepesi pihenõrõl

Franka Tibor a Duna TV-nek 
nyilatkozik az új út avatásán
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Megjelent egy választások-
ra felkészítõ kiadvány, mely-
nek elsõ oldala arról tájékoz-
tat, hogy Kerepesen a FI-
DESZ- KDNP polgármester je-
löltje egy nyugdíjas, Simonc-
sik László. Látható még to-
vábbi hét képviselõ-jelölt,
akiknek a többsége szintén
nyugdíjas, így nálunk a fiatal
demokraták jelöltjeinek az
átlag életkora 60 esztendõ.

A második meglepetés,
hogy nem Kovács Antalt a
kerepesi FIDESZ elnököt indí-
totta a párt. Hát nem volt
annyi bizalom? A FIDESZ pol-
gármester-jelöltjérõl a falu-
ban azt beszélik, hogy állító-
lag nagyon közeli viszony-
ban volt a Magyar Szocialista
Munkáspárttal, az MSZP-vel
cicázott, most pedig a
FIDESZ-nél kötött ki. Itt sza-
badjon megjegyeznem, hogy
az embert nem a pártja, ha-
nem önmaga viselkedése mi-
nõsíti.

A lap a továbbiakban dur-
va támadásokat indít az Ösz-
szefogás Kerepesért Képvise-
lõ-csoport ellen. Szokatlanul
arrogáns, minden alapot nél-
külözõ, mondhatnám, félin-

formált és félmûvelt vádas-
kodásaik egyértelmûen jel-
zik, hogy a kerepesi FIDESZ
viselkedése nem azonos az
országosan gyõztes FIDESZ
viselkedésével, hála Isten-
nek!

Az Összefogás Kerepesért
Képviselõ-csoport tagjai:
Mayer Endréné alpolgármes-
ter, Szabó Anikó, Varga Lívia,
Kóbor Tamás, Pordán Miklós,
Ignác János, Véber Gábor
képviselõk és magam, mint
polgármester visszautasítjuk
ezeket a légbõl kapott,
rosszindulatot sugárzó rá-
galmakat.

Az újság láthatóan egyet-
len célja, hogy az elmúlt
négy esztendõben elért sike-
reinket, hamis vádakkal és
adatokkal elhomályosítja. Hi-
teltelennek és mosolyogni
valóan agresszívnek mutat-
kozik a helyi FIDESZ, amely-
nek a két képviselõ-testületi
tagja igazából nem tett sem-
mit Kerepesért a négy év so-
rán. Ennek ellenére most
mégis lóhátról szeretnék
szedni a gombát. Pedig a vá-
lasztópolgárokat nem lehet
becsapni és nem lehet pa-

rancsuralmi viselkedéssel a
restek oldalára állítani. Nem
fogják az emberek önöknek
leszedni a gombát és nem
fogják szolga módon feladni
a nyeregbe, csak azért mert
önök beálltak a FIDESZbe. 

A valóságban nincs kifize-
tetlen számlánk, az elnyert
pályázatok összege jóval
meghaladja az egymilliárd
Ft-ot. Hiába riogatnak csõd-
del, 100 milliós tartozással,
felügyelõ-biztossal, valamint
újabb helyi adókkal, ez mind
csak hazudozás. 

Jelenleg Kerepes hitelállo-
mánya 763 millió 605 ezer
forint. Ezt úgy kell érteni,
hogy nem egyenlõ arányban,
de 2020 utánig kell visszafi-
zetnünk, tehát semmiféle
csõd nem fenyeget sem jö-
võre, sem azután. A költség-
vetésünk egymilliárd két-
százezer forint, a vagyonunk
pedig meghaladja az ötmilli-
árd forintot. 

A Fidesz helyi jelöltjei
ezekkel a hamis újságcikkel a
jelenlegi cselekvõ önkor-
mányzati többséget akarják
lejáratni, s a félelemkeltéssel,
rágalmakkal szeretnék elérni,

hogy az emberek ne a sze-
müknek higgyenek. El kíván-
ják érni, hogy olyanok kerül-
jenek a helyünkbe az önkor-
mányzatban, akik a falu fej-
lõdéséért szinte semmit nem
tettek, legfeljebb a gáncsos-
kodásukkal hívták fel ma-
gukra a figyelmet.

Szeretném közölni, hogy a
vádjaikat visszautasítjuk és
kikérjük azt magunknak.
Amit tettek az kifejezetten
árt a FIDESZ-KDNP-nek. Mi
nem a FIDESZ- KDNP-ben lát-
juk az ellenséget, hanem
azokban a kerepesi jelöltek-
ben, akik a FIDESZ szoknyájá-
ba kapaszkodva akarják ki-
használni azt a lehetõséget,
amire egyedül, a saját erejük-
bõl és a saját tehetségükkel
soha nem lennének képesek. 

Azt javaslom tessenek le-
szállni a magas lóról és szed-
ni a gombát lehajolva, hátha
még nem késõ! 

Máté evangéliumában le-
het olvasni: Aki vezet, az
olyan legyen, mint aki szolgál. 

Természetesen az önkor-
mányzat munkáját ez a fajta
minõsítés nem tudja megtörni.

Franka Tibor

Képviselõ-jelöltek, polgármester-jelöltek, 
választási tudnivalók

Október 3-ára írta ki a köztársasági el-
nök az önkormányzati választást. A köz-
ségben számos vélt és valós hír kering
arról, kik indulnak képviselõnek, polgár-
mesternek. Lapunk szeretné elõsegíteni
a valódi választási lehetõséget a lakos-
ságnak a jelöltek teljeskörû bemutatásá-
val. Ezért felajánljuk a képviselõ-jelöltek-
nek, polgármester-jelölteknek, hogy egy
alkalommal ingyenesen helyet biztosí-
tunk számunkra az augusztusi vagy  a
szeptemberi lapszámunkban. Minden
képviselõ-jelölt számára biztosítunk he-
lyet az újságban az arcképének, vala-
mint egy tömör, húsz mondatnál nem
hosszabb bemutatkozáshoz. 

Reméljük, minden jelölt él ezzel a fel-
ajánlott lehetõséggel, s így a kerepesiek
minden jelöltet idõben megismerhet-
nek, s eldönthetik, hogy õk kit szeretné-
nek a körzetük jelöltjei közül az önkor-
mányzatba juttatni a szavazatukkal.

Természetesen, akik bõvebb bemutat-
kozással kívánják a választók támogatá-
sát és majd a szavazatát megszerezni,

azok fizetett hirdetésben azt is megte-
hetik.

Figyelem!
Megváltozott a választási rendszer

Kerepesen, mivel a lakosság lélekszáma
meghaladta a 10.000 fõt. Az új helyzet-
ben a község közösen csak a polgár-
mestert választja, a képviselõket azon-
ban már körzetenként. Minden körzet-
ben egy képviselõt juttathatnak be az
önkormányzatba az ahhoz a körzethez
tartozó választók. 

A képviselõ-jelölteknek is az ahhoz a
körzethez tartozó szavazóktól kell ele-
gendõ kopogtató cédulát (ajánlást)
összeszedni, a más körzetbõl származó
ajánlás érvénytelen.

További változás, hogy az a szervezet,
amely több körzetben is indít jelöltet,
listát is állíthat. Ez azt jelenti, hogy a
nem nyertes képviselõ-jelöltekre adott
szavazatok sem vesznek el, mert telepü-
lési szinten összesítik, s az összesített
szavazatok arányában errõl a listáról is

bejutnak majd képviselõk a testületbe, a
körzetekben megválasztottak mellé. Így
elõfordulhat, hogy olyan személy is kép-
viselõ lesz, aki pedig a körzetében alul
maradt más jelölttel szemben, vagy
esetleg nem is szerepelt a képviselõ-je-
löltek között. Ezeknek a személyeknek a
rangsorát, azaz a listát a jelöltállító szer-
veztek határozzák meg még a választás
elõtt.

Azs is változás, hogy az idén már a
német kisebbséghez tartozók is kifejez-
ték óhajukat a helyi kisebbségi önkor-
mányzatuk létrehozására. A törvény ál-
tal elõírtakat meghaladó számú kerepe-
si választópolgár tett errõl hatályos nyi-
latkozatot.

2010-ben így mind a cigány, mind a
szlovák és most már a német kisebbség-
ben is lehet képviselõkre szavazni. A ki-
sebbségi jelöltekre azok jogosultak a
szavazni, akik az adott kisebbséghez
tartozóknak vallották magukat július
15-éig a beadott nyilatkozatukban.

Windhager 

Dúl a harc a polgármesterségért és a képviselõi helyekért. Errõl árulkodnak a nem-
régiben megjelent ún. ellenzéki újságban közölt lejárató célú írások, melyek ter-
mészetesen választ gerjesztettek. A július 28-i rendkívüli képviselõ-testületi ülésen
Franka Tibor polgármester napirendre is tûzte a kérdést, és az Összefogás Kerepesért
képviselõ-csoport tagjai nevében az alábbiak hangzottak el.

A kerepesi fideszrõl
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Június 30-ára hívta össze
Franka Tibor polgármester a
képviselõ-testületet, a szo-
kott 17 órakor kezdõdõ havi
rendes ülésre. 

A megváltozott 
választási szabályok

Oláh János jegyzõ úr ismer-
tette, hogy Kerepes a 10.000
fölé emelkedett lélekszám-
mal átlépte azt a küszöböt,
ahol már önálló körzeti kép-
viselõket kell választani. A te-
lepülésrészek földrajzi elhe-
lyezkedését és lakosság sûrû-
ségét is figyelembe véve 8
választókerületet alakítottak
ki. Ennek megfelelõen az ok-
tóber 3-ai választástól a kép-
viselõ-testület nyolc egyéni
(körzetben megválasztott)
képviselõbõl és három listán
bejutó képviselõbõl, valamint
a polgármesterbõl áll majd. 

Kerepes választókerületei,
illetve szavazókörei a követ-
kezõk:
1.) Forrás Mûvelõdési Ház

(Templom u. 3.)
2.) Általános Iskola (Vörös-

marty u. 2.)
3.) Általános Iskola (Vörös-

marty u. 2.)
4.) Szilasvíz Kft. (Szabadság

út 100.)
5.) Szilasligeti Óvoda (Wéber

Ede u. 4.)
6.) Szilasligeti Óvoda (Wéber

Ede u. 4.)
7.) Szilasi Közösségi Ház (Jó-

zsef Attila park)
8.) Meseliget Óvoda (József

Attila út 71-75.)
Kérnek minden választó-

polgárt, hogy a szavazásra
szóló kikézbesített tájékozta-
tót figyelmesen olvassa el,
mert elõfordul többeknél,

hogy nem a korábban meg-
szokott helyiségben tudják
leadni a szavazatukat.

Ingatlan bérbeadás 
ipari tevékenyéghez

Egy cég építési törmelék
átmeneti tárolásához kért
3000 m2 önkormányzati te-
rületet. A kiszemelt ingatlan-
nal kapcsolatban több kérdés
is elhangzott, de végül a tes-
tület megszavazta az egy év-
re szóló bérbeadást havi
100.000 Ft+áfa díjért.

A mûfüves pálya 
üzemeltetése

A korábban kiválasztott
üzemeltetõ bejegyeztetett
egy erre a feladatra létreho-
zott céget, így már nincs aka-
dálya szerzõdéskötésnek. A
megállapodás szerint a cég a
pályabérletéért három évig
az önkormányzatnak fizet,
majd a továbbiakban a pá-
lyaépítés költségének törlesz-

tõ részleteit fizeti. Így az ön-
kormányzat valójában ingyen
jutott a sportlétesítményhez.

Szérûskert III. tömb 
szabályozása

A képviselõk észrevétel és
kérdés nélkül egyhangúlag
jóváhagyták az elõterjesztést.

A világítás korszerûsítése 
az iskolában

Az iskola takarékosabb vi-
lágítására kértek ajánlatokat
több cégtõl. Pordán Miklós,
Palotai László és Kóbor Tamás
észrevételeit követõen pon-
tosított ajánlatok bekérésérõl
döntött a testület.
Kerepes vízkár 
elhárítási terve

Még egy 1995-ös törvény
szerint a településeknek erre
vonatkozó tervvel is rendel-
keznie kell. Kerepes ezt a hiá-
nyosságot most pótolja, s ki-
választották azt a céget,
amelyikkel a tervet elkészítte-
tik.

Pályázat gyermekjóléti 
beruházásra

A Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat kezdemé-
nyezésére Kerepes megpá-
lyázza a Mosolyvár Gyerek-
ház 45 millió forintos lehetõ-
séget.

Egészségügyi helyzetünk
A háziorvosok, védõnõk és

fogorvosok éves beszámoló-
jával kapcsolatban dr. Bara-
bás Gábor véleménye szerint
az orvosi ellátás még mindig
nem mûködik tökéletesen.

Rendeletváltoztatási
terv az önkormányzat
pénzügyeirõl

Az önkormányzat számla-
vezetésérõl és újabb kötvény-
kibocsátásáról hozott koráb-
bi rendeletet módosította a
testület, mivel a jelenlegi
számlavezetõ bank is adott
megfelelõ ajánlatot. Az új
megoldás a bölcsõde, a Falu-
ház és a nyugdíjas ház beru-
házásaihoz szükséges önrész
elõteremtéséhez tartalmaz
hitelfelvételt. A képviselõk ez
alkalommal név szerint sza-

Képviselõ-testületi ülések

Az Összefogás Kerepesért képviselõ-csoport

Horváth Vera intézményvezetõ

Ellenzéki képviselõk sora
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A közelgõ önkormányzati vá-
lasztások miatt a nyári szünet
ellenére július 28-ára össze-
hívta a képviselõket Franka
Tibor polgármester, a meghí-
vóban jelzett 5 napirendi
pont megtárgyalására.

Az iskolai létszámok 
véglegesítése

Annak ellenére, hogy az
elõzõ alkalommal az egész
nevelõtestülettel egyeztetve
határozták meg a létszámo-
kat, idõközben a megbízott

igazgató és a pedagógia
szakreferens módosítást kért,
melyet a testület meg is sza-
vazott a következõk szerint:
12 osztály, közülük 1 iskola-
otthonos, 3 napközis cso-
port, 1 tanulószobai csoport,
összesen 497 óra/hét, 24,5
álláshely lehet az intézmény-
ben szeptember elsejétõl.

Kisebbségi
szavazatszámláló bizottság

Az õszi választásokhoz az
önkormányzat felállította a
kisebbségi szavazatszámláló
bizottságot, melynek tagjai:
Bondor Imre, Czibi Béláné,
Czikolai Péter János, póttag-
jai: Devecsai Györgyné és
Rupaszov Ferencné.
A helyi választási bizottság 

A testület az alábbi tagok-
kal hagyta jóvá a bizottságot:
Árva Gyula, Horváth Klára,
Joó Gyula, Rapavi József.

Világítás korszerûsítés
A Polgármesteri Hivatal öt

cégtõl kért be pontosított
ajánlatot. Több változat

megvitatását követõen az is-
kola világítási rendszerének
korszerûsítését a Makett Kft-
re bízták a képviselõk.

Könyvvizsgálói szerzõdés
Vita nélkül a meghosszab-

bításról döntött a testület. 
Szakmai bizottság az igaz-
gatói pályázat elbírálására

Az iskolaigazgatói pályázat
elbírálására jegyzõ úr javasla-
tára sürgõsséggel döntött a
testület. A bizottság tagjá-
nak Mayer Endrénét, Kóbor
Tamást, Lengyelné Jankovics
Máriát, Sárközi Mártát ás Ba-
latoni Katalint kérték fel.

Tiltakozás a településen
terjesztett Fidesz-KDNP lap
alaptalan támadásai ellen

Franka Tibor polgármester az
önkormányzatban többséget al-
kotó Összefogás Kerepesért kép-
viselõ-csoport nevében visszauta-
sította az említett lapban szerep-
lõ rágalmakat és igaztalan váda-
kat. Részletesebben lásd a  képvi-
selõ-csoport közös nyilatkozatát
a 3. oldalon. Windhager

vaztak. Az IGEN-nel szava-
zók: Franka Tibor, Kóbor Ta-
más, Pordán Miklós, Szabó
Anikó, Véber Gábor, Ignácz
János, Mayer Endréné, Varga
Lívia. A NEM-el szavazók: dr.
Barabás Gábor, Labancz Jó-
zsef, Nagy Béláné, Kovács
Antal, Palotai László, Rózsás

Erika.

Az Általános Iskola 
osztály- és óraszámai

A fenntartó feladata évrõl
évre meghatározni hány osz-
tályt és heti hány tanóra és
egyéb ellátási kötelezettséget
vállalhat az iskola. A döntés

elõkészítése a nevelõtestület
elõtti egyeztetésen történt.

A nevelési-oktatási 
Intézmények éves 
beszámolója, nevelési 
program és SZMSZ

A többi intézmény éves be-
számolójával ellentétben a
Kulturális és Oktatási Bizott-

ság az iskola beszámolóját
nem fogadta el. 

Megbízott igazgató 
az iskola élén

A megüresedett igazgatói
szék pályázat útján történõ
betöltéséig az intézmény ve-
zetését Ágó Katalinra bízta a
képviselõ-testület.

Építkezési bonyodalmak
Egy cég hosszabb ideje

épít lakásokat vásárolt ingat-
lanokra, amelyek miatt több

bonyodalom keletkezett. Egy
még be nem épített telken
szeretnének most hat lakást
építeni, ám oda a jelenlegi
rendelet alapján csak két la-
kás engedélyezhetõ. A dön-
tés során ismét név szerint
szavaztak a képviselõk. Fenn-
tartja a tiltást Franka Tibor,
Kóbor Tamás, Ignácz János,

Mayer Endréné, Pordán Mik-
lós, Szabó Anikó, Varga Lívia,
Véber Gábor és Rózsás Erika.
Engedélyezné: dr. Barabás
Gábor. Tartózkodott: Kovács
Antal, Labancz József, Nagy
Béláné, Palotai László. 

A Családsegítõ 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
költségvetése

Az idõközben bekövetke-
zett módosulások miatt a tes-
tület megemelte a Szolgálat
költségvetését 400.000 Ft-al.

Rendkívüli képviselõ-testületi ülés 

Ágó Katalin, a megbízott 
iskolaigazgató

A rendkívüli 
ülés

meghívott vendégei

A június 30-ai 
ülés vendégei

Oláh János jegyzõ, Franka Tibor polgármester 
és Mayer Endréné alpolgármester asszony
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ET A németséggel kiegészülve már Kerepesen is három kisebbség 
állítja fel õsszel a maga önkormányzatát!

A félreértett mennyország

A kisebbségi törvény a hagyo-
mányõrzést, a nemzetiségi kultú-
ra ápolását és megjelenítését tûzi
ki célfeladatként a kisebbségi ön-
kormányzatok számára, valamint
lehetõséget nyújt érdekvédelmi
szerepvállalásra. A települési ön-
kormányzatnak a kisebbséget
érintõ döntéseit illetõen egyetér-
tési jogkörrel bír, sõt bizonyos
esetekben vétójoggal élhet. Céljai
elérése érdekében akár gazdasá-
gi társulást is létrehozhat, mind-
ehhez a magyar állam évi
620.000 forintos megpályázan-
dó mûködési támogatást bizto-
sít.

A havi kb. 50.000 forint kap-
csán a törvény egyetlen tiltással
él: a mûködési költség nem for-
dítható semmiféle szociális tevé-
kenységre, támogatásra, mert az
nem feladata a kisebbségi önkor-
mányzatnak. Pályázati lehetõsé-
gek tucatja biztosítja a feladatfi-

nanszírozást, már aki tud vele él-
ni.

A tehetõsebb települések ön-
kormányzatai erõteljesebben
tudják támogatni kisebbségeik
erõfeszítéseit, a kevésbé tehetõ-
sek megfontolás tárgyává teszik,
hogy a civil szervezetek fontosab-
bak-e számukra, vagy a nagyon
sokszor csupán alibi tevékenység-
be menekülõ kisebbségi önkor-
mányzatok.

Az etnobiznisz megjelenése
miatt, amely sajnos bizonyítható-
an a cigány kisebbségi önkor-
mányzatokhoz köthetõ – az ál-
lam óvatos duhajjá vált, így egyre
kevesebb lehetõséget biztosít, a
pályázatok valós tartalmának
megvalósítására. A Kolompár Or-
bán ellen indított perek pénzügyi
visszásságokat feltételeznek, de
eleddig nem esett szó a települé-
si önkormányzatok felelõsségé-
rõl, ahol is puszta formalitássá
vált az elszámolások befogadása.
Amikor az önkormányzat félre-
magyarázott engedékenységbõl
szemet huny a szabálytalan kifi-
zetések és számlák fölött, akkor
lehetõség nyílik egyeseknek el-
számolni a pályázathoz oda nem
illõ „dolgokat”, amelyek soroza-
tossá válása vezetett az etno-
biznisz kialakulásához, sõt elkép-
zelhetõen az etnomaffiák létre-
jötte sem kizárt. 

A törvények lehetõséget bizto-
sítanak a települési önkormány-
zatok számára, hogy bizonyos
célfeladatok átadásával erõtelje-

sebb szerepvállalásra bírják a ki-
sebbségi képviseletet. Hogy ez
miért nem történik meg? Elég,
ha arra hivatkozom, hogy egy Ke-
repessel szomszédos fõvárosi pa-
tinás kerületben a cigány kisebb-
ségi önkormányzat képviselõje
írástudatlanként jutott mandá-
tumhoz. A törvények, rendeletek,
szabályzórendszerek ismerete
nélkül honnan ismerheti így a jo-
gait és kötelezettségeit az ilyen
„képviselõ”? Más kisebbségek
képviselõi összetévesztik a ki-
sebbségi önkormányzatiságot a
civil szervezetek, egyesületek sze-
repvállalásával, lehetõségeivel. A
legsúlyosabb válság a roma ön-
kormányzatok mûködésében lát-
ható és tapasztalható, akik mint-
egy félreértett mennyországban
lubickolnak a szereptévesztett ki-
sebbségi önkormányzatiságban.
Országos cigányvezetõknek sike-
rült olyan társadalmi helyzetet
generálni, amelyben a cigány

mûvészt, alkotó értelmiséget egy
kalap alá veszik a bûnözõkkel.

Ellenpontként a második leg-
magasabb létszámú hazai ki-
sebbség, a német önkormány-
zatok tevékenysége hozható fel,
akik valós célokra koncentrálva
komoly társadalmi megbecsülést
vívtak ki. 

Teljesítményük hatékonyságá-
ban a gazdag anyaország jelen-
tõs támogatása, valamint a kiví-
vott társadalmi rangjuk révén le-
hetõségeik sokasága játszik fon-
tos szerepet. Céljaik folyamatos
megvalósulása és hiteles szemé-
lyiségeik révén társadalmi elfoga-
dottságuk biztos alapokon nyug-
szik. A 13 hazai honos kisebbség
közül bizonyíthatóan a legfonto-
sabb, és a legrangosabb német
kisebbségi önkormányzatok te-
vékenysége példamutató.

Szénási Sándor, a Görgey Ar-
túr Egyesület elnöke

A Görgey Artúr Egyesület 
ajánlata álláskeresõknek

Az ország egyik legpatinásabb biztosítójának igaz-
gatósága pénzügyi tanácsadó munkatársakat keres,
minimum középfokú végzettséggel.
Térítésmentes képzés és továbbképzések, kezdeti
támogatás lehetõségével.

Jelentkezés Bisztray Gábor managernél 
a 06/30- 832-5571 telefonon 

vagy a gbyber@gmail.com e-mail címen.

A Polgármesteri Hivatal alkalmazottai 
a Köztisztviselõi Nap alkalmából rendezett kiránduláson

Szénási Sándor



A Szabadság úton a Rét ut-
cától a Hév megállóig az 50
éve telepített nyárfák gyönyö-
rûek ugyan, de életveszélyessé
váltak. A kivágásuk, illetve a
csonkolásuk nem kis fejtörést
okozott a magasságuk, széles-

ségük és nem utolsó sorban a
fõközlekedési úthoz való kö-
zelségük miatt is. Mivel a fák
BKV területen vannak, Polgár-
mester úr az illetékesekkel
folytatott hosszas tárgyalást és
kemény alkudozást követõen
elérte, hogy a BKV végeztesse
el a szükséges munkálatokat.
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ETFavágás Barbár pusztítás
Tisztelt
Szerkesztõség!

Szomorúan vet-
tem észre ma reg-
gel a Béke úti fiatal
fákon a barbár
pusztítást. Valóban
a sírás kerülgetett!
Valakinek, vagy va-
lakiknek az okozott
primitív örömet,
hogy a fák majd-
nem felét derékban
kettétörjék, fényes
nappal!! (mert 10
órakor még nem
voltak a levelek fon-
nyadtak)! Felhábo-
rító, hogy ennyire
nincs értéke semmi-
nek manapság!
Gondolom, vala-
mely neveletlen,
erõfitogtató suhanc
mûve, aki most
büszke magára mi-
lyen erõs is volt! Mi,
szülõk is büszkék
vagyunk? Nem hi-
szem! Azt nem is merem fel-
tételezni, hogy ezt felnõtt tet-
te! Bosszantó, hogy mindenki
csak a saját kerítésén belül fi-
gyel. Ilyenkor hol vagyunk?
Miért nem szól senki rájuk,

vagy kér segítséget? Aki vé-
gigmegy a járdán és látja a le-
fejezett torzókat, legközelebb
talán nem csak a saját kertjé-
ben, hanem azon túl is látja a
világot!

G.K.

Képviselõi fogadóóra
Tájékoztatom a körzetembe
tartozó (Szabadság út az
ABC-tõl a Patkó Vendéglõig
és Templom u.) Tisztelt Lakó-
kat, hogy a 2010. augusztus
havi fogadóóra 12-én, csü-
törtökön 15-18 óra között
lesz a Forrás Mûvelõdési Ház
CseTTI helyiségében.  
Érdeklõdés, információ: 
0036-20-204-1916

Véber Gábor képviselõ

A 30-40 méter 
magas hatalmas 
nyárfák vágása csak 
kosaraskocsival volt 
lehetséges, errõl 
Franka Tibor 
személyesen
is meggyõzõdött
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- A Görgey Artúr Egyesü-
let meghívására állította ki
alkotásainak egy részét a
Forrás Mûvelõdési Házban.
Hol él Ön és hogy jutott el
Kerepesre?

- Budapesten élek, azon
belül pedig Óbudán. Az
Egyesülettel Szénási Sándor
úron keresztül kerültem kap-
csolatba, akivel most egy ko-
moly mûvészeti együttmûkö-
désbe kezdtünk, s õ hívott
meg ide.

- Össze kívánják kapcsol-
ni a két mûvészeti ágat?

- Igen, amennyiben a hege-
dûre való festés kapcsolódik
a zenéhez, márpedig ez így
van. A festészet és a zene
bennem is igen közel áll egy-
máshoz.

- Miért pont hegedûn,
amikor egy brácsán több a
felület?

- Ez az a méret, amin ki tu-
dom fejezni magam kényel-
mesen. Természetesen egy
nagyobb témát egy nagyobb
hangszeren lehetne elhelyez-
ni. Most az a cél hogy egy
adott felületen meg tudjanak
jelenni azok a gondolatok és
azok az ötletek, amelyek egy

ilyen egymással való beszél-
getés során létrejönnek.

- A háromszög motívum
megjelenés is érdekes, az
elsõ pillanatban majdnem
templomban éreztem ma-
gam. Vallásos témákat vi-
szont nem látok… 

- Ez itt egy másfajta szimbó-
lumot képvisel, a feng-sui sze-
rint a csúcsával lefelé fordított
háromszög bevonzza a térbe
a jó energiát. Azt gondolom,
erre mindenképpen szüksé-
günk van manapság. Nemrég
tudtam meg, hogy a nõiessé-

get is kifejezi a lefelé fordított
háromszög. Nekem ez nagyon
tetszik, hogy tudat alatt már
ezt a szimbólumot is felhasz-
náltam, mert a nõiesség rop-
pant fontos a világban.

- Hol láthatjuk a kiállítá-
sait, tárlatait?

- Ezekbõl a hegedûs ötle-
tekbõl nagyon szeretnék ösz-
szehozni egy komolyabb kiál-
lítást, õszre vagy a jövõ év
elejére tervezem. Nem kap-
kodok, mert nagyon szeret-
ném jól megcsinálni átgon-
dolni.

- Találkozhatunk-e még
önnel Kerepesen máskor is?

- Ha ilyen kedves meghí-
vást kapok, feltétlen jövök.
Nagyon jól esett, hogy bár én
a településen teljesen isme-
retlen vagyok, mégis kaptam
bizalmat. Így bemutathatom
a legszemélyesebb dolgai-
mat, munkáimat, a festmé-
nyeimet, és úgy gondolom,
hogy mindenkivel kölcsönö-
sen jól érezzük egymást. 

- Szeretne-e valamit
üzenni a kerepesieknek a
kiállítás mondanivalóján
túl is?

- Nagyon fontos, hogy
odafigyeljünk egymásra, úgy
sokkal könnyebb lenne mind-
annyiunk élete. Ezt tapaszta-
lom nap mint nap. Ha csak
egy picivel többet figyelnénk
a másik emberre, és csak
annyit várnánk el tõle, mint
amit mi is megadunk neki,
ezzel kis lépéssel már mesz-
szebbre tartanánk önma-
gunkhoz képest. Ez most
függetlenül a mûvészetektõl
és a politikától nagyon fon-
tos. Figyeljünk oda a másik
emberre!

WK

Néhány személyes mondat Pável Zoltán festõmûvésszel
Pável Zoltán festõmûvész kiállításának megnyitója 

a Forrás Mûvelõdési Házban. 
Mayer Endréné, Szénási Sándor, Pável Zoltán 

festõmûvész, Rupa Ilona énekmûvész, Ugró János.

Második alkalommal ren-
deztük meg Szilasligeten a
kis Tabánban - elsõsorban az
édesapákat megcélozva - fõ-
zõ és sörivó versennyel egy-
bekötött kulturális progra-

munkat.  8 csapat mérte ösz-
sze gasztronómiai tudását,
nem volt könnyû dolga
Bonifert Lászlónak a Lajos Ki-
rály étterem séfjének, hiszen

a körömpörkölttõl a chilis ba-
big sokféle finom étellel talál-
kozott. Ezúton is köszönjük
egész napos részvételét a
rendezvényen, melyet meg-
tisztelt jelenlétével. Az elsõ
díjat a „Csillag születik” bu-
dapesti csapata vihette haza
a bakonyi betyár levesükért,
jutalmuk egy tányérkészlet
volt.   Óránként gyorsasági
sörivó versenyt tartottunk,
melyen lelkesen vettek részt
az édesapák. A hõségnek kö-
szönhetõen anyukák is vállal-
koztak egy pohár sör idõre
való elfogyasztására, ahol
Springer Krisztina az Összefo-
gás Kerepesért Egyesület tag-
ja lett a gyõztes. (Az egyesü-
let számlaszáma: 11600006-
00000000-40106090, a hon-
lapjának elérhetõsége:

w w w . o s s z e f o -
gaskerepesert.mlap.hu)

Délután a családokat vár-
tuk gyerekprogramokkal,
ahol Boka Gábor elõadásá-
ban a János Vitézzel, Mikola
Péter koncertjével, arc- és
hennafestéssel és a bohóccal
találkozhattak az ide látoga-
tók. Az estét Fekete Jenõ és
barátai koncerttel zártuk,

igen emelkedõ hangulatban.
Ezúton is köszönjük a fel-

ajánlott díjakat az Al Capone

pizzériának és a Jótevõ étte-
remnek.

Farkas Zsuzsa

Apák napja és Családi juniális



Tankönyv árak 
2010/2011
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1. osztály 10.690,- Ft
2. osztály 10.130,- Ft
3. osztály 10.380,- Ft
4. osztály 11.070,- Ft
5. osztály 12.430,- Ft
6. osztály 13.340,- Ft
7. osztály 16.100,- Ft
8. osztály 17.480,- Ft

A tankönyvárak tájékoztató jellegûek, 
elõfordulhat minimális eltérés.

Tankönyvárusítás 2010. augusztus 28.
(szombat) 9 - 16 óráig a könyvtárban.

Szabó Magda
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár

2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Nyitvatartás:
H-P: 9-17
K-Sz-Cs:12-19

Tel.: 06-28-560-340
Fax: 06-28-560-341
Mobil: 06-20-559-8917
E-mail: szkerepes@freemail.hu
Weboldal: 
www.kerepeskonyvtar.shp.hu

Könyvtári hírek
Örömmel értesítjük kedves olvasóinkat és minden érdeklõdõt,
hogy elkészült a Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyv-
tár weboldala.

Intézményünk szabadság miatt augusztus 2-tõl, augusztus
28-ig zárva tart. Nyitás: augusztus 30-án, hétfõn 9 órakor.

Tankönyvárusítás Kerepesen a Széchenyi
István Általános Iskolában
Tisztelt Szülõk, Gyerekek!
Iskolánkban a 2010/2011. évi tankönyvárusítás 2010. augusz-
tus 28-án (szombat) 9-16 óráig lesz a könyvtárban. (Bejárat a
fõbejárattól balra lévõ konyhai nagykapun)
Kérjük a tisztelt szülõket, gyerekeket, hogy ne jöjjön minden-
ki reggel 9 órára, hiszen 16 óráig árusítjuk a könyveket és
minden tanuló számára biztosítva van a tankönyvcsomag.
Szép nyarat kívánunk mindenkinek!

Almási Miklósné könyvtáros és tankönyvfelelõs
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Különleges élményekben
volt részünk a Szent Anna
Templomban, július 26-án es-
te. A szentmise keretében ál-
dást kaptak a nagymamák,
akik hosszú sorokban állva
vették át a mécsest az oltár-
ról származó lánggal. Szép és
megható gesztus volt ez,
mely a családok, a nemzedé-
kek megtartásának a fontos-
ságára irányította a figyel-
met.

A szertartás befejezését
követõen azonban Frajna

András atya további mara-
dásra bíztatta a híveket, s
alig akadt valaki, aki nem

szánt rá további fél órát a ke-
resztségben testvér és a több
mint ezer éves barátság je-
gyeként vendégként megje-
lent IL CANTO MAGNIFICAT
kórus meghallgatására.

A Lengyelországból érke-
zett 13 fõs nõi vagy inkább
leány kórus elkápráztatta a
hallgatóságot tisztán csengõ
énekével. Ismét bebizonyoso-
dott, hogy a zene nemzetkö-
zi, bármilyen nyelven is adják
elõ a dalokat, azt élvezettel
be tudjuk fogadni, s ez most
is így történt. A kórus olyan
sikert aratott, hogy három-
szor is ráadást kellett adniuk,
mire kivonulhattak a sekres-
tyébe. A templomból kifelé
jövet sokan meg is vettük az
együttes CD-jét, hogy otthon

is élvezhessük a mûsorukat.
Mint kiderült, a sikerük

nem volt véletlen, számos ki-
magasló elismerésben volt
már részük 10 éves pályafu-
tásuk során, odahaza és kül-
földön egyaránt. Szerepeltek
már a párizsi Notre-
Dameban, a Reimsi katedrá-
lisban, Mannheimben, Köln-
ben és számos más neves he-
lyen, 2003-ban a Szentatya,
II. János Pál kihallgatásán, a
Vatikánban is adtak koncer-
tet, karmesterük, Marta
Zamojska-Makowska vezeté-
sével.

Köszönjük ezt a szép estét
a Kerepesért Baráti Kör-nek
és a Szilasligetért Közhasznú
Egyesületnek.

WK

Vásáry André a Kerepesi Rádióban
A Kerepes Rádióban elindult a Vásáry

André Klub címû mûsor, amely a Csillag
Születik tehetségkutató mûsorban meg-
ismert férfi szoprán énekes karrierjével
foglalkozik. Ezt a mûsort minden máso-
dik vasárnap délelõtt 10 órától 11 óráig
hallhatják a kedves hallgatók a 97,1
MHZ-en valamint interneten a 
www.kerepesradio.hu weboldalon. Na-
gyon sok visszajelzés érkezett a hallga-
tóktól innen Kerepesrõl, Debrecenbõl,
Siófokról, Miskolcról, Budapestrõl sõt
még Szlovákiából és Romániából is, hogy
szuper ötlet volt ezt a mûsort elindítani.

A mûsort én, Taschek Kitti vezetem,
ugyanúgy ahogy a Randevú Kittivel cí-
mû kívánságmûsort is.

Az interneten van egy Vásáry André
rajongói klub amely megkereste rádión-
kat, mivel a kívánságmûsorban sokszor
hallottak dalokat Andrétól és ezt meg-
köszönték a Kerepes Rádiónak. A rádió

vezetõi Ugró János és kedves felesége
felajánlották, hogy legyen egy külön
mûsor minden második vasárnap,
amely csak Andréról szól, melynek veze-
tésére engem kértek fel, azért mert én is
nagy André rajongó vagyok. 

Már 2 hónapja megy a mûsor, melyet
megköszönt személyesen Vásáry André
is, amikor interjút készítettem vele.

Ebben a mûsorban kizárólag André
dalai csendülnek fel, melyet telefonon
és interneten kérhetnek a kedves hallga-
tók a Kerepes Rádió elérhetõségein.

Minden adásban a betelefonálók
mondják el Andréval kapcsolatos élmé-
nyeiket és az Andréról szóló legfrissebb
híreket és fellépéseinek idõpontjait is
hallhatják.

A legnagyobb elismerést az André
Angyalai klubtól kapta a rádiónk, mely-
nek tagjai André legnagyobb rajongói. 

Hamarosan újabb élményekkel, hírek-
kel és interjúkkal jelentkezik a mûsor.

Remélem ez a cikk is hozzájárul ah-
hoz, hogy még több hallgatója legyen
ennek a mûsornak, amely az országban
egyedülálló.        

Taschek Kitti

Lengyel vendégek a templomban

Megbízható, leinfor-
málható, középkorú
hölgy lakástakarítást
vállal. Bõvebb infor-
mációért hívjon biza-
lommal: 06-30-367-

7118

Áldást kapnak 
a nagymamák

A csodálatos hangú 
lengyel kórus
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Íjászaink, lovasaink és a Pávakör is elfogadták a Mogyoródról érkezett meg-
hívást és részt vettek a kilenc napon át tartó Szent László Hét egyes esemé-
nyein. Lásd képeinket.

PöstyénbenPöstyénben
Májusban rendezte Pöstyén a
Szlovákok a szlovákokért
nemzetközi fesztivált, me-
lyen minden környezõ ország
képviseltette magát. A feszti-

válon a kerepesi Kisvirág
Tánccsoport kapott meghí-
vást, hogy képviselje Magyar-
országot, a Lipa Táncegyüt-
tessel karöltve. A mûvészeti

vezetõnk, Szilágyi Zsolt volt,
vezetõnk Kiss Károly a Kere-
pesi Szlovák Kisebbségi Ön-
kormányzat vezetõje. A ren-
dezõk meghívására három

napot töltöttünk Pöstyén-
ben. A Fesztiválon nagy si-
kert arattak a kerepesi ifjak.
Mindenki szép élményekkel
gazdagodva tért haza.

Kerepesiek a szomszédban 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
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Az ételek elkészítéséhez egy darab, max. 20 l-es
bogrács használható.

Tûzifát, 1 db. asztalt, 2 db. széket biztosítunk. 
Nevezni lehet: 2010. augusztus 25. 17 óráig.

Várjuk csapatok jelentkezését!

Jelentkezés és részletes információ a Kerepesi
Faluházban és a Szilasligeti Közösségi Házban

Külsõ felújítás a Csicsergõ
Óvodában felajánlásból

Két hét alatt kapott szép
külsõt a Csicsergõ Óvoda,
méghozzá egy szép gesztus-
értékû felajánlásból. Barti
Sándor építési vállalkozó
megvette az utca elején talál-
ható egykori tüzép telepet.
Amikor polgármester úrral
tárgyalt, akkor ajánlotta fel a
kérésre, hogy õ is csatlakozik
a környezetéért önzetlenül is
tenni vágyó iparosok fokoza-
tosan bõvülõ csapatához. 

Elmondása szerint szívesen
vállalta, hogy általa is fejlõd-
jön Kerepes, a közösségért,
szûkebb környezetéért szíve-
sen vállal áldozatot az em-
ber. Így adódott, hogy a kö-
zeli óvoda külsõ festését, va-
kolatjavítását, az ablakkere-
tek festését elvégezte. A gye-

rekek, az óvónõk és a szülõk
egy megszépült, rendbe tett
épületet találnak majd, ami-
kor újra gyermekzsivajtól lesz
hangos a ház.

Köszönjük mindnyájunk
nevében Barti Sándor építési
vállalkozónak!

Kerítés festés a Szent Anna
Templom udvarán
Bár értesítést nem kaptunk, de szemfüles riporterünk készí-
tett néhány fényképet július 10-dikén, amint egy társaság a
templomkerítést tette rendbe, ezzel is készülve a templom
ünnepére, a búcsúra.

Szalay József Attila
Hatvanöt évesen

Szeretnék versben elbúcsúzni
Attól, mi szép volt nekem,
Törvényen kívül is fény,
És virágok a hegyen.
Oly szegényen , ezüstöm volt
A lármázó patak.
Szépen búcsúzni 
Fáradó agyamban már
Nincsenek szavak.
A fények ott játszanak
Még mindig a hegytetõn,
De elérni a 
Csúcsokat már nincs erõm.
Nem jutok fel a 
Rímeket rejtõ hegytetõre,
Vonszol magával
Sorsom hatvanöt éve,
De még szeretném megköszönni
Mi szép volt nekem.
Fényt és virágot
Erdély dombjain
És a székely hegyeken.
Megköszönni a hópelyhet
És Napot.
Egy versbe zárva megköszönni,
Hogy még itt vagyok!

2010. AUGUSZTUS 29. VASÁRNAP

SZILASMENTI NAPOK

PÖRKÖLT FÕZÕVERSENY

Nevezési lap
Csapat neve:

Készülõ étel:

Csapatvezetõ
neve:

Telefonszáma:

! !

!!

! !

Barti Sándor vállalkozó
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Legelõször a kicsik (7-tõl 10 évesig)
kezdték meg az edzõtáborozást a kerepe-
si sportpályán és a sportházban. A regge-
li 8 órás érkezés után edzéssel kezdtünk,
amit a nagy meleg miatt már fél 10-kor
abba kellett hagyni. A gyerekek nem ke-
seredtek el, mert a sportházban várta
õket egy felállított nagy medence. 

Egyesületünk nagyon odafigyel az
utánpótlás nevelésre, ezért a gyerekek
szórakoztatására még a sportházba be-
szereztünk egy pingpong asztalt, meg
egy csocsó asztalt is, így a gyerekek
egész napos szórakozása adott volt.
Délben a Patkó Étteremben megebédel-
tek, utána jóllakottan, és egy kis séta
után ismét csobbanhattak a medencé-
be. Csodálatos volt látni a gyerekek vég-
telen örömét, és érezni, hogy egy csapat
van kialakulóban. 

Délután a szülõk megkezdték a
bográcsolást, hogy mire a gyerekek
megjönnek a délutáni edzésbõl, nehogy
éhen maradjanak. A vacsora után közö-
sen fürödtek és csocsóztak a gyerekek-
kel. A nagy meleg ellenére, a gyerekek
végigcsinálták a délelõtti és a délutáni
edzéseket becsülettel. Reméljük, lesz az
eredménye ennek a csodálatos hétnek,
és kis csapatunk jó eredménnyel szere-
pel majd a bajnokságban. Az edzõtábor
végére a szülõkbõl is egy segítõkész jó
csapat alakult ki.

A 10-13 éves gyerekek edzõtáborát
szintén a kerepesi sportházban tartjuk,
19-én kezdõdik. Remélem, hogy ezalatt,
az egy hét alatt a gyerekek és a szülõk
közt is egy nagyon jó csapatszellem ala-
kul ki, mert akkor már volt értelme az
edzõtábornak.

A 16-19 éveseink és a lányok augusztus
elején mennek Balatonra edzõtáborba. 

A felnõtt csapat is elkezdte a felkészü-
lést. Az elsõ nap inkább baráti összejö-
vetel volt, ahol bográcsoltunk, és a
megbeszélések végén kiosztottuk a ta-
valyi ezüst érmet. Az érmet Franka Tibor
polgármester adta át a játékosoknak,
egy még sikeresebb évet kívánva nekik.
Sajnos tavaly egy ponttal lemaradtunk
az aranyéremrõl, ezáltal nem kerültünk
magasabb osztályba. A Szövetség meg-
ígérte, ha valamelyik csapat visszalép, és
mi ki tudjuk fizetni a nevezési díjat, ak-
kor feljebb kerülhetünk egy osztállyal.

Polgármester úr megígérte, utánanéz,
hogy a különbözeti költségek elõterem-
tésében hogyan tud segíteni nekünk.
Elõre is köszönjük. 

A felnõtt csapat híreihez tartozik
még, hogy edzõváltás történt, az új já-
tékos-edzõ Pongó Péter lett, aki már
gyerekkora óta erõsíti a csapatot. Ezt a
feladatot ingyen vállalta el. Köszönjük a
segítõkészségét. Az elõzõ edzõnek, Vö-

rös Attilának megköszöntük a munká-
ját, barátságban váltunk el tõle, a mun-
kájával meg voltunk elégedve, de sajnos
a szûkös költségvetésünkbe nem fért
bele a tiszteletdíja.

Sok sikert kívánunk a csapatainknak a
felkészüléshez, és a bajnokságban való
szerepléshez.

Kerepesi 
Sportbarátok Egyesülete

Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub
Összevont Névnap
Az idén már második alkalommal hívta csoportos ünneplésre
a tagjait a szilasi Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub. A több
évtizedes hagyományt folytatva minden évben kétszer
ünneplik a névnaposokat úgy, hogy az év elsõ felében
ünneplõket az év elsõ felének végén, a második felében
ünneplõket pedig év végén köszöntik egyszerre. Ez alkalom-
mal 23 névnapost köszöntöttek a klubtagok a jó hangulatú,
vidám rendezvényen.

Az Összefogás Kerepesért számlaszáma: 11600006-00000000-40106090

Labdarúgás

Felkészülés az õszi szezonra 
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Ha július, akkor Piliscsaba… Így volt
ez idén is: július 4-9-ig  ismét gyülekeze-
tünk tagjai népesítették be az
Iosephinum Kollégiumot Piliscsabán.
Összesen 74 gyülekezeti tagunk vett
részt a hitmélyítõ héten. Közülük a
többség megrögzött „visszajáró”, akik
évrõl évre már februárban feliratkoznak
a nyári hétre. Több gyermek is felemle-
gette, hogy hányadik tábora volt már
ez. Jó volt visszahallani tõlük, hogy
mennyi minden maradt meg emlékeik-
ben a korábbi táborokból, szép emlé-
kekbõl. De jöttek „újoncok” is, akik elõ-
ször kóstolták meg: mit is jelent a gyü-
lekezeti hét. Többen bevallották: nem is
gondolták, hogy ennyi derûben, szere-
tetben és ilyen jó közösségben lehet egy
héten át részük.  A résztvevõk minden
korosztályt felöleltek. Nagy öröm, hogy
egyre több fiatal család együtt jön a tá-
borba, alapozza a lelki egységre család-
ja életét, gyermekei nevelését. 

A hitmélyítõ táborban reggeltõl késõ
estig sûrû program zajlott. Ez a néhány
nap az intenzív feltöltõdés alkalma,
amibõl lehet meríteni az év többi részé-
ben is. Nincs gondunk napi munkára,
háztartásra, még gyerekre sem, hiszen
még a kisgyerekes szülõk is ámulva ta-

pasztalják: a többiek pesztrálják, foglal-
koztatják kicsinyeiket! „Csak” a belsõ
lelki dolgokra koncentrálhatunk, hiszen
az egész életünk olyan lesz, amilyenné
Isten tanítása szerint tudatosan alakít-
juk.

A reggelek félórás énekléssel kezdõd-
tek.  A bibliafoglalkozásokon korosztá-
lyonkénti csoportokban a bibliai Ruth
könyvét tanulmányoztuk és dolgoztuk
fel. Délelõtt a lelkipásztor vezetésével a
felnõttek a „Keresztkérdések” tanfolya-
mon arra készültek fel, hogy családtag-
jaik és mások felé hogyan lehet hitünk-
rõl bizonyságot tenni. A délutánokat
bibliai séta, kirándulás, a gyerekeknek
vetélkedõ, számháború, a felnõtteknek
a megrendítõ „Tûzbiztos házasság” cí-
mû film vetítése, sok lelki beszélgetés
töltötte ki. A kézmûves foglalkozáson
szép tárgyakat készítettek a gyermekek
vezetõikkel. Két férfi gyülekezeti tagunk
pedig a fiatalokkal beszélgetett el „Ne
rontsd el az életed!” címmel.

Egy kutató-gyógyszervegyész gyüle-
kezeti tagunk bizonyságtételében el-
mondta, hogy számára természettudo-
mánnyal foglalkozó emberként mit je-
lent az Istenbe vetett hit és a keresz-
tyénség. Egy fiatal férfi gyülekezeti ta-

gunk pedig hitre jutásának és hívõ éle-
tének áldásait osztotta meg a hallgató-
sággal.

Az esti áhítatok az ószövetségi József
történetérõl szóltak. Késõ esténként volt
népdaléneklés, filmvetítés, társasjáték –
no meg foci vb…

A tábor közös feladata
Webber:„József és a színes álomkabát”
címû musicaljének betanulása volt. En-
nek gerincét 12 fõs hangszeres-énekes
együttesünk alkotta, hiszen a 45 perces
darab zenéjét végig õk adják élõben!  A
bibliai történetet gyermekeink-fiatalja-
ink táncolják el a zenére színes jelme-
zekben, remek színpadi megoldásokkal.
Naponta több órát tanultuk, gyakorol-
tuk csoportokban a mûvet, asszonytest-
vérek a jelmezeket varrták közben, majd
fokozatosan állt össze a darab, s a záró
„Bokréta” mûsoron sikerrel elõ is adtuk. 

Szeptember 26-án, vasárnap délután
a Református Gyülekezeti Napon a
kistarcsai Csigaházban bárki megnézhe-
ti a 66 szereplõs zenés-táncos darabot!
Már elõre szeretettel várunk mindenkit! 

Ahogy az egyik férfi mondta Pilisc-
sabán a tábor végén: „Itt volt az Úr” – és
ez a lényeg!                        

Riskóné Fazekas Márta lelkész

A református gyülekezet hitmélyítõ hete

A Hétvezér Íjász Csapat az idén is részt vett Ópusztaszeren a Nyílzápor elnevezésû hagyományos haditornán, ahol
egyszerre több mint 1000 íjász lõtte ki nyilait.

A Magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!

Kistarcsa is óvodát épít EU-s támogatást is
tartalmazó pályázati összegbõl



Milyen emlékeink vannak? Nem min-
den emlékezés 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 felidéz-
ni, csak ha tisztulást eredményez. 

Emlékezhetünk azokra, amiket el kel-
lett volna kerülni, és el is lehetett volna
kerülni, mégis megtörtént. 

Emlékezhetünk mulasztásainkra, ame-
lyek vádolnak. 

Ám helyesen emlékezni hálaadással
kell.

Amikor véget ért a pusztai vándorlás,
megérkeztek az Ígéret Földjének a hatá-
rához Mózes akkor mondta ezeket a sza-
vakat népének : „Emlékezzél meg az
egész útról….”

Miért volt fontos, hogy az egészrõl
emlékezzenek meg? Mert a jó és a
rossz együtt szolgálta a javukat. Mind a
kettõre szükséges visszatekinteni. Az ál-
dásokra azért, hogy megteljen a szívük
hálával A próbatételekre miért kell emlé-
kezni? Mert utólag látható a legjobban,
hogy minden próbával célja volt, és min-
den próbának határa volt, amit Õ sza-
bott meg. 

Mi volt a próbák célja? Az, hogy kide-
rüljön, mi lakik az ember szívében.
„Megsanyargatott és megpróbált, hogy
nyilvánvalóvá legyen, mi van a te szíved-
ben.” Másrészt ezekkel edzett, nevelt. 

Három hasznát említem a helyes
emlékezésnek.

Az elsõ: az ember az ajándékokról föl-
tekint az ajándékozóra, és észreveszi,
hogy Isten elhalmozta napról-napra cso-
dákkal és áldásokkal, legtöbbször érde-
mein felül.

A második haszna az emlékezésnek,
hogy megerõsödik a bizalmunk Isten-
ben. Visszatekintve látjuk legtisztábban,
hogy Isten nem téved, legbölcsebben és
a legnagyobb szeretettel bánik népével.
“…akik Isten szeretik, azoknak minden a
javukra szolgál…” (Róma 8,28) Tehát
mindeneknél fontosabb, hogy Istent sze-
ressük.

A harmadik áldása a helyes emléke-
zésnek: a megszentelõdés azáltal, hogy
az eszünkbe jutó bûnökre kérhetjük Is-
ten bocsánatát. Ahogyan János apostol-
nál olvassuk: „ha megvalljuk bûneinket,
hû és igaz õ: megbocsátja bûneinket, és
megtisztít minket minden
gonoszságtól.”(1Ján 1,7) Nem kell tehát
tovább vinni a bûnöket! Amit már meg-
vallottunk és megbocsáttatott, nem sza-
bad, hogy gyötörjön továbbra is minket.
Amit pedig még nem rendeztünk Isten-

nel és emberrel, rendezni kell minél
elõbb. Amit meg ellenünk vétettek, azt
legjobb megbocsátani és elfelejteni, és
nem újra és újra számon tartani, elõso-
rolni és emlékezetünkbe idézni. A minket
ért sérelmeket nyugodtan 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 ve-

szélyt. A madár is a csapdát, ahol egy-
szer pórul járt. Mi is okulhatunk emléke-
inkbõl.

Másrészt a múlt a reménységre ta-
nítson bennünket: „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 megsegí-
tett, ezután is meg tud áldani. 

Riskó János 
református lelkész
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ET2010. augusztus 29-én vasárnap a kistarcsai református templomban tartandó 10 órai istentisz-

teleten 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 megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi
van a szívedben: megtartod-e parancsolataid, vagy sem?”

(5 Mózes 8,2)



A sok természeti csapás miatt amely a
Földet éri, fõleg az utóbbi idõben
fölmerülhet a kérdés. Talán visszaütés ez,
amit a természet mér ránk, amiért neki oly
sok kárt okozunk. Az emberiség gond
nélkül pusztítja azt, ami nélkül nem
élhetünk a földön. A növények pusztítása,
hatalmas õserdõk kiirtása,a föld kirablása,
füstök, gázok, mérgek stb.

De a természet nem bosszúálló, mint
sok ember, csak védekezik, ahogyan tud. A
kivágott fák helyett újakat növeszt, a tõle
elvett területeken (utak, városok) még a
kövek között is növényeket növeszt, ter-
meli az élõvilágnak az oxigént. Csak néha
elérkezik az a helyzet, amikor már nem
tudja tovább visszatartani az erõit, és azok
ránk szabadulnak.

Ilyen most a 2010-es év is. A késõi
fagyok elpusztították a fák virágait, apró
terméseit. Azután jött a dió nagyságú

jégesõ, házak ablakait, cserepeit törte
össze, elverte a fagy által még megkímélt
növényeket. Az orkán erejû szélvihar fákat,
beton villanyoszlopokat tört ketté, és dön-
tött a földre, és sok ház tetejét sodorta le.
Hogy a víz se maradjon ki, hatalmas
esõzések voltak, melyek megárasztották a
patakokat, folyókat. Ez az áradat falvakat,
városokat pusztított, házak dõltek össze,
vagy váltak lakhatatlanná. Elöntötte az
utcákat, betört a házakba, és sok ezer hek-
táron tette tönkre a termést.

Gyönge, erõtlen az én tollam. Nem
tudom leírni azoknak az embereknek a fáj-
dalmát, akiknek látniuk kellett, hogy az
összekuporgatott pénzecskéjükön készült
házaik, egy élet munkájának az eredménye
tönkre ment. Bár sokan segítenek, a kor-
mány is, de ami volt, azt nem tudják vis-
szaadni. A reménytelenség érzése dúlhat a
szívükben, megkeseríti az életüket, mikor

már nyugalomra vágytak, békés, nyugodt
idõs korra. Ki ad nekik vigaszt? Ki tudná
letörölni a könnyeiket? Hisznek-e még az
Úristenbe, hogy imájukkal tõle kérjenek
segítséget? Mert mi emberek a legmé-
lyebb együttérzésnél nem tudunk többet
adni.

Az egész országnak a kára a mezõgaz-
dasági károkkal együtt sok százmilliárd.
Honnan lesz pénz a károk enyhítésére a
már így is nyomorgó országban? Lesz-e
még dal az árvíz sújtotta helyeken és kik
fogják énekelni? De bízzunk benne, hogy a
sorsuk nem lesz már ilyen kegyetlen, és
minden jóra fordul. Talán az emberiség is
eljut egyszer oda, hogy megálljt parancsol
a természet további rombolásának. Tegyék
ezt addig meg, amíg láthatóak a csillagok
az égen, mert ha így folytatódik, a füst-
gáz, por beburkolja a földet, amin a
napfény is nehezen tud majd áttörni.
Akkor már semmi sem segít. 

Csõsz Lajos

Tisztelt Olvasó! Úgy is, mint
Tisztelt Választópolgár! Érthe-
tõ okok miatt nem tudhatom,
hogy Önök közül ki, milyen hõ-
fokon és milyen elhatározással
várja a közelgõ önkormányzati
választást. Az elõjelekbõl arra
lehet következtetni, hogy a ko-
rábbiaknál mozgalmasabb
harcnak leszünk szenvedõ ala-
nyai, annál is inkább, mert vár-
hatóan több lesz az eszkimó és
bizonyosan kevesebb a fóka.
Ez idõ tájt csak annyit tudha-
tunk bizonyosan, hogy a kö-
vetkezõ ciklus önkormányzata-
inak növekedni fognak a köz-
feladatai, amelyeknek teljesíté-
séhez szükséges munkaerõ,
mind létszámban, mind minõ-
ségben bizonytalan. Viszont
ebbõl egyenesen következik,
hogy miránk (a választókra) is

az eddiginél (szó szerint érten-
dõen) nagyobb felelõsség fog
hárulni, amikor polgármestert
és képviselõket választunk.
Ehhez a nagyobb és körülte-
kintõbb felelõsségtudat kiala-
kításához ajánlom az alábbi in-
telmeket (általam kissé kozme-
tikázva).

A KÉPVISELÕI hivatás fele-
lõsségteljes gyakorlásához az
alapos szaktudáson kívül szé-
les látókörre, erkölcsi értékkel
párosult jellemerõre és felelõs-
ségtudásra van szükség.

A KÉPVISELÕ négy évre szó-
ló tevékenysége csak ezzel a -
helyi közjólét emelésére irá-
nyuló - célkitûzéssel nemesed-
het hivatássá, számunkra elfo-
gadhatóvá (az eredeti szöveg
olvasható: Pattantyús Á. Géza:
A gépek üzemtana (66. old.)

Mûszaki Könyvkiadó, Buda-
pest, 1983.)

Tisztelt Aspiránsok! Szem-
ben a bibliai csodával, a re-
ménybeli eskütétel nem jelenti
a szaktudás, a széles látókör, a
jellemerõ és a felelõsségtudás
megszerzését. Az elõdeik sze-
replése, tevékenysége és ered-
ményessége legyen példa arra,
hogy a megfeleléshez „güriz-
ni” kell. (Lásd még a megfele-
lés elvét,  Filozófiai Kislexikon
(205. old.), Kossuth Könyvki-
adó, 1970.)

Tisztelt Olvasó! Úgy is, mint
Tisztelt Választópolgár! Az
elõttünk álló feladatra - a pol-
gármester és a képviselõ vá-
lasztásra – való felkészüléshez
ajánlom végiggondolni akár a
családon belül, akár a lakóhely
szûkebb környezetében - hogy
a körzetük megválasztott, kije-
lölt, megbízott képviselõje:

- összességében megelége-
désükre végezte-e munkáját
vagy sem?

- hány alkalommal tartott la-
kossági fórumot, közmeghall-
gatást?

- a személyes megkeresésük
alkalmával elõadott gondjukat
eredményesen intézte el vagy
nem?

- hány alkalommal csönge-
tett be Önökhöz, amolyan
spontán érdeklõdés ürügyén?

- Mozgósította- e Önöket,
valamilyen, a közösséget szol-
gáló közfeladatban való rész-
vételre?

Remélem, hogy a fenti so-
rokból kiderül a lényeg: meg-
fontolt döntés a megfelelõs-
ség érdekében. Legyünk fel-
nõttek és éljünk döntési jo-
gunkkal a józan énüktõl ve-
zérelve.     

Hunyadi Pál
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A május 14-i rendkívüli idõjá-
rás által okozott viharos szél
és jégesõ következtében a
Mezõ utca 103. szám alatti
lakóház oldala beszakadt, te-
tõszerkezete megrongáló-
dott.  A tûzoltóság az épüle-
tet életveszélyesnek nyilvání-
totta és az ingatlanban élõ 5
tagú családot kiköltöztette,
akik két napot töltöttek ro-
konoknál, majd a Support
Alapítványnál kaptak ideigle-
nesen elhelyezést. Mivel a
biztosító nem nagyon igyek-
szik kifizetni az ingatlanban
keletkezett kár összegét, a
család anyagi helyzete pedig
nem teszi lehetõvé, hogy al-
bérletbe költözzenek. Amíg a
ház felújítása be nem fejezõ-
dik, polgármester úr hozzájá-
rult az ideiglenes szállás au-
gusztus közepéig történõ

használatához.
A Kerepesi Vélemény májusi
számában fényképet közöl-
tünk az esetrõl, melyet elol-
vasva a szilasligeti postások
gyûjtést kezdtek a család
megsegítésére, melyhez szá-
mos Szilasligeten lakó jóérzé-
sû ember is csatlakozott. Az
összefogás szívet melengetõ
példája is lehet ez a nagylel-
kû cselekedet, hiszen a jelen-
legi gazdasági helyzetben
nem éppen rózsás körülmé-
nyek között élõ emberek cse-
kély javaikból adakoznak, se-
gítenek egymáson, nem
hagyják magukra a bajba ju-
tott embertársaikat. A család
hálás szívvel köszöni az ada-
kozók önzetlen segítségét. 

(Adakozók névsora 
a szerkesztõségben.)

Választási roráte

A természet visszaüt?

Együttérzésbõl jeles
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Labanc felszólított a sovány kiállítású ”CITY”- újságban,
hogy állítsuk meg Frankát. 

- Én pedig azt mondom: - Dehogy állítom meg, hiszen örü-
lök, hogy dolgozik a faluért.

Ugyanis, ha például leszállok a hévrõl, akkor máris látom a
„Franka”tevékenysége alatt készült P+R parkolót, az állomá-
si lépcsõt, a kihelyezett szemeteseket, a felújított fõúti járdát
az új keresztig, vagy az új útburkolatokat, és így tovább…

- Engem, mint kerepesi lakost, csakis ez érdekel, hiszen szem-
mel látható és kézzel fogható, hogy a különféle pénzösszegek
felhasználása községünk gyarapodását szolgálja. Tehát egy vér-
szegény választási kiadvány az én szempontom és mondásom
szerint egy nulla, vagyis olyan, mint a nyeletlen bicska penge
nélkül. Azzal pedig elég nehéz fûzfa sípot faragni. 

Kovács Ferenc

Júliusi görbe tükör

Szabad-e feledni a múltunkat, 
ha a máról gondolkodunk?
Feledhetjük-e régi álmunkat, 
miközben a holnapról álmodunk?

Eszünkbe jut-e még az a kisgyerek, 
aki elõször indult iskolába?
A szeme könnyes, hiszen pityereg, 
félve kapaszkodik anyukába.

Amikor elõször lépi át a küszöböt, 
és meglátja a padsorokat.
Ott találja magát a többiek között, 
mégis úgy érzi, egyedül maradt.

De nyílik az ajtó, jön a tanító néni 
köszönti õket, rájuk mosolyog.
Érzi nem is kell már félni, 
szemében csak az utolsó könnycsepp ragyog.

Jönnek a közös játékok, a mesék, 
tanul is szépen a többivel. 
Itt könyvekbe írták a mesét, 
csak a tanító néni mondja el.

Kis fejébe egyre nõ a tudás, 
bár a szavak írása még nehezen megy.
Nagyon nehéz neki a tanulás, 
a sok betû és az egyszeregy.

De a napokból lassan évek lesznek,
testben, tudásban gyarapodik.
Ura lesz a kockás, vonalas füzetnek, 
már a jövõrõl is gondolkodik.

Tudja mit adott neki az iskola, 
tudást, bátorságot az életbe lépni, 
melyet nem ért volna el soha, 
ha akkor nem mosolyog rá a tanító néni.

Ha az ajtó bezárult volna elõtte, 
mert a felnõttek felelõtlenek.
Milyen lenne szülõfalujáról az emléke, 
ha iskolába csak máshol mehetett?

Van-e remény a terv megváltoztatására?
Vagy a pénz marad az úr mindenek felett?
Sor kerül-e az iskola bezárására?
Vagy végre gyõzni tud a lelkiismeret.

Nem tudott gyõzni a lelkiismeret, az elõzõ önkormányzat
2005 nyarán a tiltakozásunk ellenére bezárta a szilasi iskolát. 
De egyszer talán eljutunk mi is olyan szintre, hogy belátjuk,
nem szabad mindent pénzzel mérni. Számtalan érték van
ezen a földön, ami nem lehet pénzkérdés.
Elmegyünk mellettük, mert még nem vesszük észre!

2010. június 10. 
Csõsz Lajos

Múlt idézõ

KÖZPONTI HÍVÓSZÁMOK
Mentõk 104
Tûzoltók 105
Rendõrség 107

RENDÕRSÉG – POLGÁRÕRSÉG – KÖZTERÜLETFELÜGYELÕ
Rendõrség Kistarcsa 06-28/470-801
Kistarcsa járõrkocsi 06-70/214-6500
Rendõrség Gödöllõ 06-28-514-645 és 06-28-514-655
Polgárõrség Kerepes 06-70/217-5094
Közterület felügyelõ 06-20/559-8909

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZOLGÁLTATÓK
Gázszolgáltató (TIGÁZ) 430-488
Villanyszolgáltató (ELMÛ) 06-40/38-38-38
Közvilágítás 06-40/200-817
Vízmûvek (Szilasvíz) 492-110, fax: 560-540
Csatorna (Szennyvízmûtelep) 470-752
Temetõ (SZIGÜ Zrt) 490-685
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2010. június 3-án 20.30
órakor érkezett telefonon a
bejelentést a Gödöllõi Rendõr-
kapitányságra, hogy egy gö-
döllõi fiútól két fiatal erõszak-
kal elvette a mobiltelefonját.
A bejelentést követõen a sér-
tett gyermek és édesapja a
HÉV állomásra sietett, ahol
felismerte a két elkövetõt. Ek-
kor érkeztek ki a közrendvé-
delmi járõrök és elfogták a két
budapesti személyt, akik a
rablásból származó tárgyakat
– a rendõrök láttán - eldobták.

A kihallgatások során meg-
állapítást nyert, hogy a  sértett
Budapestrõl HÉV-vel indult ha-
za, a megállóban ismerkedett
meg a négy fiúból álló cso-
porttal, akik közül kettõ nem
rendelkezett jeggyel ezért
õket leszállították. A két fiú Á.
R. 18 éves és fk. A. M. 16 éves
budapesti lakosok Gödöllõig
utaztak a késõbbi sértettel,
akit útközben megfenyeget-
tek, bántalmazást helyeztek
kilátásba, ha értékeit nem ad-
ja át. Ezt követõen elvették

RENDÕRSÉGI HÍREK

2010. 07. 16-án 07.00 órakor egy kerepesi lakos az általa
vezetett motorkerékpárral közlekedett Kerepes lakott te-
rületén belül a Béke utcában. Haladása során a Béke utca
és Wéber Ede utca keresztezõdésénél elütötte az úttesten
áthaladó kerepesi férfit. A baleset következtében mind-
ketten elõreláthatóan könnyû sérüléseket szenvedtek.

Elõzetes letartóztatásban 
a „táskaletépõk”!

Május 12-én kora délután
egy 63 éves dányi hölgy tás-
káját tépte ki ismeretlen sze-
mélyazonosságú, fiatal férfi,
aki a sértettet hátulról fellök-
te, majd a kezében vitt tás-
kákkal elszaladt. A hölgy kia-
bálását hallva az egyetem
biztonsági õre feltartóztatta
P. G. 26 éves gödöllõi lakost.
A férfi gyanúsítottkénti ki-
hallgatásán elismerte, hogy
korábban, több alkalommal
követett el hasonló jellegû
bûncselekményeket Gödöllõ
és Budapest területén. El-
mondta, hogy rendszeres
kábítószerfogyasztó, e szen-
vedély finanszírozására kel-
lett pénzt szereznie. A férfi
elmondta, hogy a rablásokat
társával, N. L. 24 éves szintén
gödöllõi lakossal együtt kö-
vették el, aki a meneküléshez
szükséges személyautóval
rendelkezett. A kihallgatások
során megállapítást nyert,

hogy a két férfi tépte le má-
jus 10-én délután az egye-
tem közelében egy aszódi
hölgy táskáját. 

Március 9-én Gödöllõ MÁV
állomás közelében lévõ park
területén tépték ki egy 68
éves helyi hölgy kezébõl fe-
kete vászontáskáját, melyben
iratok, készpénz és egyéb
személyes tárgyak voltak.

Március 4-én délután egy
73 éves idõs hölgy táskáját
vették el, melyben iratai, mo-
biltelefonja és készpénze
volt. Az okozott kár: 60 ezer
forint.

Február 24-én reggel Gö-
döllõ, Alsóparkon áthaladó
hölgy táskáját tépte ki, akkor
még ismeretlen elkövetõ. A
kihallgatások során beismer-
ték ennek a bûncselekmény-
nek az elkövetését is.

N.L. és P.G. elõzetes letar-
tóztatása mellett folyik to-
vább a büntetõeljárás.

Óvodákat törtek fel…
A Gödöllõi Rendõrkapi-

tányság nyomozást folytat
óvoda betörések ügyében. 

2010. május 21. 19:00 óra
és 2010. május 23. 14:30 óra
közötti idõben a Kistarcsa,
Eperjesi úti Óvodába a bukó-
ra hagyott ablakon keresztül
ismeretlen személyek be-
másztak, majd az irodákba,
raktárakba ajtókifeszítés
módszerével behatoltak és
onnan mûszaki cikkeket, mo-
nitorokat, digitális fényképe-
zõ gépeket, élelmiszereket és
készpénzt tulajdonítottak el.
A lopással okozott kár:
745.000 Ft., a rongálással
okozott kár: 330.000 Ft.

2010. május 31. 20:00 óra
és 2010. június 1. 05:45 óra
közötti idõben a Kistarcsa,
Széchenyi úton található
óvodába ablakbenyomás
módszerével hatoltak be is-
meretlen személyek és onnan
készpénzt és mûszaki cikket
tulajdonítottak el. A lopással
okozott kár: 80.000 Ft., a
rongálással okozott kár:
300.000 Ft.

2010. május 13. 23:00 óra
és 2010. május 14. 06:00 kö-
zötti idõben a Csömör, Sza-
badság úton található ven-
déglátó ipari egység zárt ud-
varára ismeretlen tettesek
kerítés-átmászás módszeré-
vel bementek és onnan üdí-
tõket tulajdonítottak el. A lo-
pással okozott kár: 50.000
Ft., rongálási kár nem kelet-
kezett.

A Kistarcsai Rendõrõrs
munkatársai által végzett

adatgyûjtések során felme-
rült, hogy helyi személyek is
részt vettek a bûncselekmé-
nyek elkövetésében. A nyo-
mozás során megállapítást
nyert, hogy a bûncselekmé-
nyek elkövetésével megala-
pozottan gyanúsítható Gy. D.
24 éves kistarcsai, B.Zs. 22
éves kistarcsai, G.G.19 éves
budapesti és N. R. 18 éves
szintén budapesti lakosok. 

Kihallgatásuk során el-
mondták, hogy az ellopott
mûszaki cikkeket Budapesten
értékesítették, a kapott
pénzt italra és szórakozásra
költötték.

A kiterjesztett nyomozás
eredményeként megállapí-
tást nyert, hogy a négy fiatal-
ember tovább betöréseket
követett el a Gödöllõi Rend-
õrkapitányság és Budapest
XVI. Kerület illetékességi te-
rületén.

Elmondták azt is, hogy el-
fogásukat megelõzõen az
interneten keresztül már ki-
nézték következõ lehetséges
elkövetési helyszíneket Gö-
döllõn, Pécelen és Budapes-
ten egy –egy óvodát. 

A négy személyt a Gödöllõi
Rendõrkapitányság több
rendbeli betöréses lopással
és rongálással gyanúsítja. A
hatóság az õrizetbe vételü-
ket követõen elõterjesztést
tett a Gödöllõi Városi
Ügyészség felé a letartózta-
tásukra.

A gyanúsítottakat a Gödöl-
lõi Városi Bíróság a mai na-
pon letartóztatta.

Elfogás,
rablás után 10 perccel

mobiltelefonját, óráját és
készpénzét.

A pénzbõl élelmiszert vásá-
roltak, majd HÉV-vel indultak
vissza Budapestre. Az állomás-
ról való indulást megelõzõen

érkezett a helyszínre a sértett
és édesapja, valamint a rend-
õrök.

A két gyanúsítottat kihallga-
tásukat követõen õrizetbe vet-
te a hatóság. 

Vezessünk óvatosabban!

A kép illusztráció
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A bajnok csapat



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2010. JÚLIUS20

KEREPESI VÉLEMÉNY  Megjelenik havonta  4000 példányban. • Kiadja a Windhager Kft. Decens Kiadója. Kiadó és szerkesztõség: 
2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. telefon: 06-30-335-9050, fax: 06-27-342-108, Fõszerkesztõ: Windhager Károly. windhager@decens.eu •

Nyomdai elõkészítés: Jenõgrafika (jenografika@gmail.com)  • Készült a Berei és Társa Nyomdában Mogyoródon • www.kerepes.hu 


