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E Tiszi haza érkezett!

Varga József fõesperes 2011.
január 19-én elhunyt Székesfe-
hérvárott, az ottani papi szere-
tetotthonban, 90 évesen. 

Szeretett hívei számára csak
Tiszi néven ismert tiszteletes úr
35 éven keresztül szolgált Kere-
pesen, abban az idõben, ami-
kor az állam nem hogy nem tá-
mogatta a hitéletet, de ahol le-
hetett, akadályozta, ellehetet-
leníteni igyekezett. Tiszi azon-
ban bölcsességgel, vidámság-

gal, közvetlenségével, és fárad-
hatatlan tenni akarással ebben
az idõszakban is meg tudta tar-
tani híveit, s közben kivívta az
egész falu tiszteletét és szerete-
tét. Számos történetet tudnak
elmesélni róla az emberek,
amint Babetta robogójával jár-
ta a falut, senkit ki nem felejtve
látogatásaiból. Különösen a
gyerekekért lelkesedett, velük
még többet törõdött. Közis-
mert volt sportszeretete is, s
egy-egy fradi meccsre rendsze-
resen nagy csapat gyermeket is
vitt magával. Körülötte élet zaj-
lott, nem ismerte a tétlenséget,
s a legnehezebb idõkben is tu-
dott példát mutatni, ember-
ségben, vidámságban, töret-
lenségben. Segített az embe-
reknek túlélni, az értékeket, a

hagyományt átmenteni. Nem
véletlenül nevezte õt valaki a
falu lámpásának.

Most, amikor tisztelettel és
kegyelettel utolsó útjára kísér-
tük, végeláthatatlan sorban kö-
vették a kerepesiek a koporsót,
s a temetés után a koszorúk és
a virágok halma úgy beborítot-
ta a sírt, hogy az már hegynek
látszott. Természetesen voltak,
akik fradi jelképekkel borítva
vettek búcsút tõle.

A gyászmisén, majd a teme-
tésen három püspök, és szá-
mos pap vett részt, emelve a
gyászszertartás ünnepélyessé-
gét és komolyságát, bár fü-
lünkben sokáig csengtek Beer
Miklós megyés püspök szavai:
Ne szomorkodjunk, mert azzal
csak azt mutatjuk meg, hogy
saját magunkat sajnáljuk. Tiszi
már Jézusnál van, s biztosak le-
hetünk benne, hogy szolgála-
táért a mennyben jutalmat
kap.

A gyászmisébe ágyazva bú-
csúzott tõle püspöke, paptár-
sa, a kerepesi KALÁSZ és a Ró-
zsafüzér csoport, az egyház-
község és az önkormányzat, s
az egész község tisztelgett az
emléke elõtt.

A temetést követõen Tiszi

barátait, ismerõseit, rokonait
Franka Tibor polgármester
meghívta a Faluházba egy kö-
tetlen együttlétre, ahol ven-
déglátás mellett lehetett be-
szélgetni, felemlegetni a plébá-
nos úrral kapcsolatos történe-
teket. Felvételrõl meghallgat-
tuk a Kerepes Rádióban is el-
hangzott utolsó interjúját,
amelynek végsõ, búcsúzó
mondata: „Isten áldja Kere-
pest!” volt.

A felvételt Nagy (Anna) Ani-
kónak köszönhetjük. Õ érezte
magát a legközelebb Tiszihez,
rendszeresen tartotta vele a
kapcsolatot, meg-meglátogat-
ta fehérvári otthonában. Tiszi

legnagyobb örömére megszer-
vezte és elvitte hozzá Varga
Zoltánt, a Ferencváros egykori
válogatott csatárát egy találko-
zásra, ami igazi boldogságot
jelentett idõs lelkipásztorunk-
nak.

Tiszi végakarata szerint Kere-
pest választotta végsõ nyughe-
lyéül, mert Kerepest szerette a
legjobban, itt érezte magát a
leginkább itthon. Úgy mondta:
„Vigyetek haza, ha majd eltá-
vozom!”

Adj Uram örök nyugodalmat
neki!

És az örök világosság fényes-
kedjék neki!

Windhager

Varga József fõesperes rövid életrajza
1921. április 28-án született Ipolytarnócon.
1946 július 16-án szentelték pappá.
Egy-két évet töltött Kerekegyházon, Nagykátán, Galgamác-
sán, Kiskunfélegyházán, Herencsényben, Pesterzsébeten.
1966-ban Kerepesre került, ahol 35 éven keresztül plébá-
nosként szolgált.
2001. augusztus 1-jén nyugdíjazták, s attól kezdve a szé-
kesfehérvári papi szeretetotthon lakója lett.
2011. január 19-én elhunyt Székesfehérvárott 
2011. január 26-én temettük, Kerepesen

Kitüntetései:
1999-ben megkapta a Kerepesért díjat
2001-ben Kerepes Díszpolgára kitüntetésben részesült
2006-ban átvehette a kerepesi Katolikus Kultúráért díjat
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EKHIRDETMÉNY
TISZTELT LAKOSSÁG!

2010. július 1. és
2011. június 30.
között Pest megye
területén a tüdõszûrés
járványügyi érdekbõl
kizárólag a 40 év
fölötti lakosság
részére „ajánlott
szûrésként” került
meghirdetésre.

Felhívom a
figyelmüket, hogy a
40 év alatti szemé-
lyek szûrését a Mobil
Tüdõszûrõ állomás
nem végzi el, azt
beutalóval Gödöllõ
látja el.

Kerepes Nagyközségben a tüdõszûrés helye: 
Forrás Mûvelõdési Ház, 2144 Kerepes, Templom utca 3., 

Idõpontja:
Kerepes településrész

Ideje: 2011. január 27. - 2011. február 4. 

Szilasligeti településrész
2011. február 4. - 2011. február 15.

Hétfõ: 12.40-18 óráig; Kedd: 8-14 óráig; 
Szerda: 12.40-18 óráig; Csütörtök: 8-14 óráig;

Péntek: 8-14 óráig

FONTOS TUDNIVALÓK!
1. Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetõleg munkaidõn kívül
jelenjenek meg!
2. Személyi igazolványt, TB kártyát, valamint az elõzõ
évben kapott tüdõszûrõ igazolást hozzák magukkal!

VÉRADÁS
Kerepesen a következõ váradás 
ideje: 2011. 02 .28. 15.00-18.00 óráig 
helye: Mûvelõdési Ház
Kérjük, aki egészséges és megteheti,
jöjjön el vért adni!
Ne feledjük, ezzel megmenthetjük egy
balesetet szenvedett vagy mûtétre
szoruló embertársunk életét.

Pályázat
jegyzõi munkakör betöltésére
Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatala pályáza-

tot hirdet a jegyzõi munkakör betöltésére.
A pályázat részletes leírása a www.kerepes.hu

és a www.kozigallas.gov.hu oldalakon megtalálható 

Pályázat
civil szervezetek részére

Kerepes Nagyközség Önkormányzata a helyi önszervezõdõ
közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló
10/2010. (III.29.) helyi rendelete alapján a községben
tevékenykedõ civil szervezetek részére pályázatot hirdet. A
2010-ben támogatottak közül azok pályázhatnak, akik a
2010-es támogatással elszámoltak.
A pályázat beadási határideje: 2011. február 15.
A pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hivatal, Mayer
Endréné tanácsnok asszony. Telefon: 06-20-559-8908
A pályázati adatlapokat kérjük kitöltve visszaküldeni.

Képviselõi Fogadóórák
Kovács Antal képviselõ úr kéri, hogy elõre meghatározott
nap helyett telefonon kérjenek tõle idõpontot azok, akik
képviselõi minõségében kívánnak vele beszélni vagy talál-
kozni.
Telefonszáma: 06-20-572-0554., antonio53@invitel.hu

Mayer Endréné minden hónap elsõ hétfõjén tart fogadó-
órát 10-tõl 11 óráig, a Polgármesteri Hivatal épületében.
Telefonszáma: 06-20-559-8908.

KÖZMEGHALLGATÁS
Franka Tibor polgármester és a képviselõ-testület 2011.
február 17-én, 17.00 órai kezdettel a Faluház Nagyter-
mében közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás tárgya a szemétszállítás új módjával
kapcsolatos ismertetés és szemétszállítási díj mértéke.
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Január 20-ára hívta össze az
év elsõ képviselõ-testületi
ülését Franka Tibor polgár-
mester. A tanácskozás fõ té-
mája a lakossági hulladékke-
zelés volt, melyen jelen volt a
Zöld Híd ügyvezetõ igazgató-
ja, Gyenes Szilárd is.

Elhunyt Tiszi!
Az ülés megkezdése elõtt

polgármester úr bejelentette,
hogy Kerepes mindenki által
szeretett és tisztelt korábbi

papja, Varga József fõesperes
elhunyt, s végakaratának meg-
felelõen Kerepesen helyezik
örök nyugalomra január 26-án,
neki kijáró tisztelettel. A képvi-
selõ-testület egyperces néma
vigyáz állással adózott Tiszi em-
léke elõtt.

Új képviselõnk Pap Anikó
Ezt követõen iktatták be

tisztségébe Pap Anikót, a Szi-
lasligeti Teleház Egyesület jelölt-
jét, aki a lemondott Szabó Éva
képviselõi helyét vette át, miu-
tán Franka Tibor polgármester
a jelenlévõk elõtt kivette eskü-
jét. Rapavi József, a választási
bizottság elnöke ismertette,
hogy a szabályok szerint a le-

mondott képviselõ helyét a kül-
dõ Egyesület által leadott jegy-
zéken másodikként szereplõ

személy, azaz Pap Anikó jogo-
sult átvenni. Így képviselõi kine-
vezése a szabályoknak minden-
ben megfelelõ, törvényes.

Babaliget bölcsõde
A tervezett bölcsõde kivitele-

zéséhez az önkormányzatnak
közbeszerzési eljárást kell le-
folytatnia, amely meg is tör-
tént. Az eredmény kihirdetése
ezen a képviselõ-testületi ülé-
sen lett volna esedékes, ám az
ülés megkezdése elõtt nem

sokkal érkezett a Közbeszerzé-
si Döntõbizottságtól egy kifo-
gás, ami miatt ezt mégsem le-
hetett megtenni. A szûkszavú
értesítésbõl nem derült ki,
hogy mi miatt lépett közbe a
hatóság, bízunk benne, hogy
csak vizsgálódnak, mert ehhez
is joguk van. A testület sürgõs-
ségi eljárást kért, hogy a beru-
házás tervezett befejezési ideje
ne csússzon.

Szemétszállítást
a lehetõ legolcsóbban

A háztartási hulladék elszállí-
tása, kezelése, lerakása minden
településen és mindenkor
pénzbe került. A korábbi évek-
ben ezt az ország legtöbb tele-

pülésén a szemét elõállítója, a
lakosság fizette és fizeti, errõl
törvény rendelkezik. Pest me-

gyében - tudtunkkal - már csak
két település vállalta magára a
lakosság helyett a díjfizetést:
Kerepes és Vác. A mostani gaz-
dasági helyzetben azonban ez
már nem tartható, s éppen eb-
ben az idõszakban tértünk át a
Zöld Híd rendkívül korszerû és
biztonságos hulladékkezelési és
ártalmatlanítási rendszerére,
ami önmagában is jelentõsen
drágább megoldás. Így Vácott
és Kerepesen is szembe kell
nézni azzal, hogy most már ki-
nek-kinek ki kell fizetni a rá jutó
szemétszállítási összeget,
ahogy ez az országban másutt
is megtörténik. Az utóbbi 4 év-
ben a kerepesi önkormányzat
által átvállalt költség (összesen
180 millió Ft) családonként
100.000 Ft megtakarítást jelen-
tett, vagyis elvitte a kommuná-
lis adót, amelybõl járdát, világí-
tást stb. kellene kiépíteni.

Ezért is érzik sokan megter-
helõnek most a szemétdíjat,
mert nem szoktak hozzá. Más
településeken, ahol korábban
is fizették a díjat az emberek,
az önkormányzatok fokozato-
san emelték évrõl évre az ösz-
szeget, ott most már nem le-
põdnek egy újabb emelésen.
Kerepesen viszont elmondhat-
juk, hogy azért mégiscsak
jobb volt, hogy négy éven ke-
resztül ezt mi ingyen kaptuk,
míg más településen csak
irigykedhettek ránk. 

Polgármester úr és Gyenes
Szilád ügyvezetõ összefoglal-
ták a tényeket, amelyek a kö-
vetkezõk.

A Zöld Híd hulladékkezelõ
rendszernek 110 település a
tagja, amely tagságot Bók Kár-
oly és testülete vállalta fel és
szerzõdött le, és amely szerzõ-
dést alól kitérni a benne foglalt
feltételek miatt nem lehet. A
családokra jutó összeget már a
2005-ös számítások is 25-28
ezer Ft/év díjra tervezték. Az
idõközben bekövetkezett inflá-
ció ellenére sikerült elérni, hogy
most is ennyit. Ez az összeg fe-
dezi a hulladék beszállítását, a
gyûjtõszigetek üzemeltetését, a

beérkezett hulladék szétváloga-
tását és újrahasznosítását, a
maradék lerakását, az ezzel járó
számlázási és egyéb ügyinté-
zést, az épületek fûtését, az
energiaköltséget, a gépkocsik
és egyéb eszközök üzemelteté-
sét, karbantartását, szükség
esetén cseréjét, a munkabére-
ket és azok járulékait, stb. Eze-
ken túl fel kell halmozni a bevé-
telekbõl 10 év alatt azt az ösz-
szeget, amelybõl a lerakó betel-
te után egy másik hasonlóan
szennyezésmentesen mûköd-
tethetõ új telep kialakítható.

A 110 település tekintetében
kivételek nem tehetõk, minden
település minden családja szá-
mára azonos díjtételt állapítot-
tak meg. Az önkormányzatok-
nak egyetlen mozgásterük ma-
radt, a hulladékbegyûjtést és a
beszállítást elvégezhetik ma-
guk, amennyiben az ahhoz
szükséges gépparkkal és enge-
délyekkel rendelkeznek.

A kerepesi Önkormányzat
megvizsgálta, milyen elõnyök-
kel járhat a saját begyûjtés. Két
árajánlatot kértek be, egyrészt
a korábbi begyûjtõtõl, Sebály
Zoltántól, valamint a Telepü-
lésüzemeltetõ Kft-tõl. Mindkét
árajánlat alacsonyabb, mint a
Zöld Hídé, ám nem jelentõs té-
tellel, családonként és évente
2000 Ft, azaz havonta csalá-
donként nem éri el 200 Ft-ot
sem a különbség. Ugyanakkor
fennállnak az egyéb veszélyek,
például egy gépkocsi meghi-
básodás esetén, ha bérautót
kell igénybe venni, akkor tüs-
tént elvész ez a kis megtakarí-
tás is.

Több képviselõ kitartott mel-
lette, hogy ha kis mértékben is,
de csökkentsék a lakosság ter-
heit, a Zöld Híd képviselõje vi-
szont a saját begyûjtés kocká-
zatait nagyobb hátránynak mi-
nõsítette, mint az elérhetõ
megtakarítást.

Végül polgármester úr javas-
latára elnapolták a döntést a
február 3-án következõ ülésre.
Addig egy bizottság kidolgoz-
za a végleges döntés feltételeit.

Képviselõ-testületi ülés

A rendszerbõl kilépni nem lehet, csak rendkívül magas köt-
bér fejében, s ráadásul Kerepes nemcsak hogy alapító tag,
de a mi területünkön van a lerakó, így az iparûzési
adóbevételbõl idõvel valamennyi számunkra megtérül. 
A társulást létrehozó két vezetõ közül az egyik éppen Bók
Károly, akkori kerepesi polgármester volt. Franka Tibor
megörökölte a szerzõdést, nemtetszése ellenére kénytelen
végrehajtani az abban foglaltakat.
A szemétszállítási díj bevezetése miatti lakossági terhek
csökkentése érdekében a képviselõ testület a kommunális
adó idei díjtételét évi 2400 Ft-al csökkentette ingat-
lanonként.

Pap Anikó eskütétele utáni pillanat

Gyenes Szilárd a Zöld Híd Kft ügyvezetõje a
képviselõk sorában a jobb szélen
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A két település ivóvízrend-
szere közös, s közös tulaj-
donban van a vízrendszert
üzemeltetõ Szilasvíz Kft is. Az
ülést a 2011-es évre vonatko-
zó ivóvíz- és a csatornakölt-
ségek meghatározása érde-
kében tartották, január 25-
én, Kistarcsán.

A két képviselõ-testület a
Szilasvíz Kft. javaslatát vitatta
meg, amely 9,3 %-os vízdíj és

19,7 %-os csatornadíj eme-
lést támogatott. Az igen je-
lentõs emelési javaslat nem
nyerte el sem a kistarcsai,
sem a kerepesi képviselõk
többségének a tetszését, kü-
lönösen miután Rapavi Jó-
zsef, a Felügyelõ Bizottság el-
nöke számos kifogást és kér-
dés jelzett a Szilasvíz tevé-
kenységével kapcsolatban.

Több kistarcsai és kerepesi

képviselõ kért szót, s szinte
kivétel nélkül a kételyeiknek
adtak hangot. Franka Tibor
polgármester kimondta, úgy
tûnik, a Szilasvíz Kft. nem a
tulajdonos önkormányzatok
érdekei szerint végzi a dol-
gát, legalábbis nem mindig.

Kihasználatlan kapacitások
vannak évek óta nem üzeme-
lõ kutak miatt, amelyeket
nem csináltatott meg a cég,
pedig a víznyeréssel csökken-
teni lehetne a máshonnét
drágán vásárolt vízmennyisé-
get. Elfogadhatatlannak tart-
ja, hogy a Szilasvíz Kft. ol-
csóbban ad el vizet Nagytarc-
sának, mint a saját tulajdo-
nosainak, Kerepesnek és
Kistarcsának. Többek szóvá
tették, hogy Kerepesen és
Kistarcsán a lakossági vízdíj
közel annyi, sõt valamivel
magasabb, mint más telepü-
léseken, miközben nekünk
saját kútjaink vannak, ame-
lyeknél a kitermelt víz önkölt-
ségi ára jóval alacsonyabb. 

Mindezekkel szemben
Kistarcsa polgármestere pe-
dig inkább a védelmébe vette
a Szilasvíz Kft-t. A szavazás

azonban nagy többséggel az
elégedetlenek túlsúlyát mu-
tatta, akik úgy határoztak,
hogy a Szilasvíz Kft haladék-
talanul bocsássa a Felügyelõ
Bizottság rendelkezésére a
szükséges adatokat, s a Fel-

ügyelõ Bizottság ellenõrzését
követõen összeállított javas-
latot megismerve szavaznak
majd a víz- és a csatorna díj-
ról február 22-én, egy újabb
közös ülésen.

Windhager

Rendkívüli, Kistarcsával közös 
képviselõ-testületi ülés a víz- és csatornadíjakról

Víz- Gáz – Fûtésszerelés!
Ifj. Polovics Mihály

Weblap: www.gaz-viz-
futes.hu

Mobil: 20/ 246-5366, 20/
5366838

Tervezés, kivitelezés.
Családi házak, lakások, új és

felújítási munkái 
teljes körû ügyintézéssel.

Víz, gáz és fûtési vezeték, szerelés, cseréje.
Fûtési rendszerek kiépítése, meglévõ rendszerek

bõvítése, radiátorok,
fûtõkészülékek cseréje.

Fürdõszoba, WC, konyhai vízszerelés. Vezetékek 
és berendezési tárgyak cseréje.

Új kiépítésû gázszerelés, tervezéssel. Gáz alap 
és fogyasztó vezeték szerelése,

gázvezetékek cseréje. Külsõ belsõ munkák, 
gázmû meó ügyintézéssel.

Napkollektorok.
Gázkészülékek javítása, cseréje.

Gáztûzhely, vízmelegítõ, lakásfûtõ 
készülékek javítása cseréje.

Autójavítás
Kerepesen!

Szervizelés, javítás, új alkatrészek, 
autómentés.

Mérsékelt árak, rövid határidõ.
Állandó elérhetõség: 

06-30-276-5340

Rapavi József, 
a felügyelõ 

bizottság elnöke

A közös ülés 
elnöksége:

Középen a két 
polgármester, 

mellettük a jegyzõk,
a kép szélén Horváth
Csaba, a Szilasvíz Kft

ügyvezetõje
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Suli-buli és Zsibvásár!
Hihetetlen, de itt a félév

vége!  Ebben az idõszakban
a nagy hajtás miatt mindenki
elfáradt. Úgy gondoltuk itt

az ideje egy kis pihenésnek,
lazításnak, ezért január 13-
án Suli-Bulit rendeztünk az
alsós zsibongóban, melynek
keretében zsibvásárt tartot-
tunk.

A jó hangulatot Imre bácsi
székfoglaló mozgásos játéka
alapozta meg, ahol évfolya-
monként mérhették össze
ügyességüket a diákok. A
versengéseket a többször rö-
vid idõre kinyitott zsibvásár
szakította meg, ahol a gyere-
kek a megunt, de még jó ál-
lapotban lévõ játékukat ad-

hatták el jelképes összegért,
vagy cserélhették el. Iskolánk
legfiatalabb tanulói is hihe-
tetlen ügyességgel, lelemé-

nyességgel próbálták eladni
tárgyaikat. Találhattunk a
kindertojás figurákon, plüss-
állatokon, könyveken, kisau-
tókon át a görkorcsolyáig
mindent.

Éhségünket, szomjunkat a
büfében található finom há-
zi-, és aprósüteménnyel, po-
gácsával és üdítõvel csillapít-
hattuk. A bulit egy hatalmas
közös tánc zárta, ahol szinte
mindenki a táncparkett „ör-
dögévé” vált. Fergeteges, jó
hangulatú buli volt, ahol
mindenki jól szórakozott! 

Szülõk Fóruma II.
Január 13-án, csütörtökön a leendõ elsõs gyerekek szülei
közül sokan eljöttek, hogy meghallgassák Ágó Katalin
elõadását az iskolaérettségi vizsgálatokról (az elõadás
anyaga megtekinthetõ iskolánk honlapján).
A következõ fórum 2011. február 10-én, csütörtökön 18
órakor kezdõdik, melyen bemutatásra kerül néhány tan-
ulási módszer, illetve az elsõs tankönyvcsalád.

Tisztelt Támogatóink!

A 2010-es évben intézményünk támogatására 218.000 Ft
folyt be az Önök adójának 1 százalékából, amely 

felajánlásokat ezúton is köszönünk.
Kérjük, hogy jövõre is támogassák Alapítványunkat adójuk

1 százalékával!
A kedvezményezett neve:

Kerepesi Gyermekekért Alapítvány
A kedvezményezett adószáma:

18689170-1-13
Köszönjük!

Kik tanítják szeptembertõl a
leendõ elsõ osztályos gyerekeket?
Bemutatjuk, kik lesznek a következõ tanévben az elsõ
osztályok tanítói, hogy a kedves szülõk és az iskolába
készülõ gyerekek már most ismerkedhessenek velük.

Logopédus - gyógypeda-
gógus vagyok. Kolozsvári
gyökereimmel, sokfelé ága-
zott-bogazott életutammal,
mostanra erdélyi értékekben
gazdag, „kányádi sándoro-
san” sokszínû, jókedélyû sze-
mélyiségként jellemezném
magam.

Jelenleg 5 éve Veresegyhá-
zon lakom. Éltem és dolgoz-
tam már több, innen mind
keletre, mind nyugatra fekvõ
ország kultúrájában, oktatási
intézményeiben. Mindig gye-
rekekkel foglalkoztam, hol
óvodában, hol iskolában, hol
pszichés és tanulási sajátos-
ságokkal rendelkezõ gyere-
keket nevelõ otthonban.

Szeretem a sokszínûséget,
a változásokat, a változás
ugyanis többnyire fejlõdést
jelent, és mindig jobb, mint a
stagnálás.  Hivatásomnak te-
kintem a gyerekek ismeret-
szerzõ képességeinek javítá-
sát. Ez nemcsak cél, hanem
jólesõ hétköznap is. Elsõsor-
ban és fõként azok a gyere-
kek keltik fel a figyelmemet
és jelentenek kihívást, akik ki-

lógnak kicsit a sorból akár
beszédük, akár olvasási ké-
pességeik/készségeik miatt.
Sok évvel ezelõtt ezért esett a
választásom a gyógypedagó-
giára, és a mai napig õszinte
döntésnek tartom. 

Érdeklõdésem anyanyelvi
kultúránk mindennapi meg-
nyilvánulása, az élõ beszéd.
Egy olvasási nehézséget ré-
szint el lehet titkolni a hét-
köznapok forgatagában, il-
letve lehet valamennyire
kompenzálni más ismeret-
szerzési eszközökkel, techni-
kákkal, de a beszéd nehézsé-
geit, furcsaságait nem. Logo-
pédusként célom, az ebben
való segítségnyújtás. 

Kurucz Andrea

Rozika néni vagyok. Több
mint 20 éve élek Kerepesen,
1990-tõl a helyi iskolában ta-
nítok. Elsõ osztálytól a ne-
gyedik osztályig viszem a
rám bízott gyerekeket.

Sok-sok kisdiák került már
ki a „kezem közül”, akik na-
gyon jól megállták a helyüket
a felkészültségükkel, akár
hatosztályos, akár nyolcosz-
tályos gimnáziumról vagy a
helyi általános iskola felsõ ta-
gozatáról volt szó. Éveken át
szerveztem az iskola alsó ta-
gozatosainak szabadidõs
programjait. Részt vettem a
mûvészetoktatásban, a kép-
zõmûvészeti tevékenységet
vezettem. Az évekkel ezelõtt
mûködõ sport napköziben a
gyerekek délutáni napközis
foglalkozásait irányítottam. 

Sok idõt töltök a gyerekek

között, mivel ez a hivatásom.
Szerencsés vagyok, amiért
ezt a pályát választottam,
mert azt tehetem nap, mint
nap a munkahelyemen, amit
szeretek – a gyerekeket neve-
lem, tanítom. Fontos, hogy a
gyerekeknek igazi gyerekko-
ruk legyen: tudjanak sok
mindent kipróbálni, megta-
nulni. Legfontosabb, hogy
szeressenek iskolába járni.
Ezért törekszem arra, hogy
olyan környezetet biztosítsak

Nagyné
Szedlák Rozália
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Tavaly novembere óta dol-
gozom, mint fejlesztõpeda-
gógus a Kerepesi Pedagógiai
Szakszolgálaton.

Családommal 1999 óta
Veresegyházon élek, elõtte
tõsgyökeres pesti lány vol-
tam. A fõvároson kívülre köl-
tözés nagy változásokat ho-
zott az életembe. Mindig is
vonzott a természet szerete-
te, a városi zajtól távoli lakó-
hely választása. Ez sikerült is,
mert egy tanyán élünk, sok-
sok állattal körülvéve a Gö-
döllõi- dombság szomszédsá-
gában.

Tanulmányaimat a Buda-
pesti Tanítóképzõ Fõiskolán,
rajz szakkollégiumon végez-
tem, majd az Iparmûvészeti

a számukra, amely elõsegíti a
biztonságot, a nyugalmat, az
önmagukhoz képest legopti-
málisabb fejlõdést. 

Mivel a gyerek a legna-
gyobb kincse minden szülõ-
nek, fontos, hogy meleg, ott-
honszerû környezetben le-
gyenek az iskolában. 

A gyereknek minden erõfe-
szítését tisztelni kell, ezért
kell segíteni, bíztatni, szere-
tetet adni neki. Tiszta elvárá-
sok és következetes megva-

lósítás a fegyelmezési filozó-
fiám. Hiszek a pozitív viselke-
dés dicséretében. A biztos
tantárgyi alapok mellett gon-
doskodó, nyitott, derûs, be-
fogadó nevelés a pedagógiai
elvem.

„A mai napom teljes, mert
hallottam egy gyermeket ne-
vetni!”

Remélem, hogy szülõknek,
gyerekeknek és nekem is így
lesznek majd teljesek a to-
vábbi napjaink.

10 éve tanítok Kerepesen.
Születésem óta itt élek, ezért
természetes volt, hogy a tanul-
mányaim befejeztével helyben
keresek munkát. Szeretek itt
tanítani, mert úgy érzem, a
gyerekek kedvelnek, a szülõk-
kel, kollégákkal is nagyon jó
kapcsolatot sikerült kialakíta-
nunk.

Viccesen azt mondhatnám,
hogy gyermekkorom óta erre a
pályára készültem. Ez félig-
meddig igaz is. Alig kezdõdött
el a nyári szünet, én iskolást
játszottam a húgommal. Nem
nehéz kitalálni, ki volt a tanító
és ki a gyerek…J

Számomra ennek a pályá-
nak abban rejlik a szépsége és
kihívása, hogy minden gyerek-
hez megtaláljam a „kulcsot”.
Azt az egyéni bánásmódot,
melynek segítségével magabiz-
tos, kiegyensúlyozott, „ver-
senyképes” tudású iskolás válik
belõle. Rettenetesen fontosnak
tartom, hogy a gyerek SZERES-
SEN iskolába járni. Az elsõ és
leglényegesebb lépés ennek az
elérése.  A tanító személyén és
gyerekekhez való hozzáállásán
áll vagy bukik minden.  Az elsõ
négy évben dõl el, hogy milyen
lesz majd gyermekünk tanulás-
hoz, iskolához való viszonya.
Ennél a korosztálynál kiemelt
szerepe van a játékosságnak.
Az ismeretszerzés csak így le-

het tartós és eredményes. 
A gyerekek egészségtuda-

tosságra nevelése, a sportolás,
mozgás megszerettetése szin-
tén a legfontosabb feladataink
egyike. A mai mozgásszegény,
elkényelmesedett, elgépiese-
dett világban megnõtt a test-
mozgás jelentõsége. A civilizá-
ciós ártalmak (elhízás, magas
vérnyomás, görnyedt testtar-
tás, gerincferdülés…) bizony a
gyerekeket sem kímélik. A taní-
tói diploma mellé 8 éve fitness-
és aerobik edzõi képesítést is
szereztem, melynek óriási
hasznát veszem a testnevelés
órákon.

A mit kínálunk az ide beirat-
kozó gyerekeknek és szüleik-
nek: sok játék, jó hangulat, ol-
dott légkör, kölcsönös bizalom
a pedagógus, a gyerek és a
szülõ között.

Szeretettel várjuk az érdeklõ-
dõ szülõket és gyerekeket az is-
kola- és óvodai fórumokon!

Sallai Krisztina

Som Nóra

Fõiskolán folytattam. Három
gyermekem mellett 2 éve el-
végeztem az ELTE-n a fejlesz-
tõpedagógus képzést. 

Mindig vonzottak a kihívá-
sok a problémásabb gyerekek
felé, a segítõ szándék renge-
teg önkéntes munkában
megtalált. A helyi nagycsalá-
dos egyesület elnökhelyette-
seként gyermekfelügyeletet,
korrepetálást, tanfolyamokat
szerveztünk a rászorulóknak.
Több pályázat megírásban
vettem részt, amivel a nagy-
családok gépcsere program-
ban vehettek részt, illetve
nyári családi nyaralások, tá-
boroztatások valósulhattak
meg. Természetvédelemmel,
környezeti neveléssel kapcso-
latos, tematikus táborokat a

Tavirózsa Egyesülettel együtt
szervezem, akikkel közösen
Tehetségpontot hoztunk létre
a városban.

Miután gyermekeim már
mind iskolások lettek, az ön-
kéntes munkákat állandó, napi
gyakorlatra szerettem volna
váltani. Tapasztalataimat,
szakmai tudásomat szeretném
kamatoztatni a hétköznapok-
ban is, ezért választottam a
Széchenyi István Általános Is-
kolát és Pedagógiai Szakszol-
gálatot munkahelyemül.

Nagy örömömre szolgál,
hogy Kerepesen olyan kedve-
sen fogadtak, így remélem,
hosszú távon szolgálhatom
majd a település gyermekei-
nek fejlõdését, kibontakozá-
sát.
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Mindhárom óvodánkban a nagycsoportos gyerekek
szüleinek február elsõ napjaiban szülõi értekezletet tar-
tunk, melynek témája a beiskolázás lesz. A pontos idõpon-
tokról a csoportok hirdetõ tábláin adunk tájékoztatást

Fejlettségmérés (DIFER)
a nagycsoportokban

A január hónap minden
óvodánkban a nagycsoporto-
sok számára izgalmas felada-
tok megoldásával telik. Az
óvodában eltöltött két és fél
év fejlõdésérõl adnak számot
játékos formában a gyere-
kek. Ennek során a hétköz-
napokon mutatott teljesít-
ményük, valamint a teszt
eredménye megmutatja szá-

munkra az iskolakezdéssel
kapcsolatos teendõket.

A gyerekek többsége az is-
kolaérettség megfelelõ fokát
eléri, beiskolázható, néhá-
nyan azonban még egy év
óvodai nevelést igényelnek. 

Az eredményekrõl február
hónapban tájékoztatjuk a gyer-
mekek szüleit és közösen dönt-
jük el a további teendõket.

Csicsergõ óvoda
A decemberi számban

megjelent „Csicsergõ óvodai
vigasság” c. írás végén a szer-
zõ nevét tévesen jelentettük

meg. Helyesen: Pomogács
Bálint és Beni anyukája. 

Az érintettektõl elnézést
kérünk!

Meseliget óvoda
Az ünnepek után a téli szü-

net befejeztével kipihenten
és élményekkel telve érkeztek
meg óvodásaink a csoportja-
inkba. Mindenki lelkesen be-
szélt az otthoni ünnepekrõl,

és az ajándékokról, amelye-
ket kaptak.

A Katica csoportunkba új
kisgyerekek érkeztek, akik
most töltötték be a harmadik
évüket.

Beszoktatásuk folyamato-
san történik.

A Maci csoportosainkra a
fejlettségmérõ tesztek (DIFER)
feladatainak megoldása
várt január elsõ felében. Pi-
henésként az udvaron a
zúzmarás fákban gyönyör-
ködtünk és a tél örömeinek
hódoltunk: szánkóztunk,
hógolyóztunk.

Sétánk során a hirtelen jött
melegben a környezetünk vál-
tozásait figyeltük meg, illetve
a környezõ utcák neveivel is-
merkedtünk. Az utcákban la-
kó gyermekek megmutatták,
hol laknak. A séta során az
egyik ház kertében öt szál nyí-
ló ibolyára leltünk. Megállapí-
tottuk, hogy jól megtréfált
bennünket az idei tél.

Szivárvány óvoda
A gyermekek sok élmény-

nyel jöttek az óvodába a téli
szünet után. Mindenki elme-
sélte, hogy otthon mit ka-
pott karácsonyra, amit le is
rajzoltak.

Az elsõ héten elmentünk a
könyvtárba, ahol egy szép té-
li történetet hallgattunk
meg. Idõszerû volt, hiszen
hetek óta havazott. A gyere-
kekkel az óvoda udvarán
szánkóztunk, hóembert épí-
tettünk.

A nagycsoportosok hóval
kísérleteztek. Megfigyelték,
hogy mi történik, ha a meleg
csoportszobába behozzuk a
havat.

A Manócska csoportosok
egy pályázatra készítettek
olyan kísérleti eszközöket,
melynek témája: „A víz kör-
forgása…” és a „Bolygók”. 

A két témában olyan tár-
gyakat készítettünk, amivel
bemutattuk a két jelenséget
(mozgó képek, pörgettyû).

Köszönetünket fejezzük
ki annak a kerepesi vállalko-
zónak, aki a karácsonyi
ajándékok vásárlásához ön-
zetlenül járult hozzá, s az
intézményünknek évek óta
rendszeresen nyújtott tá-
mogatásáért.

A felajánlott összegbõl a
játékállományunkat bõví-
tettük, melyeket a gyerekek
a karácsonyi ünnepségek
után birtokba vettek, és az-
óta is nagy örömmel hasz-
nálnak.

Köszönjük!

Szülõi értekezletek 
a nagycsoportokban

KÖSZÖNET
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Tisztelt Szülõk,                       Kedves gyerekek !

A  „FORRÁS” MÛVELÕDÉSI HÁZ A KÖVETKEZÕ 
KISCSOPORTOK LÉTREHOZÁSÁT KÍNÁLJA 2011 ÉVRE

Angol kezdõ, haladó 
Német kezdõ, haladó   

kreativ kör felnõtteknek
Korongozás 
Kosárfonás

Origami
Gyöngyfûzés

Szalvétatechnika
Tojásfestés
Tányérfestés
Üvegfestés

Babakészítés csuhéból
Nemezelés  Pócs Judit

Versírók köre
Kenyérsütés (lepény, házikenyér, 

pizza – kemencében, szabadban, sütõben)
Önismereti tanfolyam

Társastánc esték
Kismama klub

Terhes torna
Várandós Anyák Sportköre

Ha találtál kedvedre valót, vagy szeretnél mást, 
jelentkezz a következõ elérhetõségeken: 

„FORRÁS” MÛVELÕDÉSI HÁZ KEREPES
Mail: kerepesmuvhaz@intellimail.hu

CseTTI: Véber Gábor  06 20 204 1916
veber@freemail.hu veber.gabor@gmail.com

skype: veber.gabor1
(CSOPORTVEZETÕKET SZINTÉN KERESÜNK 

UGYANEZEN TÉMAKÖRÖKRE !!!)
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A Mûvelõdési Ház CseTTI
STUDIÓ-jába egyre több gye-
rek jár – és nem csak játszani
a különféle játékokon. Az el-
múlt években bizonyos, jól
meghatározható hulladékok
(a mûanyag palackok és az
italos fém dobozok) gyûjté-
sét kezdtük meg. Egy olyan
folyamatot akartunk indítani,

mely népszerûsíti a lakóterü-
letünkön képzõdõ „szemét”
válogatva gyûjtését. Gyere-
kek és nem gyerekek minél
hamarább találkozzanak ez-
zel a gondolattal és a jövõ-
ben érezzék azt magukénak
és természetesnek!
Idézõjelbe azért kívánkozott
itt a szemét szó, mert ehhez
/eddig mindig!!!/ csak rossz,
nem éppen kellemes gondo-
latok társultak.  Elég hamar
eljön az idõ, amikor a szelek-
tív gyûjtés révén egyre mar-
kánsabb anyagi elõnyökhöz
lehet majd jutni, méghozzá

több vonatkozásban. Ezt az
állításomat ugyan úgy igaz-
nak érzem akár egy család,
vagy ha éppen nagyközsé-
günk pénztárcáját nézzük.
Például e sorok írója, két éve
különítve gyûjtöm a szeme-
temet. Külön teszem a fé-
met, a mûanyag flakont és a
papírt. Az üveg is oldalra
megy – visszaváltás, vagy pe-
dig irány a legközelebbi gyûj-
tõsziget. Ezután Tisztel Olva-
só, gondolom kíváncsi, hogy
mi az a mennyiség, ami tõ-
lem a kukában landol. No ké-
rem, ez az un. szállítandó
mennyiség : két-három hét
alatt 1 bevásárló tasak !! 
Beszélni kell még a háztájon
képzõdõ fû és fanyesedék
központosított hasznosítási
lehetõségérõl.  Az évi sze-
méttermelésnek ez akár a
15-20%-a is lehet. A megol-
dás a komposztálás, vagy a
fûtésre használható - nem is
alacsony hõértékû !/ un. pel-
let gyártás. 
A szemét útjának ez a módo-
sítása nagyjából a fenti mér-
tékben csökkentheti Kerepes
éves szemét szállítási, kezelé-
si költségét.
Visszatérve kis csapatunkra a
Mûvelõdési Ház udvarán kb.
2000-2500 összelapított pet
palackot és cca. ugyanennyi
préselt fémdobozt gyûjtöttek
gyerekek tavaly nyár óta. Itt is
jelezzük, a gyûjtés tovább foly-
tatódik, várjuk a pet palackot
és a fémdobozt összenyomva
ezután is – zsákolva is!!

Véber Gábor

Számítógép – ismereti 
tanfolyamok I.

kezdõ

Következõ tanfolyam:
2011. márc. 8. /kedd/ 17 óra

Helye: „forrás” Mûv. Ház /
CSETTI

25 óra / 7000Ft .-
Kérem jelezze elõre tele-

fonon érkezését!!

Info: Véber Gábor  06 20
204 1916

ÁLLÁSKERESÕK TÉRÍTÉSI
DÍJA: 4.500Ft

NYUGDÍJASOK: 5000Ft

Figyelem: Már lehet jelen-
tkezni a fenti, több éve futó,
kezdõ tanfolyamok foly-
tatására:

Számítógép – ismereti 
tanfolyamok II.

Kezdés: 2011. márc. 22.
/kedd/  17h

Helye:  „forrás” Mûv. 
Ház / CSETTI

Elõadó:
informatikus szakember

Résztvételi díj kb. 10.000Ft

Info: Véber Gábor  06 20
204 1916

A „SZENIOR ÁLLÁSKERESÕ KLUB”
ÁLLÁS-, és MUNKAERÕ KÖZVETÍTÉS, INFORMÁCIÓ minden
csütörtöki napon 15- 18 óráig a FALUHÁZ „CseTTI Studio”-
jában.

Klubvezetõ: Véber Gábor  mûv. szervezõ / 
06 20 204 1916  veber@freemail.hu

veber.gabor@gmail.com skype: veber.gabor1

CSERKÉSZ HÍREK
Madármentõ program
A Kerepesi Cserkészcsapat
nagyobb lélegzetû madár-
mentõ programba fogott a
múlt év elején. Ezzel új lendü-
letet kapott a csapatépítés
folyamata. Most, január vé-
gén ismét várhatók a komo-
lyabb hidegek, s jön a segítés
ideje.

A madaraink sorsa iránt ér-
deklõdõ kisdiákok a Mûvelõ-
dési Ház CseTTI helyiségében,
vagy otthon készítik el az ete-
tõket, melyek anyagukban és
formájukban is különfélék. 
Itt a házban búza, árpa, nap-
raforgó, darált kukorica, al-
ma, szalonna, esetleg víz ke-
rül bele. Ezeket is általában a
gyerekek hozzák. Következ-
nek a javaslatok, hol kell ke-
vésbé félteni egy ilyet, merre
lesz hasznosabb. Minden ete-
tõn szabatos adatok találha-

tók: sorszám, a készítõ neve,
tématájékoztató, a csatlako-
zás és a segítés lehetõsége,
formái.

TISZTELT ÉRDEKLÕDÕ !
Ha támogatni szeretné ma-
daraink életkörülményeinek
segítését, s így élõ környeze-
tünk megvédését, keressen
bennünket az alábbi címek
valamelyikén, vagy személye-
sen: 0036-20-204 1916,
0036-20-913 7445 
veber.gabor@gmail .com
daroczi96@freemail.hu

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

Hulladék gyûjtés 
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Proszit, itt az újév 2011! Na
és, választás is volt már ismét,
2011. január 09-én. 

Persze most csak az elekto-
roknak, a kisebbségek képvi-
selõinek kellett az urnák elé já-
rulni, hisz most választották,
meg, hogy közülük ki kerülhet
a megyei, vagy az országos ki-
sebbségi önkormányzatokba.

Így tettek Kerepesen a Né-
met Nemzetiségi Önkormány-
zat képviselõi is. Az õket tá-
mogató Észak Magyarországi
Német Önkormányzatok Szö-
vetségének tagjai közül jelöl-
tek képviselõt a németség fel-
sõ vezetõi közé. 

A megyei és az országos
önkormányzatban minden
német nyelven zajlik, tehát
fontos hogy olyan személy
képviselje a kerepesi néme-
teket, mint ÉMNÖSZ tagot,
aki nem csak érti, de beszéli
is a nyelvet. Pedig a nyelvtu-
dás már a németség körében
is ritkul. A legnagyobb ma-
gyarországi kisebbségnek is
mondott nemzetiség, eddig
még jól meg tudta tartani
identitását és kultúráját. Ezt
a célt kell a Kerepesi Német
Önkormányzatnak felvállal-
ni, a hagyományokat ápolni,

a múltat kutatni, a jövõt épí-
teni.

Köszönet a sok megkeresé-
sért és a támogatási szándé-
kért, mellyel megtaláltak min-
ket a sikeres Karácsonyi Kon-
certünk után, köszönjük a bíz-
tatást. Még egyszer köszönet
Lencse Balázsnak, Herceg Bá-
lintnak, Herceg Zsuzsannának,
Legéndi Máténak, és a Lob-
mayer családnak a közremû-
ködésükért valamint a 6 éves
Springer Krisztinek és Springer
Krisztinának, akik velünk éne-
kelték a karácsonyi dalokat
németül.

A templomi koncert elõtt,
melyet december 25-én,
szombaton tartottunk, Kovács
Zoltán képviselõ köszöntötte
az érdeklõdõket. Sikeres ha-
gyományteremtõ, karácsonyi,
templomi elõadás volt. 

A következõ rendezvé-
nyünkrõl hamarosan ismét
hírt adunk, addig is várunk
minden kedves érdeklõdõt a
“Stammtisch” klubban. Ha-
vonta egyszer klubnapot tar-
tunk.

További információk és ér-
deklõdés a 06-20 9221 920 te-
lefonon Springer Krisztinánál.

Springer Friedrich 

Választás 2011 - Prost Neues Jahr!
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Az ünnepeket otthonom-
ban, Erdélyben töltöttem,
emiatt az itthoni hírek egy
hullámmal késõbb értek el
hozzám. Meglepve tapaszta-
lom, hogy ekkora heves rea-
gálást váltott ki Önbõl, vala-
mint Dr. Vaszil képviselõ úr-
ból az a pár szórólap, hogy
még a személyeskedésre is
ragadta magát. Ezúton sze-
retném elmondani - mivel az
Önökéhez hasonlatos, for-
gatható médiumunk nincs,
melyben közölhetném -,
hogy bizony jól tudja, a ke-
reszténydemokraták temp-
lomba járnak. S annak sugal-
lata, hogy ki mekkora keresz-
tény, annak megítélését bíz-
zuk a Teremtõre, úgy gondo-
lom. (Álltunk mi egymás mel-
lett a szilasligeti kápolnában,
s remélem fogunk még.) Ön,
mint templomba járó ember
kérem, ne kövessen olyan
utat, ami nem méltó keresz-
tényi értékekhez, feláldozva
azokat a publicisztika oltá-
rán. Jó barátja a szavaknak, s
köztudottan elismert tollfor-
gató. Nincs tehát szüksége
arra, hogy olcsó frázisokban
törjön ki, s engem, vagy
KDNP-s társaimat vallásos
meggyõzõdéseinkben sérte-
gessen. Ezt tisztelettel vissza-
utasítom.

Az pedig tény, ami tény,
szemétdíj lesz 2011 januárjá-
tól Kerepesen, amit a képvi-
selõk együttesen megszavaz-
tak. Ezt kár vitatni, hát vállal-
ni kell azt büszkén, férfiasan,
ahogy azt teszik azt a Kere-
pesi Vélemény más hasábja-
in, s - ahogy hallom - a hét-
köznapi életben. 

Nem értem Dr. Vaszil kép-
viselõ úr a fideszes fejtegeté-
seit. Bocsásson meg nekem,
Ön elismert, tapasztalt dok-

tor, de még tapasztalatlan
képviselõ. Ön közszereplõ
lett, mihez õszintén kívánok
jövõben tisztánlátást és sok
erõt. Én a magam nevében
azt tudom ígérni, ahogy ed-
dig, a jövõben sem az okton-
di parton kívüli ellenségeske-
dést fogom követni. Tehát
nem “szemétkedek” kérem
tisztelettel. (Ilyen szavakat
soha nem használnék egy
korrekt vitában semmilyen
sajtó orgánumban.) De en-
gedtessék meg nekünk az
önálló véleményalkotás. (Jel-
zem, a szórólapon még odá-
ig sem merészkedtünk.) S, ha
úgy érezzük, a település jö-
võje nem jó irányba halad,
akkor azt közölni szeretnénk
a lehetõségeinkhez mérten.
Továbbá, ha az ember olya-
nokat hal, hogy történetesen
a kommunális adó mellett
szemétdíjat kell fizetni (havi
tetemes összeget), emelke-
dik az iparûzési adó, el akar-
ják adni a szilasligeti faluhá-
zat, s pénzé tenni mindent,
amit lehet (elsõ személyes ta-
lálkozásunkkor errõl beszélt
nekünk polgármester úr),
vagy azt hogy lemondott a
település jegyzõje, akkor ne-
kem, mint egyszerû polgár-
nak nem éppen az jut az
eszembe elsõnek, hogy min-
den rendben van a település
ügyei körül. 

S, ha meg vannak gyõzõd-
ve, hogy nem nekünk lesz
igazunk, akkor úgy érzem fö-
lösleges az aggodalmuk. Az
idõ úgyis mindent megvála-
szol majd.

Kívánok eredményes, bol-
dog új esztendõt Önöknek!

Tisztelettel,
Voloncs László Mihály

a KDNP kerepesi 
szervezetének elnöke

Olvasandó a Bibliából az
Apostolok cselekedetei 6.
rész elsõ 7 verse

Sokan napjainkban az akti-
vitást értékelik a legna-
gyobbra még az egyházban
is. Ne üljön otthon a lelkész,
várva az arra tévedõket, ala-
pítson intézményeket, ve-
gyen részt a közéletben, le-
gyen körülötte mindig szá-
mos esemény!..

A túlzott aktivitás hajszolt-
tá teszi az embert, aminek
következtében olyan hibákat
is elkövet, amit a lelke békes-
ségével végezve nem vétene.

A túlzott aktivitás miatt az
ember nem fordít elég idõt
arra, hogy önmagát mások
szemüvegén keresztül lássa,
leginkább pedig úgy, aho-
gyan Isten látja õt.

Nem marad elég ideje
megújulni, az új helyzeteket
is a korábban begyakorolt
gondolkozásmódja szerint
tudja csak megoldani.

Az elsõ keresztyén gyüleke-
zet életében is jelentkezett
mindez. „Azokban a napok-
ban pedig, mivel nõtt a tanít-
ványok száma, zúgolódás tá-
madt a görögül beszélõ zsi-
dók között a héberek ellen,
hogy mellõzik a közülük való
özvegyasszonyokat...” (Apos-
tolok cselekedetei 6,1.) Csupa
dicséretes dolgot tettek az
apostolok, például gondot vi-
seltek az özvegyekre. A meg-
elõzõ fejezetekbõl tudjuk,
hogy nagyon sok veszélyt és
megaláztatást vállalva nyilvá-
nosan hirdették a feltáma-
dott Jézusról szóló evangéliu-
mot. Gyógyítottak és imád-
koztak. Növekedett is a gyü-
lekezet, de talán a sietség,
vagy a feladat megterhelõ
volta miatt észrevették, hogy
zúgolódnak azok, akikért a
legtöbb jót tették. Nem azt
választották, amit mi teszünk
a legtöbb esetben; nem sér-
tõdtek meg, de nem is kezd-
tek bele egy versenyfutásba a
megnövekedett feladatok

után miatt, hanem megálltak
a testvéri közösségben,
õszintén feltárták helyzetü-
ket, ezekkel a szavakkal:
„Nem helyes az, hogy az Is-
ten igéjét elhanyagolva mi
szolgáljunk az asztaloknál.”
(ugyanott a 2. vers). Döbbe-
netes, hogy még az apostolo-
kat is megkísértette, hogy az
imádkozást és az ige szolgá-
latát elhanyagolva az aktivi-
tásba menekültek! Érdemes
ezen mindnyájunknak elgon-
dolkozni.

Megoldásul a munkatársak
számát növelték a „Lélekkel
és bölcsességgel” teljes férfi-
akkal, õk pedig idejüket „az
imádságra és az ige szolgála-
tára szentelték.” Ez nem azt
jelentette, hogy kivonultak
volna az életbõl, hanem arra
Istentõl kérték az áldást.

Nem csökkent ezáltal a
gyülekezeti munka haté-
konysága, hanem azzal feje-
zõdik be e bibliai szakasz,
hogy az „Isten igéje pedig
terjedt, és nagyon meg-
növekedett a tanítványok
száma…”

Nem pusztán azért növe-
kedett meg a gyülekezet,
mert többen kezdtek el segí-
teni, sokkal inkább azért,
mert megkapták Istentõl az
áldást a szolgálatukra. Aki
idõt szakít mai hajszolt vilá-
gunkban az imádkozásra,
hasonlóképpen meg fogja
tapasztalni, hogy többet ér el
Isten áldásával, mint az örök
aktivitással, pláne, mint a
hajszolt rohanással!

Az idei esztendõ az önké-
nesség éve. Sok olyan mun-
katársra lenne szükség, akik
az imádságra és az Ige szol-
gálatára szentelnének egy
részt a szabadidejükbõl. Így
lehetne még több áldás a
gyülekezet életén, ennek kö-
vetkeztében pedig jobban
tudna terjedni Isten igéje. 

Riskó János 
református lelkész

A növekvõ
gyülekezeti élet titka

Tisztelt Szerkesztõ Úr!
Voloncs László Mihály vagyok. A Kerepesi Vélemény 2010.
decemberi számában megjelent „Szemétkednek a szemétdíj-
jal” címû cikkben úgy érzem, a KDNP kerepesi szervezetének
elnökeként megszólítottak. Az Ön segítségét szeretném kérni,
hogy arra reflektálva az alább írt néhány sort jelentesse meg
az újság következõ számában. Azt hiszem, hogy paritásos
alapon a kerepesi polgárokat érdekelné talán a többször
megszólított másik fél álláspontja is. Segítségét elõre is
köszönöm.

Tisztelettel,
Voloncs László Mihály

KDNP kerepesi szervezetének elnöke

Kedves Voloncs Úr!
Szerintem az Ön levele nem válasz, legfeljebb viszont
válasz, ugyanis nem a múlt számban megjelent írásokkal
kezdõdött a vita, hanem az Önök lakosság számára kiszórt
hírlevelével. Ennek ellenére természetesen közreadjuk
jelen írásukat.

Üdvözlettel
a fõszerkesztõ

Tisztelt Polgármester Úr, 
Kedves Dr. Vaszil László!

Cégünk Pest megyei munkahelyre,
azonnali kezdéssel

CO2 hegesztõket keres.
Gyakorlat szükséges!

Érdeklõdni: 10-tõl 17 óráig.

06-70-342-2285
vagy 06-32-769-001.

indent-plus@freemail.hu
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nnaaggyysszzeerrûû ssiikkeerree aazz II .. SSzzéékkeellyyffööllddéérrtt KKuuppáánn!!
A Székelyföldért Társaság - ha-

gyományteremtõ szándékkal -
2011. január 15-én rendezte meg
az I. Székelyföldért Kupa elneve-
zésû teremlabdarúgó tornát a
Diósdi Nonprofit Sportközpont-
ban.

Az egész napos rendezvényen,

amely egy igazi családias ese-
mény volt, mintegy 300 Magyar-
országon élõ székely és Erdély
más vidékeirõl elszármazott hon-
fitársunk vett részt. A tornára 16
csapat nevezett, fõként a Buda-
pest környéki településekrõl, de
érkezett 1-1 csapat Csíkmenasá-
gról, s Szatmárnémetibõl is. Mi
kerepesi székelyek kitettünk ma-
gunkért, hiszen az „öregfiúk” és
az ifjak csapatát a családtagok,
barátok népes szurkolótábora kí-
sérte. A délelõtti csoportmérkõzé-
sek során fiataljaink ügyesen me-
resztgették oroszlánkörmeiket, s
a zsámbékiak elleni döntetlen
mellett, mindenkit megverve cso-
portelsõk lettek. Az öregfiúk szin-
tén remekül küzdöttek, de az esé-
lyeket felmérve, rafináltan gon-
doskodtak arról, hogy délután
már csak a szurkolásra koncent-
rálhassanak, s teljes erõbedobás-
sal biztathassák fiataljainkat. A
Sportközpont nyújtotta lehetõsé-
geket maximálisan kihasználva, a
hölgyek és leányok aerobikkal,

szobakerékpározással és fallabdá-
zással, a meglettebb urak pedig
„súlyemeléssel”, s torkuk ecsetelé-
sével melegítettek be a délutáni
erõpróbára.

A középdöntõk és elõdöntõk
hallatlan izgalmak közepette zaj-
lottak. A mi fiaink azonban to-

vábbra is nagyszerû játékkal ruk-
koltak ki, s az egyre hevesebben
dobogó anyai és apai szívek re-
ménykedése mellett, a pártatlan
közönség mind nagyobb része is
õket látta a torna nagy esélyesé-
nek. A fiúkat nem bénította meg
ez az elvárás, sõt a korábban ke-
mény diónak bizonyult zsámbéki-
akat remek játékkal fölényesen le-
gyõzve, magabiztosan jutottak a
döntõbe. Az ellenfél a biatorbágyi
székelyeket büntetõkkel kiejtõ helyi
csapat, a Diósdi Fiúk csapata lett. 

Már a mindent eldöntõ mérkõ-
zés elõtt tombolt a lelátó. A
kerepesi szurkolótábor bemelegí-
tése olyan jól sikerült, hogy hang-
orkánjuk mellett a diósdi közön-
ség szurkolása enyhe fuvallatnak
tûnt.  A döntõ a kispályás labda-
rúgás szerelmeseinek minden igé-
nyét kielégítõ küzdelmet és rend-
kívül színvonalas játékot hozott.
Az elsõ percektõl érzõdött, hogy a
szárnyakat kapott fiataljainkat
ezen a napon senki nem tudja
megállítani. Hiába volt a hazai pá-

lya elõnye és az utolsó percig tar-
tó rettenetes elszántság, ificsap-
atunk szemet gyönyörködtetõ,
kombinatív játékkal és remekbe-
szabott gólokkal felõrölte a diós-
diak ellenállását. A vége 4:1 lett, s
a miénk, Kerepesé az 1. Székely-
földért Kupa! Településünk min-
den tagja büszke lehet a csapat
tagjaira: Ambrus Lóránd, Bartus
Norbert, Bálint Dávid, Ivácson Hu-
nor, Kakucs Norbert, Mátyás Nor-
bert, Mátyás Tamás, Szabó Ar-
nold, Szabó Zoltán és Páll Tamás.

A diósdi esemény kiváló alka-
lom volt a régi barátokkal, falutár-
sakkal való találkozásra, új isme-
retségek, barátságok szövõdésé-
re. Mi magunk is sokakat szemé-
lyesen meghívtunk Székelykörünk
következõ, legnagyobb szabású
rendezvényére, a 2011. február 5-
én tartandó „Batyus” Bálba, ame-
lyen a Székelyföldért Társaság
több tagja is részt vesz, s várunk
vendégeket Székelyföldrõl is. Ez-
úton is kérjük, hívjuk Kerepes
/Szilasliget polgárait, hogy minél
többen jöjjenek el, tiszteljenek
meg bennünket és településünk

vendégeit, hiszen a jó közösségi
élmények az igazán maradandó-
ak, és tartós feltöltõdést nyújta-
nak számunkra.

A diósdi I. Székelyföldért Kupa
szervezõjének, a Székelyföldért
Társaságnak legfontosabb célja,
hogy a Székelyföld területi önren-
delkezéséért küzdõ Székely Nem-
zeti Tanács támogatására próbálja
összefogni, mozgósítani az anya-
országban letelepedett székelye-
ket, önszervezõdõ székely köröket
és hagyományõrzõ civil szerveze-
teket. Célkitûzéseinket ismeretter-
jesztõ fórumok sorozatával, kultu-
rális, hagyományõrzõ, valamint
sportrendezvények szervezésével
és támogatásával, az írott és elekt-
ronikus sajtó széleskörû bevonásá-
val kívánjuk minél hatékonyabban
megvalósítani. Valamennyi késõb-
bi rendezvényünkre is örömmel és
szeretettel várjuk minden olyan
honfitársunkat, aki szimpatizál tö-
rekvéseinkkel.

Dr. László Lajos (Kerepes)  
a Székelyföldért Társaság tagja

A bajnokcsapat másik képét lásd
a 23. oldalon!

Németh Balázs ifjúsági
magyar bajnok

Tisztelt Olvasók!
Németh Balázs vagyok, Kere-

pesen élek. A Magyar Gokart
Szövetség Országos Bajnokságá-
nak Junior kategóriájában verse-
nyeztem a 2010. évben. 

Visszatekintve az elmúlt sze-
zonra egy régi beszélgetés cseng
a fülembe. Valamikor 2008. nya-
rán Michelisz Norbival beszélget-
tem a Pannónia Ring depójában.
A beszélgetés jó részében – ter-
mészetesen – a versenyzésrõl
volt szó. Norbi akkor azt mondta
nekem: „Ha kitartó vagyok, és
elég keményen dolgozom, akkor
meg fogom érezni a siker, a gyõ-
zelem ízét. Minél keményebb
munkával érem el, annál éde-
sebb lesz az íze”. Ezúton köszö-
nöm neki a bíztatást, lelki támo-
gatást.

Ebben a szezonban számos si-
kert értem el. A magyar bajnok-
ság hét idõmérõ futamán öt
pole position-t szereztem, és a ti-
zennégy futamból kilencet nyer-
tem meg. Ezekkel az eredmé-
nyekkel sikerült megnyernem a
bajnokságot. Így 2010. év junior
országos gokart bajnoka lettem.

A bajnoki címmel kvalifikáltam
magam az Olaszországban meg-
rendezett világdöntõre. Itt kate-
góriánként hatvan ország het-

venkét versenyzõje indult. Junior
kategóriában én képviseltem
Magyarországot. A futamokon
rendre jó idõeredményeket ér-
tem el, de sajnos a négybõl há-
rom futamban balesetbe keve-
redtem. Így összességében az öt-
venedik helyezést értem el. En-
nek ellenére fantasztikus érzés
volt részt venni egy ilyen színvo-
nalú világversenyen, és viselni a
„Hungary” feliratú overált.

Ezeknek az eredményeknek az
elérésében – a CRG Gokartsport
Egyesületen és vezetõjén Põdör
Balázson túl - szerepe volt a Kere-
pesi Önkormányzatnak. Bizalmat
szavaztak nekem, és támogat-
tak. Ezúton is szeretném ezt
megköszönni nekik.

A Székely Kör felnõtt csapata

A Székely Kör bajnokságot 
nyert ifjúsági csapata a kupával
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ssppoorrtt llöövvõõjjéétt ,, IIhhooss EErriikkáátt
Adatai: született: 1994. au-
gusztus 17-én.
2006 májusában kezdtem a
lövész sporttal foglalkozni.

Az edzõm tehetségesnek
ítélt, így augusztusban már
igazolt sportoló lettem. Elsõ
versenyem a Sarlóspusztán
megrendezett Légfegyveres
Országos Bajnokság volt,
ahol serdülõ lány légpisztoly
20 lövéses versenyszámban
II. helyezést értem el. A K.S.I.
csapat tagjaként, szintén
második helyezést értünk el.
Ezt követõen rengeteg verse-
nyen vettem részt, jó ered-
ménnyel. 2010-ben,
Heraklész kerettag lettem.
Sok külföldi versenyen szere-
peltem. 2011. januártól, a
Magyar Sportlövõ Szövetség
válogatott keretének tagja
vagyok. 2006 - tol kezdve,
minden évben megszereztem
az aranyjelvényes minõsítési
szintet. 2007-ben elnyertem
a Magyar Köztársaság Jó ta-
nulója, Jó sportolója kitünte-
tést.

EREDMÉNYEIM
Országos versenyek
- 2006 Légfegyveres Orszá-
gos Bajnokság: saját korosz-

tály, egyéni 2. hely, csapat
2.hely
- 2007 Légfegyveres Orszá-
gos Bajnokság: saját korosz-
tály: egyéni 1. hely, csapat 1.
hely, magasabb korosztály-
ban (ifjúsági) : csapat 2. hely
- 2008 Légfegyveres Orszá-
gos Bajnokság: saját korosz-
tály: egyéni 3. hely, csapat 1.
hely, magasabb korosztály
(ifjúsági) csapat 2. hely
- 2009 Légfegyveres Orszá-
gos Bajnokság: saját korosz-
tály (már ifjúsági): egyéni 1.
hely, csapat 2. hely, 
- 2009 Tûzfegyveres Orszá-
gos Bajnokság: saját korosz-
tály: egyéni 2. hely, maga-
sabb korosztály (junior)
3egyéni 3. hely, csapat 1.
hely (országos csúcs- beállí-
tással)
- 2010 Légfegyveres Orszá-
gos Bajnokság: saját korosz-
tály: egyéni 2. hely, csapat 3.

hely, magasabb korosztály
(junior) egyéni 2. hely, csapat
1. hely
- 2010 Tûzfegyveres Orszá-
gos Bajnokság saját korosz-
tály: egyéni 1hely, magasabb
korosztály (junior) egyéni 3.
hely, csapat 1. hely 

Külföldi
versenyeredmények
- 2009 International Cham-
pionship of Slovakia (Nyitra)
magasabb korosztály (junior)
egyéni 1. hely, felnõtt korosz-
tály egyéni 4. hely
- 2009 Grand Prix of Brno
(Brno) felnõtt nõi korosztály
egyéni 3. hely
- 2010 Olimpiai Reménysé-
gek Versenye (Plzen) légpisz-
toly: magasabb korosztály
(junior) csapat 2. hely
- 2010 Extra Liga (Vágsellye/
Sala (SVK) magasabb korosz-
tály (junior) egyéni 3. hely 

Egyéb eredményeim
- ötszörös Budapesti Diák-
olimpiai Bajnok
- hatszoros Országos Diák-
olimpiai Bajnok 

- ötszörös Általános Iskolások
Országos Bajnoksága 1. hely
- négyszeres Budapest Bajno-
ki elsõ helyezés
- 2009. évi Heraklész kupaso-
rozat Bajnok csapatának tag-
ja vagyok

Sajnos a továbbfejlõdé-
semhez szükséges anyagi fel-
tételeket az egyesület nehe-
zen tudja biztosítani. Sok
esetben gondot okoz a fel-
szerelés megvásárlása, vagy
egy – egy külföldi versenyre
való kiutazás is.

Szüleim a tõlük telhetõ
maximális támogatást nyújt-
ják, mind a sportoláshoz,
mind a tanuláshoz. Tekintve,
hogy édesanyám pedagógus,
édesapám súlyos fogyatékos,
mozgáskorlátozott, rokkant-
nyugdíjas. Az Õ lehetõségeik
sajnos korlátozottak.

Így rendkívül fontos az a
pénzbeli támogatás, amit a
Kerepesi Önkormányzat kép-
viselõ-testülete számomra
megszavazott, s amit polgár-
mester úr kiegészített.

Olvasói levél
a buszközlekedésrõl

Tisztelt Kerepesi Vélemény!

Azt hallottam, hogy az au-
tóbusz közlekedést /helyi/
megkurtítják, mégpedig úgy,
hogy délelõtt nem járatják.

Tisztelt Jegyzõ Úr! 
Olyan kijelentést tett, hogy

a nyugdíjasoknak nem járat-
nak autóbuszt. Kinek járat-
nak? Pl. azoknak a gyerekek-
nek, akiknek a szülei más te-
lepülés iskoláiba járatják gye-
reküket, megrövidítve lakó-
helyünket a támogatástól.
Ezeket a gyerekeket elszállít-
ják a HÉV-hez és haza is ko-
csival viszik õket. Nem szá-
molok azokkal akik gépkocsi-
val viszik gyermekeiket óvo-
dába és iskolába. Természe-
tesen kedvezményes bérletet
biztosítva.

A nyugdíjasok menjenek
orvoshoz, gyógyszertárba,
gyógykezelésre, idõpontra
berendelve, és hogyan jön-
nek haza? Vagy a vásárlás
megoldása. A helyi boltokba
kényszerítik a kis/nyugdíjaso-
kat, ahol az árak nem igazán
akciósak.

Nem tudom, hogy hány

éves a Jegyzõ Úr? Mondjuk
50 éves, én elmúltam 80.
Szerintem 1 év 1 kg. Harminc
kiló a differencia. Azt javas-
lom, hogy a szilasligeti HÉV
megállóba vegyen a hátára
egy 30 kg-os zsákot és hozza
el az autóbusz végállomásig,
de ha jobbra kanyarodik, ak-
kor még van három utca
/kissé emelkedik/. Most va-
gyunk azonos mércével mér-
ve, de ekkor még nem vásá-
roltam semmit.

Szeretném megkérdezni,
hogy az általános iskolába a
papája autóval vitte, vagy az
önkormányzat letette az is-
kola kapujába a buszról?

Jó lenne, ha ezt átgondol-
nák, mert több sorstárssal
beszélve mi megvennénk a
jegyet, vagy bérletet korha-
tártól függetlenül, de már
nehogy a buszvezetõk zsebé-
be landoljon a viteldíj, mint
most, mert akkor ráfizetés a
közlekedés!!!!

De eszementek a buszveze-
tõk, mert ha elzsebelik a jegy
árát, akkor holnap munka-
nélkülivé vállnak 
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Tisztelt Fõszerkesztõ Úr!
Megtisztelne, ha az alábbi
írásomat közölné a Kerepesi
Vélemény következõ számá-
ban.

Tisztán a szemétrõl!
Olvastam a Kerepesi Véle-

mény decemberi számában,
hogy 2011 január 01-tõl az
ország más településeihez
hasonlóan Kerepesen is beve-
zetik a szemétszállítási díjat.

Ha jól értettem, a díj meg-
állapításának alapja a tároló-
edény (kuka) térfogata/ürí-
tés. Eddig még nem tudtak
felvilágosítást adni arról,
hogy miként fog ez történni.

Engedjék meg, hogy meg-
osszam Önökkel néhány ötle-
temet a megvalósítás lehet-
séges módjáról.

Elképzelésem alapja egy
úgynevezett “KUKAJEGY” be-
vezetése lenne. Ez egy éssze-
rû méretû öntapadós címke
volna. Az érvényességét úgy
lehetne jelezni, hogy a cím-
kén két számsor van; az
egyikben 0-5-ig, a másikban
0-9-ig. Az így beosztott me-
zõkben lehetne jelezni az ak-
tuális szállítási hét számát,
úgy hogy a kívánt számot a
kaparós sorsjegyek mintájára
lekaparjuk, a többi szám ér-

telemszerûen fedve marad.
Egy évben maximum 53 hét
van, tehát a két sorból min-
den hét száma megalkotha-
tó. Pl.: 03, 17; vagy 40; vagy
52.

Ezt az elõre megvásárolt
címkét érvényesíteni kell az
adott hét számával, és a kuka
fedelére ragasztani. A címké-
re nyomott szám, vagy a cím-
ke színe jelezné, hogy milyen
nagyságú kuka kiürítésére jo-
gosít.

Ezzel a módszerrel több
elõny is járna.

1) Ösztönözné a lakossá-
got a hulladék szétválogatá-
sára, mert megszûnne az az
érv, hogy minek gyûjtsem
szelektíven a szemetet, és vi-
gyem el a hulladékszigetre,
ha a szemétszállítást így is
úgy is hetente ki kell fizet-
nem, függetlenül attól, hogy
megtelt-e a kukám, vagy
sem.

2.) Lakóházanként névle-
ges, úgynevezett rendelke-
zésre állási díjat kellene fizet-
nünk, mondjuk, havi 100, évi
1200 Ft-ot, mivel a szemetes
autó végigmegy a házak
elõtt akkor is, mikor nincs
mit elszállítaniuk a ház elõl.

3.) Ha a megvásárolt jegye-
ket regisztrálnák, hogy ki és

milyen mennyiséget vásárol
az év folyamán, akkor kide-
rülhetne, hogy kik az illegáli-
san szemetelõk. 

4.) A címkék elõállítási
költségét lényegesen lehetne
csökkenteni, esetleg nyeresé-
gessé is válhatna, ha a felüle-
tét reklámhordozóként is fel-
használnák és a környezet-
védelmet népszerûsítenék
rajta.

Remélem, hogy fenti javas-
latom gondolkodásra serkent
másokat is, és együtt gon-
dolkodva, cselekedve élhe-
tõbb környezetben fogunk
élni.

Boldog Új Évet, szebb kör-
nyezetet és jó levegõt kívá-
nok minden kerepesi lakos
társamnak.

Tisztelettel
Göröcs József

OOllvvaassóóii lleevveelleekk
Számos véleményt kapott a szerkesztõségünk a szemétszállítással kapcsolatosan. Megköszönjük, hogy többen is tol-
lat ragadtak és megküldték észrevételeiket és ötleteiket igyekszenek megosztani másokkal is.

Tisztelt Polgármester Úr !
Az új szemét elszállítási rend anyagi

részletei után érdeklõdve, a Zöld Híd
ügyintézõjétõl, Sivák Zsuzsától (sivak.z-
suzsa@zoldhid.hu ) a következõ felvilá-
gosítást kaptam. 

“Sajnos az újságban (Kerepesi Véle-
mény) található információk félreértés-
re adhatnak okot.”, illetve, “Havonta át-
lagosan 4,34 ürítést bonyolítunk, ennek
díját attól függetlenül fizetni kell, hogy
hányszor rakta ki a kukát.” 

Erre a következõt válaszoltam neki: 

Tisztelt Sivák Zsuzsa!
Megkaptam a levelet, amirõl egy õsi

mondás jutott eszembe, ami azokról ír,
„akik ott is aratnak ahol nem vetettek”.
Ez igen sajnálatos, nem is annyira ne-
kem, mint azoknak, akik ezt teszik. En-
gem annyiban érint, hogy kötelezõen
újabb terhet tesznek a nyakamba ismét,
jogtalanul. Magyarán kapok egy szol-
gáltatást, aminek csak a töredékét ve-
szem igénybe, de az egészét fizetem.
(Ezen az alapon fizettethetnek velünk
jövõre háromszoros áramdíjat, vagy
egyebet pusztán alanyi jogon, mond-
ván, ha nem használtunk annyit, hát az
a mi bajunk). 

A jobb megértés érdekében elmon-
dom, hogy eddig is sokan voltak, akik-

nek választania kellett, hogy esznek,
vagy a gyógyszereiket veszik-e meg,
vagy inkább fûtenek télen, de így most
újabb tényezõ lépett be a sorba, hogy
elviteti-e a szemetét, esetleg valamelyik
másik dolog (mondjuk a fûtés) helyett. 

Szintén sajnálatos, hogy 2 teljes oldal-
ban leírásra került, hogy mennyi minden
történik kizárólagosan a mi érdekünkben,
miközben annyit látunk az egészbõl hogy
az eddigiekhez képest több száz százalé-
kos emelés történt. Amit pedig mint al-
ternatívát kínálnak költségcsökkentés cí-
mén (kisebb kuka vétele stb.) gyakorlati-
lag az intézkedések végére majdnem
pont ugyanott vagyok vele, mint elõtte.
Egyetlen logikus és igazságos megoldás
létezik a témában véleményem szerint, ha
egyszerûen mindenki annyit fizetne,
amennyit visznek tõle, (használjon bár-
mekkora szabványos eddigiekben is be-
vált méretû kukát vagy zsákot), hiszen fel-
tételezem, Ön sem fizetné szívesen a
négyszeresét a közértben annak, amit a
kosarába tesz. Nyilvánvaló módon lesz-
nek, akik többet is fizetnek, mint az átlag,
mivel 2 kukát is kitesznek hetente, de ne
kelljen már az öreg nyugdíjas néninek
minden héten a 2db üres, kidobott kefi-
res doboz, meg 3db feltört tojás héja mi-
att teljes díjat fizetni  pusztán alanyi jo-
gon. Vagy mint nekem, akinek sajnálatos

módon évek óta semmilyen bevételem
nincsen (a tartalékaimat élem fel), ráadá-
sul csak részben lakom ott, ahová fizetni
kell. Kukát pedig nemrég vettem amúgy
is újat (nagy méretût) és nem áll szándé-
komban ismét beruházni „költségkímé-
lés” címén.

Miért nem lehet megoldani, hogy az
elszállító autó sofõrje kezébe vesz egy
füzetet és minden címhez odaírja, mit
vitt tõle, amiért utána havonta, vagy ne-
gyedévente fizetnek az emberek? Ná-
lunk az utcában van, aki csak fél évet
van itthon, mert külföldön él, vagy
olyan is, akit évek óta nem láttam, az is
fizet a semmiért? Tényleg, az illetõ most
akkor a kis kukás semmiért köteles fizet-
ni, vagy a nagy kukás semmi elviteléért?
Javaslom, gondolják át, amiket írtam,
mindannyiunk közös érdekében!

Idézem levelébõl :„Reméljük, hogy
mindegyikben partnerünknek tudhat-
juk, és együtt teszünk meg mindent a
jövõ generációk életterének megõrzésé-
ért!” Lehet, hogy az életterünk megõr-
zõdik, kérdés, hogy lesz-e még kinek
megõrizni…

Amúgy pedig részemrõl minden
IGAZSÁGOS megoldáshoz partner va-
gyok.

További szép napot!
Zalai Zsolt (Kerepes-Szilasliget)

A  Z ö l d  H í d  t e l e f o n s z á m a i
Szállítással, gyûjtéssel kapcsolatban:

Kerepes, Ökörtelek-völgy Hulladékkezelõ Központ: 
06 (28) 561-214

Számlázással, szerzõdéskötéssel kapcsolatban:
Nógrádmarcal Hulladékkezelõ Központ: 

06 (35) 501-400
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Boldog
új esztendõt

kíván minden
kedves

olvasónknak
a Lila
Akác

Nyugdíjas
Klub

Hosszú Élet Alapítvány
Tisztelt Adófizetõ!
A Hosszú Élet Alapítvány MEGKÖSZÖNI a tavalyi évben
felajánlott 1%- ot, ami nagy segítség volt a mûködéséhez.
Célunk az egyedülálló nyugdíjasok és sokgyermekes csalá-
dok támogatása az Együtt Egymásért Nyugdíjas Klubbal
karöltve.
Mivel sajnálatunkra a rászorultak köre tovább bõvült, nagy
örömünkre szolgálna, ha adójuk 1 %- ával ebben az évben
is támogatnák a HOSSZÚ ÉLET Alapítványt.
Felajánlásaikat a 18693159-1-13 adószámra (a ren-
delkezõ nyilatkozaton) tehetik meg.
A vállalkozók támogatását is szívesen vesszük, melyet a
következõ bankszámlaszámon tehetnek meg: 
65600137-11031507
Adományaikat leírhatják az adóalapból! 

Köszönjük!

OOllvvaassóóii lleevveelleekk
Alábbi kedves levélírónk
az egészségünkre káros
anyagokat a levegõbe jut-
tató mûanyag, gumi, és
egyéb szemét égetésének
megtiltásának szeretne
érvényt szerezni, illetve a
lakóközösség jelenlegi hi-
bás szemléletet megvál-
toztatni.

Válaszra várva
A Magyar Értelmezõ Kéziszó-
tár (Akadémiai Kiadó, Buda-
pest 1975.) szerint kívülálló
az „Aki nem tartozik bele va-
lamely közösségbe, és azért
nem érintik annak sajátos
problémái.”

Tisztelt kívülállók!
Az idézet szerint-áttételes ér-
telmezésem- Önök kivonták
magukat Kerepes Nagyköz-
ség lakóközösségébõl azon
cselekedeteik következtében,
mert:
1. Magukra nézve nem tart-

ják kötelezõnek a vonat-
kozó törvények, rendele-
tek, szabályok rendelke-
zéseinek betartását, ame-
lyek tiltják a veszélyes
hulladékok kategóriájába
sorolt anyagféleségek el-
tüzelését.

2. Mit sem törõdnek azzal,
hogy ezen tevékenységük
következtében milyen ká-
rosodások sokaságát idé-
zik elõ a közel- távoli la-
kóközösségek egészségi
állapotában és települé-
sük természeti- és épített
környezetében, amelyhez
szükségszerûen csatla-
koznak a transzmissziós
folyamatok okozta, illetve

az azokból eredõ károso-
dások (egyébként lásd a
napok óta érvényben lévõ
szmogriadókat).

Kerepes-Szilasliget a Gödöllõi
Dombvidék egyik település.
Ismeretes, hogy a dombvidék
sajátosságából adódóan
olyan természeti jelensége-
ket kell tudomásul venni, il-
letve ilyenekkel számolni,
amelyek nem elhanyagolha-
tók a mindennapi életre tör-
ténõ berendezkedés során.

Tisztelt Kívülállók!
Elsõsorban reménykedem,
hogy adódik lehetõségük a
fenti sorok elolvasására, má-
sodsorban bátorkodom fel-
tételezni, hogy valamelyikük
tollából olvasható lesz az ál-
talam már több alkalommal
nehezményezett tevékenysé-
gük és szemléletük szaksze-
rûséget sem nélkülözõ vála-
sza.
Kérem Önöket, szíveskedje-
nek elhinni, hogy többen
nem értjük elöljáróink eddigi
„távolmaradását”az egyre
gyakoribbá váló jelenségtõl.
Nekem óhatatlanul Babits
Mihály  sora jut eszembe,
amely a Jónás könyve harma-
dik részében olvasható: „Vét-
kesek közt cinkos aki néma”
(Babits Mihály Összegyûjtött
versei Szépirodalmi Könyvki-
adó).
És még egy gondolat: az „Él-
hetõ települést építõk”
mennyire gondolják komo-
lyan szlogenjüket?

Hunyadi Pál
egy szilasligeti völgyben

lakó gyalogpolgár

Együtt Egymásért 
Nyugdíjas Klub

Elõzetes az Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub ren-
dezvényeibõl.
Klubnapok a Szilasligeti Közösségi házban:

2011. január 26. – 2011. február 05. du. 15 órától farsan-
gi dekoráció és jelmezkészítés

2011. február 12. du. 15 órától élõzenés farsangi mulatság
és jelmezverseny

2011. február 20. (vasárnap) 19 óra: az Erzsébet ligeti
Színházban Elvámolt nászéjszaka- címmel 2 részes zenés
vígjáték megtekintésére jegyek 1800,-Ft, és 2100,-Ft árban
2011. február 05-ig klubnapokon a Közösségi Házban,
befizetés mellett, vagy telefonon Szilágyinénál a 06-30-
480-9990-es telefonszámon megrendelhetõk.

2011. február 26. du. 15 óra: 2011. éves kulturális pro-
gram összeállítása.

A klubnapokra és a rendezvényeinkre szeretettel várjuk az
érdeklõdõ nyugdíjasokat, a Kerepesi Lakosságot!

Szilágyi Dénesné
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A kerepesi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat 45
millió Ft-ot nyert pályázaton
a Biztos kezdet program be-
indítására. A támogatás mér-
téke 100 %-os, azaz nem kell
hozzá önrészt tenni. 

A helyi Biztos Kezdet prog-
ram esélyteremtõ kezdemé-
nyezés, mert a lehetõ legko-
rábban nyújt segítséget az el-
térõ élethelyzetbõl induló
gyerekek számára. A prog-
ram az adott településen
vagy városrészben a 0-6 éves
korú gyermekeket és család-
jaikat támogatja. A gyerme-
kek társadalmi helyzetének
javítása, a gyermekszegény-
ség elleni küzdelem és a
gyermekek társadalmi integ-
rációja kulcsfontosságú a
szegénység és kirekesztõdés
csökkentése érdekében. A
program prevencióval, a je-
lenleginél hatékonyabb be-

avatkozásokkal segíti a gyer-
mekek fejlõdését életük leg-
korábbi idõszakában.

A Biztos Kezdet program
nyitott, mert az adott szol-
gáltatási területen élõ vala-
mennyi 0-6 éves korú gyer-
mek és családja igénybe ve-
heti, egyben rugalmas, mert
szükségleteken alapul, a
meglévõ erõforrásokra épít,
és azokat újjászervezi a csalá-
dok problémáinak megfele-
lõen, kiegészíti a szolgáltatá-
sokat és segíti a szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférést.
Mindehhez a településen el-
érhetõ gyermekellátások és
családtámogató szolgáltatá-
sok erõforrásait formálja új
rendszerbe.

A Biztos Kezdet program
szolgáltatásai:
• Biztos Kezdet klub (segít

megismerni a gyerekek ké-
pességeit, illetve játékkal
segíti a fejlõdést) 

• a családok és a szülõk tá-
mogatása,

• az egészségkultúra fejlesz-
tése,

• a speciális nevelést igénylõ
gyermekek és családjuk tá-
mogatása, beleértve a sza-
kosított szolgáltatásokhoz

való hozzáférést.
Kiegészíti ezek szakmai tar-

talmát - a bárki számára ön-
kéntesen igénybe vehetõ - ál-
talános szociális és gyermek-
jóléti szolgáltatások köre,
mint például a játszócsopor-
tok, játéktárak, bölcsõdék,
pénzügyi tanácsadás, adós-
ságkezelõ szolgáltatás. A
szolgáltatások köre a specia-
lizáltabb ellátásokig terjed-
het, mint amilyenek a szülés-
elõkészítõ csoportok, a szülõi
szerepre felkészítõ progra-
mok, a gyermekjóléti és csa-
ládsegítõ szolgáltatás - a csa-
ládok otthonában végzett -
szakmai segítõ tevékenysé-
gei. A támogató szolgáltatá-
sok a kialakult bizalmi kap-
csolat által megkönnyítik a
szülõk számára a döntést,
hogy átlépjék a klub küszö-
bét, ahol azután megtalálják
a szükségleteiknek megfelelõ
egyéb támogatást is.

A Biztos Kezdet program
esélyteremtõ, esélyegyenlõ-
ségi program, amely nem te-
remt új, párhuzamos ellátó-
rendszert, hanem a helyi ellá-
tások új típusú összekapcso-
lódásával valósítja meg szak-
mai céljait. Nem önálló ellá-

tás, hanem ellátási, együtt-
mûködési filozófia, amely a
0-6, kiemelten a 0-4 éves kor-
osztály és szüleik hatéko-
nyabb segítését biztosító
szolgáltatás.

A program megvalósításá-
ban hálózattá szervezõdve
együtt vesznek részt:
• bölcsõdék, óvónõk, családi

napközik gondozói; 
• a területen dolgozó védõ-

nõk, a gyermekorvosok; 
• a gyermekek életkori fej-

lettségét figyelemmel kísé-
rõ és a korrigáló beavatko-
zásokat, korai fejlesztését
végzõ szakemberek, pszi-
chopedagógusok, és fej-
lesztõpedagógusok;

• a családok szociális és élet-
viteli problémáit segítõ
családsegítõ szolgáltatást
nyújtók;

• a gyermekek veszélyezte-
tettségét megelõzõ és
megszüntetõ gyermekjólé-
ti szolgáltatók családgon-
dozói;

• közösségi, kulturális prog-
ramokat szervezõ közmû-
velõdési szakemberek.

Az elkészült szakmai prog-
ram befogadása után az
adott település vagy telepü-
lésrész tagja lesz a Biztos
Kezdet Programok Országos
Hálózatának.
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A gödöllõi Paktum felmérése szerint
számos munkaadó nyitott megváltozott
munkaképességûek foglalkoztatására,
azonban nem áll rendelkezésükre a
megfelelõ információ, tudás és mód-
szertan ennek megvalósításához. Nem
tudják, hol érhetik el a megváltozott
munkaképességû munkavállalókat, ho-
gyan találják meg a számukra megfele-
lõ munkaköröket, hogyan alakítsák ki a
megfelelõ munkakörülményeket, és ho-
gyan segítsék új munkavállalóikat a be-
illeszkedésben, a munkahely megtartá-
sában. Ugyanakkor a kistérségben több
olyan civil és közhasznú szervezet mû-

ködik, amely kidolgozott módszertan-
nal, széleskörû tudással rendelkezik a
megváltozott munkaképességûek mun-
kahelyi integrációját érintõen, azonban
számukra gyakran a munkaadók eléré-
se, megszólítása jelent problémát.

A megváltozott munkaképességû sze-
mélyek foglalkoztatottsági arányának és
foglalkoztatásuk idõtartamának növelé-
sére a GAK Nonprofit Közhasznú Kft., -
a Gödöllõi Kistérségi Foglalkoztatási
Paktum menedzsmentszervezete-tudás-
bõvítõ konferenciát tart 2011. február
23-án Gödöllõn az Erzsébet Királyné
Szállodában. A rendezvény célja egy-
részt a témakörhöz kapcsolódó infor-
mációk, jogszabályok, elérhetõ támoga-
tások és jó gyakorlatok bemutatása,
másrészt szakmai kapcsolatok, együtt-
mûködések létrehozása, a témával fog-
lalkozó helyi szervezetek és munkálta-

tók között. A rendezvényre a térségi
munkáltatók, vállalatok, intézmények,
szervezetek vezetõit, HR vezetõit várják.

A konferenciával kapcsolatos részletes
információk a www.godolopaktu.-
gak.hu oldalon találhatók.

A gödöllõi kistérségi paktum a „A he-
lyi és határon átnyúló foglalkoztatási
megállapodások” címû, TÁMOP-1.4.4-
08/1 kódszámú pályázati program kere-
tében valósul meg, a GAk Nonprofit
Közhasznú Kft kezdeményezésére. Az
Európai Unió és a Magyar Állam által
nyújtott támogatás összege 23.490.188
Ft.

A Foglalkoztatási Paktumot Kerepes
részérõl aláírta: Franka Tibor polgármes-
ter, Horváth Veronika a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje, vala-
mint Ungi Edina, a Kerepesi Vállalkozók
Egyesülete nevében.

45 millió Ft támogatás

Biztos kezdett

Tudásbõvítõ konferencia a megváltozott munkaképességû munkavállalók
foglalkoztatásáról

Foglalkoztatási Paktum

CO2 hegesztõket keresünk
Budapest környéki munkahelyre, azonnali kezdéssel.
Feltétel: 3 év gyakorlat! Érdeklõdni: 10-tõl 17 óráig. 

06-70-431-8015 lolo2009@freemail.hu
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2011. január elsejével az
ötödik éve változatlan út-
használati díjak átlagosan 8,7
százalékkal emelkednek. A
személygépkocsik 4 napos e-
matricája egész évben azo-
nos áron lesz kapható. A pót-
díjak 15 napon belüli befize-
tés esetén 2-10 százalékkal
csökkennek. Nem változnak
azonban a helyközi közösségi
közlekedés tarifái. A távolsági
autóbusz- és vonatközleke-
dés versenyképessége így
erõsödik az egyéni alternatí-
vákkal szemben.

Az autópálya-matricák díj-
emelésének elsõdleges oka az
euró/forint árfolyam változá-
sa. Az uniós szabályozás a
matricák árait a közösségi va-
lutában határozza meg, a vál-
tozással ehhez igazodnak a
forintban megszabott árak.
Az árfolyamok alakulása mi-
att jelenleg is gyakorlatilag a
2006. január 1-jén megállapí-
tott díjak érvényesek. Idõ-
közben egyedül 2007-ben
történt 1 százalékon belüli
módosítás a bruttó értékben
az ÁFA változása miatt.

A díjstruktúra egyetlen lé-
nyegi változása, hogy a D1 4
napos matrica szezonon kívü-
li kedvezményes ára megszû-
nik. Így az felzárkózik az idei
nyárihoz képest 7,8 százalék-
kal arányosan emelt szinthez,
ami szezonon kívül 23,9 szá-
zalékos díjemelést jelent. 

A személyautók téli díjked-
vezményének megszünteté-
sét az indokolja, hogy a téli
és nyári forgalom mértéke lé-
nyegesen kiegyenlítettebbé
vált, és a téli üzemeltetés jó-
részt forgalomtól független
költségei (pl.: hóeltakarítás,
síkosságmentesítés) maga-
sabbak, mint a nyári üzemel-
tetésé. A díjváltozás felszá-
molja a szakmailag indoko-
latlan aránytalanságot a te-

hergépjármûvek (D2 D3) havi
és heti matricáinak áraiban.
(Az elõzetes becslés szerint e
korrekció 2011-ben mindösz-
sze 15 millió forintos hatással
jár.)

A személyautók (D1) autó-
pálya használati díjai a követ-
kezõk:

éves díj 40.000,- Ft
havi díj 4.500,- Ft
heti díj 2.750,- Ft
4 napos díj 1650,- Ft
1 napos díj nincs
pótdíjak személyautók (D1)

esetén
15 napon belüli befizetés

esetén 13.750,- Ft
15 napon túl történõ befi-

zetés esetén: 68.750,- Ft

A 2011-re becsülhetõ nettó
díj- és pótdíjbevétel a várható
keresletekbõl kiindulva mint-
egy 47,3 milliárd forint lehet.
Ez az érték az elõzõ évi bevé-
telt mintegy 4 milliárd forint-
tal haladja meg. Az Útpénz-
tárba befolyó összegeket a
szaktárca az országos közút-
hálózat mûködtetésére, kar-
bantartására, az útállapotok
megõrzésére fordítja.

Nem emelkednek január el-
sejétõl a helyközi közösségi
közlekedés tarifái. Az utasok
a jövõ évben is változatlan
árakon válthatnak jegyet
vagy bérletet a távolsági és
elõvárosi autóbuszokra, vo-
natokra. Az autópályadíjak
növekedésével a közösségi
közlekedés versenyképessége
javul az egyéni megoldások-
kal szemben.

Kerepest nem érinti
Az Európai Unió Elnöksége

Gödöllõn
Mint ismert, 2011 elsõ fél-

évben Magyarország adja az
EU elnökséget. Az elnökség
helyszínét Gödöllõn, a Királyi
Kastély lovardájában jelölték
ki. Az épületek szükséges ki-
alakítása, átalakítása közel
900 millió Ft-ból rendben
megtörtént. Az elnökség ja-
nuár 14-én vette használatba
az épületegyüttest.

Január 4-én a Pest Megyei
Rendõrkapitányság Teve ut-
cai épületében sajtótájékoz-
tatón ismertették, mit jelent
az EU elnökség gödöllõi je-
lenléte a környéken élõk szá-
mára.

A rendõrség felkészült a
rendkívül magas rangú ven-
dégek, kormányfõk, minisz-
terek, államtitkárok, stb. biz-
tosítására. Ehhez minden
szükséges eszközt és lét-
számfeltöltést megkaptak. 

Feladatuk a vendégek köz-
lekedésének és az elnökség
nyugodt munkájának zavar-
talan biztosítása. Mivel a leg-
több védendõ személy Feri-

hegyre érkezik, elkerülve Bu-
dapestet, az M0 körgyûrû és
az M31 út használatával jut-
nak el Gödöllõre. Itt elõfor-
dulhatnak idõszakonként
sávlezárások, sebességcsök-
kentési utasítások, továbbá
Gödöllõn, az elnökségnek
helyet adó épületek környé-
kén lehet számítani eseten-
ként rövid idõkre útlezárásra. 

Fõszerkesztõnk kérdésére
Török Csaba alezredes, a Pest
Megyei Rendõr Fõkapitány-
ság útvonal biztosításért fe-
lelõs osztályvezetõje meg-
erõsítette, hogy a „régi” 3-as
fõ utat e célból nem tervezik
használni. Ez Kerepes számá-
ra azt jelenti, hogy az EU el-
nökség miatti diplomáciai út-
vonalak elkerülnek minket,
emiatt útlezárások, közleke-
dési nehézségek a környeze-
tünkben nem várhatók.

Gödöllõn járva azonban
találkozhatunk rövidebb ide-
ig tartó útlezárásokkal, elte-
relésekkel, különösen a Kirá-
lyi Kastély környékén.

Török Csaba rendõr alezredes 
baloldalt a sajtótájékoztatón

Franka Tibor polgármester kezdemé-
nyezéséra Kerepes nagyközség nyolc or-
vosa, dr. Dabasi András, dr. Dobos Péter,
dr. Havay Miklós, dr.Hessami Mir Ahmad
Shah, dr. Mokos Zsuzsanna, dr. Szakol-
czai Zsuzsanna, dr. Vaszil lászló és dr.
Vincze Lajos 2011. márciusától havonta
10 ezer forinttal óhajt kifejezetten rás-
zorultsági alapon olyan családokat, illet-
ve rászorulókat támogatni, akiket a

kerepesi Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat ajánlása alapján erre jogosult-
nak tart. Az orvosok egyenként 10 ezer,
míg a polgármester 20 ezer forinttal já-
rul hozzá a 2011. december 31-ig tartó
kezdeményezéshez.

A fentiek értelmében minden hónap
10-ik napján döntés születik arról, hogy
az esedékes hónapban melyik család,
vagy rászoruló részesülhet az egyszeri 10

ezer forintos támogatásban, amit szük-
ségletei enyhítésére szabadon használ-
hat fel. (A támogatott nevét csak hozzá-
járulása esetén hozzuk nyilvánosságra.).

Az elsõ odaítélés hónapja március.
A támogatók azért határoztak és dön-

töttek így, mert az ország és benne Ke-
repes lakosságának terhei folyton nõnek
és ennek túléléséhez a lehetõségeikhez
képest segíteni szeretnének.

Kerepes orvosainak és polgármesterének 
támogatási felajánlása

Árváltozások
a közlekedésben, különösen 

az autópálya díjakban
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A fénylánc december 21-n is-
mét behálózta a magyar lak-
ta településeket. A helyi ha-
gyományõrzõ csapatunk is
csatlakozott a lánchoz. Dél-
után 6 órakor meggyújtottuk
a Templom hegyen a magunk
jelzõtûzét, mellyel az elgyen-
gült Napnak jeleztünk - ben-
nünk nem gyengül a fény.
Régen ilyenkor reptették elõ-
ször az ifjú sólymokat, mely
õsi hitvilágunkban a lélek
madara volt. Innen három
napig ugyanakkor kel a nap,
és gyõz a sötétség felett.
Megszületik a Világ Világos-
sága.
Valami hasonlót írtam tavaly
is. Nem azért ismétlem ma-
gam, mert nem tudnék más-
ról írni. Úgy érzem, nem árt
ismételni, hogy ne felejtsük
el. Ebben a hitemben erõsí-
tett meg az egyik TV. adónk.
Egy magyar hölgy nyilatko-
zott. Férje svéd, így a gyer-
mekük svéd óvodába jár,
ahol december21-én. Lucia
ünnepet tartottak a gyere-
keknek, ünnepelték a fény
születését. Elmondta, hogy
ez milyen szép és jó, és mi-
lyen kár hogy Magyarorszá-
gon nem ünneplik.
Jelentem nagyon régóta ün-
neplik, ünnepeljük. Akkor is,

ha ezt a média agyonhallgat-
ja. Legyünk tisztába saját õsi
ünnepeinkkel, elevenítsük
fel, éljük át.

Kóbor Tamás

Örvendetes, hogy egyre több
településen akadnak olyan
hagyományõrzõ szervezetek,
amelyek ezen a napon mág-
lyát raknak egy magaslaton,
hogy tüzeikkel maguk is hoz-
zájáruljanak a fény gyõzel-
méhez a sötétség felett. Így
történik ez a közelünkben
például Mogyoródon, Sza-
dán, Veresegyházon, stb. – a
szerk.

Fénylánc 2010

OOllvvaassóóii lleevveelleekk

Mi, kerepes és szilasi lako-
sok arra gondoltunk, hogy
mindenrõl gondoskodunk és
mindent leírunk a helyi új-
ságban, de egy dologról min-
dig megfeledkezünk.

Van a közösségünkben egy
olyan polgár, aki odaadóan
végzi a munkáját az iskola és
az utcák területén, aminek
mi nagyon örülünk, mert
nyugodtsággal tölt el min-

den szülõt, hogy a polgár-
mester úr egy ilyen remek, és
becsületes embert talált erre
a feladatra. 

Õ az iskolában portai szol-
gálatot lát el. Mi is észrevet-
tük, hogy az iskola rendje
Õneki köszönhetõ, ezért úgy
gondoltuk, hogy valami elis-
merési díjat érdemelne. Kö-
szönjük ezt Önnek és az isko-
la dolgozójának.

Bettike örök fiataljai
Kerepesen valamennyi cso-

portot jellemzi a jókedv, az
önákkóság, a gondoskodás,
és a teljesítmény.

Az egyik énekel, a mások
táncol, a harmadik hagyo-
mányt õriz, a negyedik tor-
názik, és így tovább…

És vannak a szilasi nyugdí-
jasok, akik évek óta szívós
munkával és Bettike irányítá-
sával színpadi elõadásokra
készülnek. egfigyelhetõ az
idõ múlásával az egyértelmû
fejlõdésük.

Amit 2010. karácsonya tá-
ján elõadtak, az minden elis-
merést megérdemel!

A szórakozás minden eset-
ben szigorú tanulás árán ér-
hetõ el. Akik nevettetni akar-
nak, azoknak sokat és kitar-
tóan kell gyakorolni. Az ered-
mény, azaz a siker csak így
képzelhetõ el. Szilasligeten
megint és nem elõször sike-
rült Bettike örök fiataljainak
az Együtt Egymásért Nyugdí-
jas Klub tagjainak. Várjuk a
következõ dobást.

Kutyabaj
Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönettel tartozom a Pol-
gármesteri Hivatal és a köz-
terület felügyelõk: Dúzs Nor-
bert és Sike Csaba munkájá-
ért. December végén Zöldi
Csaba nagytestû kutyája
többször rám támadt az ut-
cán, és így akadályozta a
munkámat. A kutya a tulaj-
donosát is megharapta, és

több környékbeli lakót is
megtámadott. A kutyát Dúzs
Norbert intézkedésének kö-
szönhetõen befogták és
menhelyre szállították. Na-
gyon köszönöm, hogy segí-
tettek!

Mike Ferencné, kézbesítõ 
A levelet aláírta még

24 rendkívül hálás lakó

Polgármester Úr!
Hálás vagyok, hogy a közte-
rület felügyelõk segítettek a
kézbesítõm munkájában.
Örülök annak is, hogy bár
már nem járnak be a postára,
de a kézbesítõk biztonságos
munka végzését a területen
való gyakoribb járõrözéssel

segítik. Valóban fontosnak
tartom, hogy Kerepes és Szi-
lasliget rendezettebb és biz-
tonságosabb legyen.

Köszönettel
Benkucs Teréz, 

postavezetõ

Tisztelt Polgármester Úr!
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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 06-20/618-9492
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 Tel:06-30-961-8160
Hétfõ, szerda: 9.00 – 12.00, kedd, csütörtök: 15.00 – 18.00, péntek: 15.00 – 18.00-ig.
Asszisztens: Kesziné Ángyási Mónika  Tel: 06-30-942-4729
Védõnõ: Lénárd Jánosné Éva Terhestanácsadás: K: 8-12ig Tel: 06-20-559-8924
Betegrendelés: H:9-12ig, K:15-18ig , Sz:9-12 ig , Cs:15-18 ig, P:13-16 ig
Egészséges tanácsadás: Csütörtök: 12,30- 14,30 ig (bejelentkezés alapján)

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.
DELFIN GYÓGYSZERTÁR Kerepes, Szabadság út 102. 999-050
Nyitva hétköznap 8-20 óráig, szombaton 8-15 óráig

ÁLLATORVOS
Kerepes-Vet Állatgyógyászati Központ Állatorvosi Rendelõ 2144 Kerepes, Szabadság út 65. 
Dr. Horváth Bánk kisállatgyógyász, klinikus szakállatorvos, Dr. Korvin László magánállator-
vos 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
Az Elektromos Mûvek hibabejelentõje, 
(például, ha nem ég az utcában a villany): Eurovill Kft. 06-40-980-030
Vízmûvek (Szilasvíz) 492-110, fax: 560-540
Csatorna (Szennyvízmûtelep) 470-752
Temetõ (SZIGÜ Zrt) 490-685
Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2100 Gödöllõ, Dózsa György
út 69.
Tel: 06 (28) 561 203 Fax: 06 (28) 561 201 E-mail: sivak.zsuzsa@zoldhid.hu, www.zoldhid.hu
Szállítás, gyûjtés: 06 (28) 561-214; Számlázás, szerzõdéskötés: 06 (35) 501- 400

Egy nap a paraszt szamara
beleesett a kútba. Az állat
órákon át szánalmasan bõ-
gött, miközben a paraszt
megpróbálta kitalálni mit is
tehetne. Végül úgy döntött,
hogy az állat már öreg és a
kutat úgyis ideje már bete-
metni; nem éri meg kihúzni
az öreg szamarat. 

Áthívta a szomszédjait,
hogy segítsenek. Mindegyik
lapátot fogott és elkezdtek
földet hányni a kútba. 

A szamár megértette mire
készülnek, és rémisztõen

üvölteni kezdett, majd nem-
sokára elcsendesedett. Kis
idõ elteltével a paraszt lené-
zett a kútba. Meglepetten
látta, hogy a szamár él, és
minden lapátnyi föld után va-
lami csodálatosat mûvel. Le-
rázza magáról a földet, majd
feláll a tetejére. Ahogy a pa-
raszt és a szomszédai tovább
lapátolták a földet a szamár-
ra, õ lerázta magáról azt, és
egyre feljebb lépdelt. Hama-
rosan mindenki ámulatára a
szamár átugrott a kút pere-
mén és boldogan elsétált! 

A tanulság:
Az élet minden fajta sze-

metet és földet fog rád la-
pátolni. A kútból kimászás
trükkje, hogy lerázd ma-
gadról és tegyél egy lépést
elõre. Minden baj, nehéz-
ség egy újabb lehetõség a
továbblépésre. Bármilyen
gondból van kiút, ha nem
adod fel, nem állsz meg!
Rázd meg magad és lépj
egyet feljebb!

Személyi változások a
Polgármesteri Hivatalban 

és az intézményeknél
Lemondott képviselõi tiszt-

ségérõl Szabó Éva, a Szi-
lasligeti Teleház Egyesület
kompenzációs listájáról az
önkormányzatba bejutott
tagja. Helyét a képviselõ-tes-
tületben a lista második he-
lyezettje, Pap Anikó vette át.

Február 15-ével bezárólag
megválik munkahelyétõl
Oláh János jegyzõ. Jegyzõ úr
szakmai munkájának kerepe-
si elismertsége ellenére új ki-
hívásoknak néz elébe. A jegy-
zõi feladatokat átmenetileg
Bondorné Kisbenedek Éva ve-
szi át. A jegyzõi munkakört

megpályáztatja az Önkor-
mányzat.

Lemondott vezetõi munka-
körérõl Vass Lajos a Telepü-
lésüzemeltetõ Kft igazgatója.
Vass úr a cégben maradt to-
vábbra is, mûszaki vezetõi
beosztásban. A Kft megbí-
zott ügyvezetõje jelenleg
Varga László. A Kft hosszú
távú vezetésére pályázatot ír
ki az önkormányzat.

Közös megegyezéssel
megszûnt Varga Gyula veze-
tõi munkaviszonya a Forrás
Mûvelõdési Házban. Feladat-
körét vette át.

A tanulságos történet
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A karácsonyt megelõzõ
szép ünnepségek Kerepesen a
további napokban is folyta-
tódtak. A meghitt hangulatot

elmélyítõ rendezvényeknek a
Szent Anna Templom adott
otthont.

December 25-én, este a Né-
met Nemzetiségi Önkormány-
zat szervezett hagyományte-
remtõ céllal, az esti szentmise
után Karácsonyi Koncertet,
majd 26-án a Kerepesi Önkor-
mányzat felkérésére
Szerekován János és Dolhay
Béla tartott csodálatos kon-
certet klasszikus mûvek elõ-
adásával.

Ez utóbbin felhangzottak J.
S. Bach, Haendel, Schubert,
Bizet, C. Franck, Ramirez mû-
vek, majd Antalffy - Zsíros De-
zsõ: Karácsonyi harangok, a
Mennybõl az angyal, az Ó
gyönyörû szép titokzatos éj,
Mohr-Gruber: a Csendes éj, s
még több más, jól ismert,
szép mû Szerekován János
operaházi tenor énekes elõ-

adásában és Dolhay Béla or-
gonajátéka kíséretében. Ter-
mészetesen a Mennybõl az
angyalt a hallgatóság is

együtt énekelte a mûvésszel.
A Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat mûsorában Len-
cse Balázs, Herceg Bálint, Her-
ceg Zsuzsanna, Legéndi Máté
és a Lobmayer család közre-
mûködött, s természetesen
többen németül énekelték a
szép karácsonyi dalokat. 

A csodálatos szép estéket
köszönjük a szervezõknek. 

Tovább növelte örömünket,
hogy az elõadók mindkét nap
kerepesiek voltak, hiszen
Szerekován János is itt él kö-
zöttünk.

Itt az alkalom, hogy az or-
szágosan ismert, falunkbéli
mûvészt bemutassuk kedves
olvasóinknak.

Szerekován János Erdély-
ben, Marosvásárhelyen szüle-
tett 1975-ben, tanulmányait
is ott végezte. Hegedülni ta-
nult, majd kis kitérõvel hivatá-

„… mechanizálódó korunk olyan úton halad, melynek a
végén az ember géppé válik.
Ettõl csak az ének szelleme véd meg.”

Kodály Zoltán

Ünnepi mûsorok

Szerekován János és Dolhay Béla

Ha Ön Tiszta, kulturált környezetben szeretne
barnulni, keresse fel a Diamond Szoli Stúdiót,
Kerepesen!

AKCIÓINKKAL MINDEN IGÉNYT 
KIELÉGÍTÜNK

MÁR 50 FT /PERCTÕL
Stúdiónkban feliratkozhat hírlevelünkre,
hogy mindig idõben értesüljön akcióinkról. 
- 3 db fekvõ Ergoline  csúcsmodelljei 
- 1db megaSun  PurEnergy T200  Extra felszerelt-

ségként Vibrotrainerrel felszerelve 
- Teljes zenerendszer 4 hangszórós hifi+ mélylá-

da
- MÛKÖRÖMÉPÍTÉS
Nyitva: Minden Nap 7-21-ig
Kerepes, Szabadság út 1/A (a MOL kút mellett)

sos autóvezetõ-szerelõ lett.
Ezt követõen azonban vissza-
tért a zenei pályára, elvégezte
a marosvásárhelyi Mûvésze-
tek Iskolájában az ének sza-
kot, s elõadó mûvészi diplo-
mát szerzett. 1998-tól a ma-
rosvásárhelyi Filharmónia
Énekkar mûvésze, ahol kezde-
tét vette szóló pályafutása is a
„Mozart – Requiemmel”. 

2001-tõl a Magyar Rádió
Énekkara tagja lett, emellett
számos egyéni feladattal is
megbízták. Idõközben Nívó-
és Lajtha-díjas énekkari mû-
vész kitüntetést kapott. 2003-

ban lépett fel elõször a Ma-
gyar Operaházban Rossini
„Alkalom szüli a tolvajt” címû
operájának fõszerepében. 

Vendégmûvésze a debrece-
ni Csokonai Színháznak, illet-
ve a Szegedi Nemzeti Szín-
háznak. Bõ oratóriumi reper-
toárjával országszerte számos
együttessel koncertezik. Több
nemzeti és nemzetközi verse-
nyen vett részt, a brassói
énekverseny elsõ díjazottja. 

Kerepesi rendezvényeinken,
ünnepeinket is megcsodál-
hattuk már magával ragadó
elõadásaival..

A Székely Kör bajnokságot
nyert ifi csapata.
Az írást lásd a 13. oldalon
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