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Hagyományoknak megfelelõen az idei évben is lesz szlo-
vák katolikus egyházi nap, 2012. október 6-án Vácott. A
háromnyelvû szentmisét — magyar, szlovák, latin — 11.00
kor koncelebrálja Beer Miklós püspök úr, Halkó püspök úr
Szlovákiából és Varga Lajos segéd püspök úr a váci
Székesegyházban. A szentmise után igényes szlovák népdal
és néptánc programmal készül a Pest Megyei Szlovák
Önkormányzat. A fellépõk között lesz a Kerepesi Pávakör
Hagyományõrzõ Egyesület is. Délután 16 órakor szlovák
nyelvû litánia lesz a Hét kápolnánál. Kerepes minden évben
részt vesz ezen a kiemelt rendezvényen, ez évben is
szeretettel várjuk a szlovák fellépõket és kerepesi hívõket,
zarándokokat.

Kiss Károly elnök
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

Szlovák 
egyházi nap Vácott

Minden évben szeptember elsô hetében iskolánk név-
adójára, gróf Széchenyi Istvánra emlékezünk. Ilyenkor egy
egyhetes projekt veszi kezdetét (vetélkedôkkel — ki tud
többet a névadóról) az iskolában, melynek méltó lezárása
lenne a szeptember 8-án, szombaton megtartandó II. Gróf
Széchenyi István teljesítménytúra.

Tavaly nagy sikere volt a gyermekek és a pedagógusok
körében egyaránt. A Trianoni Emléktúrához hasonlóan 6,
14 és 25 kilométeres távokon hirdetjük meg a túrákat. Ez
egy nyílt, országosan meghirdetett teljesítménytúra, amely
szerepel a Magyar Teljesítménytúrázók Társaságának éves
naptárában, bárki részt vehet rajta, aki elég erôt és kitartást
érez magában.
Az idei túra útvonala érinti Kerepest, Szilasligetet, Csömört
és Kistarcsát egyaránt. Igen változatos, helyenként valóban
csodálatos látványt és panorámát nyújt a résztvevôknek.
Nagy részben a sárga jelzés és a sárga kereszt turistaútvo-
nalakat használjuk, de lesznek benne szalagozott részek is.
Van olyan szakasza az útvonalnak — nagyjából két kilométer
— aminek a vonalán több éve nem járt senki, mi is csak vélet-

lenül fedeztük fel, pedig a térképeken pontosan látható az
útvonala. A sûrûn benôtt, kétméteres bozóttal borított
részeket nem volt egyszerû átjárhatóvá tenni, de megérte,
hiszen tényleg egy öt éve nem használt útvonalat sikerülhet
így újjáélesztenünk! Még Steven Spielberg is megirigyelné
ezt az érintetlen, vadregényes kis tájat, amelyen a 14 és a 25
kilométeres távon részt vevô túrázók fognak keresztül
haladni.

Mindenkit szeretettel várunk!
Kerepesi Természetjárók Társasága

Pivarcsi Gábor
Részletek:
Távok: 6, 14 és 25 km
Rajt és cél: 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. — Széchenyi
István Általános Iskola (minden táv esetében)
Rajt és nevezés idôpontja:
2012. szeptember 8. 8-10 óra
Szintidô: 3 óra 5 óra 8 óra
Szintkülönbség: 250 m 300 m 400 m
Nevezési díj: 200 Ft 400 Ft 600 Ft  

Turai Mihály 1920.02.29. - 2012.08.05.

„Az én ajkamról már 
ellopták a nótát.” 

Vasárnap hajnalban örökre
lehunyta szemét szeretett
Kántorunk, aki 30 éven át
volt a Kerepesi Szent Anna
Templom kántora.

Ha meghalok egyszer, rólam beszéljetek,
Idézzétek fel a velem töltött perceket!
Emlékezzetek rám úgy, hogy jó vagyok,
Még ha hívó szavatokra nem is hallgatok!

Ha meghalok egyszer, hozzatok virágot,
Nem baj, ha hervadt, lényeg, hogy virágzott!
Tegyétek síromra egy szép üzenettel:
“Búcsúzunk tõled, s nem feledünk el!”

Ha meghalok egyszer, ne sajnáljatok.
Inkább szánjátok csak saját magatok!
Sajnáljátok, hogy nem vagyok köztetek,
Hogy nem teszem szebbé az õszt, s a telet.

Ha meghalok egyszer, imádkozzatok.
Távozó lelkemért szép fohászt mondjatok!
Kérjétek az Istent, hogy hozzám jó legyen,
Ha eljön az új világ, Rám is emlékezzen!

Szeretõ unokád: Tündike

Gróf Széchenyi István teljesítménytúra

Egy Szérûskerti útépítés során felszínre került egy II. világháborús
fel nem robbant 80mm-es aknavetõ gránát. Az útépítõ gépjármû
vezetõje azonnal értesítette a közterület felügyelõinket, akik a
rendõrség megérkezéséig õrizték a gránátot.  A rendõrség értesítette
a tûzszerészeket, akik 3 órán belül a helyszínre érkeztek és vizsgá-
lat után elszállították a lövedéket.



Az idei esztendõig a Forma1 futa-
mot általában csak a tömeg özönlötte
el, szemetelte és dáridózta végig, az
idén viszont az adóellenõrök, meg a
vámosok is megszállták szinte egész

Kerepest. Gondolom, sõt, láttam is
rajtuk, hogy nem örülnek annak, hogy
az agyon ellenõrzött és büntetett
boltosok, termelõk, vendéglõsök, taxi-
sok után kellet eredniük, hiszen mégis
csak kényelmesebb kit-kit a telephe-
lyén, asztal mellé ülve, légkondit

élvezve megbüntetni, mint loholni
utána a kánikulában. Nehéz az
adóellenõrök dolga, de õk a cél és a
jutalom érdekében megtesznek
minden tõlük telhetõt a
költségvetésrõl már nem is beszélve.

A másik, hasonlóan félelmetes
jelenség volt az a több száz rendõr,
akik mindenféle „eszközzel” meg
ordítozó hangosbeszélõvel felszerelve
mutogattak, integettek, csak éppen azt
nem tudták, mely szegletében intéz-
kednek az országnak, hiszen jöttek
Borsodból, Hevesbõl, meg az Isten
tudja honnan a legminimálisabb
helyismeret nélkül.

Kell az adóbevétel, meg kell a biz-
tonság, sokkal inkább kell, mint az
erõmutogatás, a félelemkeltés, a lát-
szatintézkedés, meg a sok esetben
igazságtalan, ezért pedig kegyetlen
büntetés.

A polgári demokráciában az
emberek érzékenyebbek - fõként, ha a
demokráciában egyre kisebb szelet
kenyér jut nekik - ezért szeretnék, ha
legalább szórakozás közben békén
hagynák õket, és csak azokat emelnék
ki közülük, akik renitenskednek. Az

embernek az volt az érzése, hogy a
rendbontók úgy bontották (le) a ren-
det, ahogyan csak akarták, miközben a
békés többséget, - akár a birkanyájat
néhány tucat pulikutya - zavarta hol
ide, hol oda, és nyúlkált a zsebeiben
kénye-kedve szerint. ahol pénzmozgás
van, oda kell lecsapni!

Fidesz-korú, strandpapucsos ellen-
õrök - állítólag így lehet jól elvegyülni
- munkában öregedett termelõket, vál-
lalkozókat szorongattak, miközben õk
még egyetlen lapát földet nem tettek
odébb eddigi életükben. Könnyebb
„mindenkit falhoz állítani”, mint az
igazi bûnöst kiemelni a bûntelenek
közül, de nem szül jó vért és nem is
tisztességes. Meggyõzõdésem, errõl
sem ártana legalább egyszer nemzeti
konzultációt hirdetni, mielõtt azok
veszítik le a tartásukat, a büszkeségü-
ket, az életkedvüket, a türelmüket,
akik pedig törvénytisztelõ polgárként
joggal viselik, és akik egyre nehezeb-
ben, de eltartják az országot. Az egész
nemzet gyanús?
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Iszonyú látvány, mert hihetetlen az égõ kacsatojás.
Gyerekkoromban édesanyám imádkozott, hogy minél több
baromfi keljen ki a kotlós alatt, mert a család csak akkor
evett pörköltet. Most elégetik, nem éri meg felnevelni a
jószágot. Merre tart és hová jut a világ? És miért és kik
miatt történhet meg ez a lassan önfel-
adó magatartás?

Tetszenek emlékezni,
amikor ránk fogták a
madárinfluenzát,
amikor ezrével
pusztították a
csirkét, a libát,
meg a kacsát?
Amikor ránk
fogták, hogy
állatot kínzunk,
amikor kacsát,
meg libát tö-
münk? Emlé-
keznek? Vagy
arra  is, amikor
elõírták, hogy a
csirkének kapir-
gáló homokozó
kell az állati esély-
egyenlõség uniós „blab-
lája” szerint?

Csupa felháborító kérdés, miközben a világon naponta
ezrek halnak éhen és Európában, így Magyarországon is
százezrek éheznek nap, mint nap. A felháborító kérdéseket

felháborító, mondhatni embertelen intézkedések elõzik
meg. Ráadásul olyanok, amelyek — ki merem jelenteni —
emberiség ellenes intézkedések és csak a multi vállalatok és
pénzintézetek érdekeit érvényesítik ha kell, az emberi élet-

tel szemben. Ez durva, ez már annyi-
ra durva, hogy lebénítja és

kiszolgáltatottá teszi a pol-
gárokat, akik elveszí-

tik parányi ellenálló
képességüket is. A
kormányokról, a
kormányok visel-

kedésérõl és ellenál-
lásáról nincs mit
mondani.

Maradnak a kér-
dések és a tények.
Hetente 25 ezer
kacsatojást égetnek

el, tízezrével csökken a
baromfiállomány és 3

millió alá esett a sertésál-
lomány, ami utoljára a

második világháború ide-
jén volt ennyire kevés.

Tessék mondani, most milyen
világháború folyik, mert folyik, az

biztos, pedig nem 1945-öt írunk.
Van egy bölcs mondás: „Akik elfelejtik a történelmün-

ket, azok megismétlik azt.” Azt hiszem, egyetlen normális
magyar sem vágyik ismétlésre.

Égõ kacsatojás

Gyanús? Mindenki gyanús?

Az oldalt írta: 
Franka Tibor polgármester
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2012. augusztus 02.-án a
Gödöllõi Rendõrkapitányság
munkatársai közlekedésbizton-
sági napot tartottak. Az akció
kiterjedt a közbiztonsági és
közlekedésrendészeti ellenõr-
zések végrehajtására. Az akció
célja, a gyorshajtók kiszûrése, a
motorosok ellenõrzése, a

körözött, forgalomból kivont
jármûvek, ittas vezetõk ki-
szûrése, körözött személyek
elfogása volt. Ennek érdekében
rendszámfelismerõ jármûveket
vetettek be az illetékességi terü-
leten. A technikát és a személy-
zetet sajtótájékoztató kereté-
ben mutatták be a Rendõrkapi-

tányság munkatársai a megje-
lent újságíróknak és meghívott
vendégeknek.

Kerepesen a déli órákban
folyt az ellenõrzés a 3-as fõút
mellett a Szabadság út 100. sz.
közelében, ahol személyesen is
jelen voltam. Az akció eredmé-
nye: 26 közigazgatási feljelen-
tés, 2 esetben nagyobb pénzbír-
ság gyorshajtásér, 1 nagyobb
szabálysértés, 32 fõ esetében
pénzbírság kisebb szabálysérté-
sér, 3 forgalmi engedélyt vontak
be. A pénzbírságok összértéke
288 ezer Ft.

A Mátrix — rendszámfelis-
merõ jármû — 2462 jármûvet
ellenõrzött az illetékességi
területen.

Kiss Károly alpolgármesterKözlekedés
biztonság!

Kerepesen 2009-tõl nem mûködik Polgárõrség!
2010 novemberében tartotta a megalakuló ülését a Bangó

János által újraszervezett Polgárõr Egyesület, melyen szemé-
lyesen is részt vettem. Az alakuló ülést követte a jogi procedú-
ra kezdete — bírósági bejegyzés, aláírások, elõzõ Egyesület fel-
számolása, stb. Az újonnan alakuló Polgárõrség mûködéséhez
a Kerepesi Önkormányzat vásárolt egy használt LADA NIVA
terepjáró gépkocsit, melyet az Egyesület 2011 januárjában meg
is kapott rendeltetésszerû használatra. A polgárõrök fel is mat-
ricázták, ellátták különleges jelzéssel, Kerepes címerrel,
járõröztek is vele, annak ellenére, hogy anyagi kereteik igen
szûkösek voltak. A jármû többször szorult javításra, szervizre,
ezt is megoldották. Mivel hivatalosan nem voltak bejegyezve a
hivatalos tevékenységüket fel kellett függeszteni. 

Következett a második kör, újabb alakuló ülés, újabb
procedúra.  A bíróság folyamatosan talált kiegészíteni való-
kat, hiánypótlásokat, hibákat. 2012. augusztus elején Bangó
János úr megjelent az Önkormányzaton és visszaadta a
LADA NIVA kulcsait a forgalmi engedéllyel együtt, azzal,
hogy Õ nem vállalja továbbiakban a Kerepesi Polgárõrség
vezetését.

Közben felszólítást kaptunk a Gödöllõi
Rendõrkapitányság parancsnokától — Dr. Bozsó Zoltán r.
dandártábornok — úrtól, hogy a településen mielõbb
alakítsuk meg a polgárõr egyesületet.

Polgárõr parancsnok kerestetik Kerepesen! A
jelentkezõket személyesen várom a hivatalban, vagy a 0620
5598925 telefonszámon.

Kiss Károly alpolgármester

Parancsnok kerestetik!
Még a rendszerváltás elõzõ a Szilasmenti Mgtsz vezetõsége
megrendelt egy faragott kopjafát a székháza udvarába, amely
késõbb a kerepesi önkormányzat tulajdona lett, késõbb
pedig azé a vállalkozóé, aki az ingatlant megvásárolta.
A kopjafa földbe ásott része az évek során elkorhadt és egy

reggelen kidõlt. Mivel
magánterületrõl van szó
és a lakások tulajdonosai
közül néhányan azt
követelték, hogy ne
állítsuk vissza az õ tulaj-
donukra, ezért a
Horváth házaspár, - az
alkotók - által a Tavasz
utcában kialakított kis
parkba szállította az
önkormányzat. Hor-
váthék elmondták, õk
annak idején fizetségért
faragták a tsz részére,
tehát nem rendelkeznek
vele, de köszönik
Kerepes Önkormányza-
tának, hogy megmenti,
és a Tavasz utcában felál-
lítja, illetve rendbe teszi.

Kopjafa



2012. augusztus 6-10-ig
hagyományos összmûvészeti
táborunkat tartottuk Vácdu-
kán „Hatodik érzék” címmel.
A cím utal egyrészt arra, hogy
az érzékelés volt a téma, más-
részt pedig, hogy ez volt a
hatodik alkalom, amikor a
festõi környezetben, minden
igényt kielégítõ körülmények
között - játszóvár, két
fürdõmedence, két sportpálya,
tágas udvar, kiváló ellátás -
megrendezgettük ezt a tábort.

Örömünkre szolgál, hogy
az idei tábor rendkívüli
érdeklõdésre tartott számot.
A rendszeresen velünk tábo-
rozó gyermekek mellett 17
volt, illetve leendõ elsõs is
táborlakó lett. Az együtt
töltött öt nap folyamán a
konkrét 5 érzék köré cso-
portosítottuk a programot, a
feladatokat. A gyerekek
megismerhették a szem
mûködését, vidám versenye-
ken, játékokon keresztül
tapasztalhatták meg az isme-
retszerzés módjait a látás,
hallás, tapintás, szaglás, ízle-

lés segítségével. Szó volt
arról is, hogy létezik egy
hatodik érzék, ami gyakran
segít döntéseinkben.

A kézmûves foglalkozá-
sokon játékszert, dísztár-
gyat, karkötõt, a záróelõ-
adásra szóló meghívót ké-
szítettek, amit el is küldtek
szüleiknek, rajzoltak, szí-
neztek, ritmushangszerei-
ket díszítették. A dal,-
tánc,- szövegtanulás mellett

volt tábortûz, kincskeresés,
bátorság próba is.

Az idõjárás kedvezett a
mindennapi fürdésnek, kinti
játékoknak, vetélkedõknek.

A gazdag és színes prog-
ram része, hogy a tábor 5
napja alatt felkészülünk egy
zárómûsorra, amelyben a
zene, a tánc, a képzõmû-
vészet és a dráma elemeit
egyesítve színdarabot mu-tat-
nak be a táborozók. Ez alka-

lommal Micimackó és barátai
szereplésével az érzékelésrõl
szólt az elõ-adás, ami nagy
sikert aratott. Bízunk abban,
hogy gyermekink számára
élményekben gazdag öt napot
jelentett a tábor.

Köszönjük támogatóinak
és a szülõknek, hogy
lehetõvé tették a tábor meg-
szervezését, lebonyolítását.
Jövõre ismét találkozunk
Vácdukán!           A szervezõk
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Madarak szárnya rebbenti szét a késõ délutáni csendet,
amikor hirtelen fölszakad bennem valamilyen különös
érzés. Bensõmet általában a szép emlékek felidézése a
régmúlt idõk szomorú szépségének furcsa fájdalmával tölti
el. Így történik ez most is. A félelem felszínein gyûrûzõ,
szorító csend oldását szerencsére mindig elõsegíti
szárnyaló képzeletem játéka. Arcok tûnnek elõ hirtelen a
múltból, rejtett ösvények, virágzó körtefák. Újra gyerek
vagyok, hajam lobog a szélben. Itt van elõttem az erdõ, a
kert, a varázslat alatt lévõ berek, ahol pillangók szárnyával
játszik a nyár. És a búzavirágos rét, amelyre fénysugárból
szõtt ruhát a felkelõ nap. Látom, barátaimmal futok a fûben
a patak felé. Elõttünk öreg fûzfák lombját borzolja fényes-
re a szertelen, pajkos szél. Az égen felhõfoszlányok vitor-
láztak. Igen, akkor is nyár volt, ezerkilencszázötvenhat
nyara. Volt valami titokzatos izgatottság körülöttünk,
valami vibráló, ijesztõ ragyogás, ami csak késõbb vált törté-
nelemmé. Vajon a felidézett baráti arcok mögött még
ugyanígy rejtõzhet valami a múltból, mint most nekem? A
szikrázó nyarakból, a végtelenség és örökkévalóság érzeté-
nek mámoros gyermek-álmaiból? Maradt-e még valami? 

És újra és újra képek villannak fel. Apró kagylók, cikázó
fecskék, õzgidák a szélben, majd megint a virágzó fák, és
színes madarak. Képzeletem helyszínei szédült forgással
ismétlõdnek szertelen álmaim bomlott mozijában.

Aztán lassan leszáll az este, és a múlt képeire szépen
rácsukom az album fedelét. Újra itthon vagyok.
Körülöttem fátylas szürkeségbe hullnak a délután neszei, és

a Szent Anna templom körvonala is valahová a végtelenbe
mosódik el, akár egy befejezetlen tájkép átsejlõ vázlata.
Nyugati irányból szeszélyesen változó alakú fénynyalábok
hasadnak ki a süllyedõ, vérzõ napkorong pengés
lobogásából. A lemenõ nap lassan bontogatja az éjszaka
takaróját, és utolsó, bolondos táncukat járják a vibráló
levegõben a bogarak. Túlterhelt, fáradt méhek repülnek
hazafelé. Játékos szellõ viszi tovább a végtelenbe a
mézszínû nyarak emlékképeit. Különös, szürkés-mélyzöld-
ben fekszik az Alföldi tér, és íme, egy bódult nyári délután
megint véget ér. Remélem, a ma gyermekeinek is ugyanazt
jelenti majd valamikor minden átélt, mámoros nyár, mint
most nekem.

Mint mindig, úgy most is, az idõtlen, régi nyarak
megfoghatatlan, vissza-visszatérõ vibrálása még motozgat
picit bennem, aztán ez a szép nyári este lassan fátylat borít
érzéseimre. A szépség és társa a szomorúság, hamar
távolodik tõlem a végtelen idõk megkopott vonatán.

Elül a zaj, és a mélyülõ csendben hallani lehet karórám
csoszogó lépteit, amint a terméketlen, ipari ihlet lüktetésé-
ben elszántan darabolja szét a perceket. Az állandó aggódás
útvesztõiben bolyongó képzeletem lassan megnyugszik, és
valahol, az álmok szárnyalásán is túl, lelkem már az ég ösvé-
nyein járja táncát. És, mint tudjuk, arrafelé már piciny
csillagok õrizgetik a nagy csendet, és a szorgos kezû angya-
lok talán éppen a színes álmok takaróját készítik fölénk.

Kovács Ferenc 

Az idõtlenség pillanatképei

„Hatodik érzék” Vácdukán
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A 38 éve folyamatosan jelentõs
sikereket elérve mûködõ Kerepesi
Hagyományõrzõ Pávakör Egyesület
jövõje - ugyanúgy, mint a többi civil
szervezeté is - bizonytalan. 

Nehezen tudjuk biztosítani mûkö-
désünket annak ellenére, hogy minden
évben pályázunk (hagyományok õrzése,
tánctudás fejlesztése, taglétszám

bõvítése, fellépések biztosítása, helytör-
téneti múltunk felkutatása, ápolása)
országos szinten és a helyi önkormány-
zatnál. Kerepes Önkormányzata
folyamatosan jelentõs anyagi és megjele-
nési támogatást nyújt céljaink elérése
érdekében, akárcsak a többi bejegyzett
egyesület esetében is.

Az Egyesület tagjai is jelentõs anya-
gi áldozatot hoznak színes hagyomá-
nyaink országon belüli és kívüli
bemutatása érdekében. Tagjaink
erõfeszítéseinek és felkészülésének
köszönhetõen a múlt évben arany
minõsítést szereztünk a szarvasi „Vo
víre tanca — Táncforgatag 2011”
minõsítõ versenyen. 

Egyesületünk igyekszik taglétszá-
mát is növelni és fiatalítani, egy ifjúsá-
gi csoport, a Sarkantyús
Néptáncegyüttes megalakulása felett
is „bábáskodunk”. A fiatalok lelkese-
déssel és tenni akarással csatlakoznak
nagy múltú egyesületünkhöz, így
reményeink szerint ezután már egy

nagy, professzionális csoport viheti
majd Kerepes jó hírét akár nemzetközi
versenyeken is.

Tisztelettel kérjük a kerepesi polgá-
rokat, vállalkozókat, akik büszkék
településünk helytörténetére, gazdag
múltjára és egyetértenek céljainkkal,
segítsék egyesületünket támogatásuk-
kal, adományaikkal. Amit cserébe
egyesületünk kínál, elsõsorban az,
hogy megjelenik minden olyan
rendezvényen ahol lehetõsége van
bemutatni a kerepesi hagyományokat,
emellett természetesen a támogatók
igényeinek megfelelõen (logóinak
megjelenítése, utazótáskák, pólók,
szállító buszok, támogatók felsorolása
a fellépéseken stb…) képviseljük pat-
rónusainkat. Reménybeli támogatásu-
kat szeretettel és köszönettel fogad-
juk, és jó munkával háláljuk meg.
Elérhetõségünk: 06-30-262-6576-os
telefonszám. Próbáinkra szeretettel
hívunk és várunk mindenkit, -
érdeklõdõket és a Pávakör Egyesület-
hez csatlakozni kívánó táncos lábú
párokat - amelyet csütörtök és péntek
esténként 18 órától tartunk a Forrás
Mûvelõdési Házban.

Zombori Hubertné elnök

Táncforgatag - segítséggel
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A 2012. április 17-i rendkívüli ülésén a képviselõtestület
kötvény futamidõ átütemezésérõl döntött, amely a 450 mil-
lió forintos kötvénykibocsátás tõketörlesztéseként az idei
esztendõben 30 millió forint befizetésére kötelez bennün-
ket. Ennek anyagi feltételei természetesen önkormányza-
tunk rendelkezésére állnak, igaz, feszesen teljesíthetõk,
mert az óvodabõvítésre benyújtott pályázatunkra, - amely-
nek elbírálása késik, de ha eredményes lesz - újabb, több
mint 10 milliós önrészt kell biztosítanunk. A biztonság
érdekében került sor a „Kerepes 2028” elnevezésû
HU000342274 ISIN azonosító számú zártkötvény
törlesztõ-részletének egy éves eltolására, azaz 30 millió Ft
összeg átütemezésének elõterjesztésére. Az átütemezésnek
természetesen lettek volna újabb kamatköltségei, és újabb,
forgalomképes ingatlanok fedezetkénti bevonására került
volna sor. 

Kerepes Önkormányzata elõre nem tervezhetõ bevétel-
ként, de hosszadalmas tárgyalásokat és egyeztetéseket
követõen (pl. a szennyvíz köbméterenkénti díjtételének
tekintélyes csökkentésével) összesen 24 millió Ft-hoz
jutott, amely tény ismeretében Franka Tibor polgármester -
miután az eredmény beérett - levélben bejelentette a K & H
Bank illetékes fõosztályának, - megköszönve a
számlavezetõ bankunk által nyújtott prolongálási
lehetõséget - hogy arra Kerepes Önkormányzata nem tart
igényt. A levélben a polgármester a „Kerepes 2028”
elnevezésû HU000342274 ISIN azonosító számú zárt
kötvény ez évi elsõ tõketörlesztésének összegét árfolyam-
mozgásokkal és kamatokkal együtt összesen 18 031 591 Ft
összegben kérte leemelni az önkormányzat számlájáról.

A befizetés mindenféle prolongálás nélkül az eredeti
szerzõdés szerint 2012. július 25-én megtörtént.      (szerk)

NEM PROLONGÁLUNK, FIZETÜNK!
Tájékoztatás a 450 millió forintos kötvény 2012-ben esedékes tõketörlesztésének megfizetésérõl

Az elmúlt idõszakban sok, elsõsorban szilárd burkolatú és
szegélykõvel ellátott fõközlekedési út készült településün-
kön. Ugyanakkor földútjaink állapota a község domborzati
viszonyai, illetve a beépítések elõtti csapadékvíz elvezetés
hiánya miatt tovább romlott. Az önkormányzat zúzott
kõvel, mart aszfalttal, beton elemekkel igyekszik segíteni a
közlekedõk gondjain. Ennek egyik lehetõségére került sor
augusztus elsõ napjaiban, miután a Superoad Kft útépítési
ajánlattal kereste meg hivatalunkat. Tárgyalások eredmé-
nyeképpen a káefté mintegy 300 négyzetméter nagyságban
úgynevezett „minta utat” készít annak reményében, hogy a
felújításra szoruló utcák lakosainak és az önkormányzat
anyagi összefogásának eredményeképpen megrendeléshez
juthat. Polgármester úr - az útalap egyengetése átlag 5 cm
mart aszfalttal, hengerezéssel és emulzióval történõ
mûszaki tartalommal - hosszas egyeztetés során bruttó
2.700 forintról bruttó 1.100 forintos árat alkudott ki négy-
zetméterenként. Természetesen a minta útról véglegesen az

érdeklõdõ lakosság, illetve Kerepes Önkormányzatának
képviselõ testülete dönt majd. 

(szerk)

Mintaút ingyeningyen

• tanfolyamok szervezésére
• családi rendezvényekre

• esküvõkre
• lakodalmakra

• baráti összejövetelekre
• céges rendezvényekre

• vásárokra
• termékbemu-

tatókra
• tréningekre

• konferenciákra

Kiadó termek
mérete:
Moha Terem 
- 20 fõs
pincehelység
Kamilla terem 
- 70 fõs terem
Tölgy Színházterem - 200 fõs terem

További információ: Forrás Mûvelõdési Ház
2144 Kerepes, Templom u. 3.,

Telefon: 20/559-8921, 28/560-360

A MEGÚJULT FORRÁS MÛVELÕDÉSI HÁZBAN TEREM KIADÓ
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Akinek nincsenek megvalósíthatatlan álmai, az a megva-
lósíthatókat sem tudja valóra váltani — mondják a bölcsek. 

Miért idézzük ezt most? Mert a Hungaroring Sport Zrt.
egy, Európát különösen érintõ gazdasági válság közepette
rendezte meg idén soron következõ Formula 1-es Magyar
Nagydíját. A körülmények tehát egy tisztes helytállást
vetítettek elõre, és semmi többet. A végeredmény azonban
mindenen túlmutat. A sok munka, a gondos elõkészítés, s a
merészen megfogalmazott elvárások, az ebben a helyzetben
is kitûzött célok, a mégis többet, jobbat akarás meghozta
gyümölcsét. 

A 27. Formula 1 ENI Magyar Nagydíj nem egyszerûen
csak egy sikeres rendezvényként, hanem csúcsokat, nem-
zetközi elismeréseket hozó eseményként öregbítette
hazánk és a Hungaroring hírnevét.

Ötcsillagos hétvégét zártunk július 29-én

Íme az öt csillag:
1. Bernie Ecclestone-nak, a Formula 1 teljhatalmú urának

elismerése.
2. Az FIA (Nemzetközi Automobil Szövetség) szakem-

bereinek osztályozása.
3. A futam lebonyolításának és magának a versenynek az

értékelése.
4. A rég nem tapasztalt szállodai foglaltság, a turizmusra

gyakorolt hatás.
5. A nézõszám emelkedése.

Elemezzük röviden ezt az öt csillagot, 
több rövid pontba szedve

• A Hungaroring immáron több mint negyed százada ad
otthont a száguldó cirkusznak, tér vissza ide évente az
elit kategória, az autós gyorsasági világbajnokság.
Számunkra — és
Magyarország számára —
ez komoly rang és
elismerés, egyben pedig
felelõsség, hogy rendre
megfeleljünk, ne verjük le
soha a magasra tett lécet,
és eleget tegyünk a világ-
színvonalú elvárásoknak.
Egész éves munkánk tar-
talmát és nemes célját ez
adja, ez hatja át. Nekünk
ez az ünnep, az igazi
ünnepnap. A világhírû
magyar író, Márai Sándor
gondolatait magunkévá
téve valljuk: „Az ünnep az
élet felsõbb rangja, értel-
me”.

• Az idén hat világbajnokot
köszönthettünk a
mezõnyben, egy olyan évadban, amikor az elsõ hét
futamot más-más versenyzõ nyerte. A 27. F1 ENI
Magyar Nagydíjon Lewis Hamilton (Vodafone
McLaren Mercedes) gyõzött, megelõzve a Lotus két
versenyzõjét, Kimi Räikkönent és Romain Grosjeant.

• Itt minden a legnagyobb rendben van, 2016-ig aláírt
szerzõdéssel rendelkezünk, tehát nincs mirõl beszél-
nünk — válaszolt a Magyar Nagydíj jövõjét firtató kér-
désekre Bernie Ecclestone a hazai és nemzetközi
médiumok képviselõinek a verseny három napja során.
A Formula 1 teljhatalmú vezetõje szokásától eltérõen a

futam leintését követõen nem hagyta el azonnal a
Hungaroringet és Budapestet, azaz egy futam színhe-
lyét. Ennél nagyobb, szavain is túlmutató elismerés
pedig aligha létezik a száguldó cirkusz világában.

• Charlie Whiting, az FIA rendezvény-igazgatója,
biztonsági felügyelõje és startere kiemelkedõnek
minõsítette a sportszakmai lebonyolítást, s hozzá
hasonló véleményeket fogalmaztak meg az FIA
felügyelõi, küldöttei is, mint például Matteo Bonciani,
az FIA kommunikációs vezetõje és sajtódelegáltja.

• A Hungaroring Sport Zrt.-nek jelenleg 2016-ig van
érvényes szerzõdése a világbajnoki sorozat kereskedel-
mi jogait birtokló Formula One Administration Ltd.-vel
(FOM) a mogyoródi futam megrendezésére. A FOM
jelenlévõ szakemberei mind a szervezés/rendezés, mind
pedig a tévéközvetítések szempontjából pozitívan jelle-
mezték a 27. F1 ENI Magyar Nagydíjat.
Magyarországra mindig jó visszatérni, s ezúttal sem volt
másképp — fogalmazták meg. Ettõl a roppant igényes, és
a szabályokhoz/elõírásokhoz mereven ragaszkodó tár-
saságtól ez nagy elismerés.

• Rég nem látott foglaltságról számoltak be a Magyar
Nagydíj alatt a szállodák. Budapest ismét megtelt. A saj-
tóban megjelent beszámolók szerint a csapatok és
szponzoraik ismét több vendéget hoztak. Teljes fordu-
latszámon pörögtek a Formula 1-es hétvégén a fõvárosi
luxusszállodák. Növekedett a lefoglalt szobák száma a
felsõ kategóriás helyeken is. Ennél is beszédesebb
ugyanakkor, hogy ismét megjelentek a színen a csapa-
tokhoz tartozó szponzorok és a korábbiaknál több szo-
bát foglaltak vendégeik számára. Telt ház volt a Four
Seasons Budapest Gresham Palace-ban és a Corinthia
Hotel Budapestben is. Nem változott ugyanakkor az

olasz túlsúly a Boscolóban,
annak ellenére sem, hogy a
Ferrari ezúttal nem az olasz
tulajdonban lévõ szállodában
vert tanyát. Brit és olasz
többségrõl adott számot a
Continental Hotel Zara.
Náluk ezen felül az igen sok
francia és német vendég
garantálta, hogy ne legyen
egy üres ágy se. Míg az elmúlt
évben csak szombatra telt
meg a Zara, idén péntektõl
hétfõ reggelig minden szoba
foglalt volt. Jól indultak
Budapest új luxusszállodái is.
Az Iberostar Grand Hotel
Budapest egy komoly cso-
portfoglalás miatt az egész
hétvégén telt házzal üzemelt
és ugyanilyen eredményrõl
adott számot a Buddha-Bar

Hotel Budapest Klotild, ahol sok kísérõ és újságíró
lakott. (Itt rendezte meg sajtótájékoztatóját a
Hungaroring Sport Zrt. is.) Itt a spanyolajkúak vezet-
tek, a szállóvendégek között sokan voltak
Spanyolországból és Argentínából.

• A turizmust és az országimázst érintõ nem közvetlen
hatások között még meg kell említeni a rendkívül magas
nemzetközi hírértékét is az F1-esMagyar Nagydíjnak,
amelyet az idei szezonra — a megemelkedett televíziós
nézettségnek köszönhetõen — immáron 7-7,2 milliárd
forintra becsülnek.

Ötcsillagos 27. F1 ENI Magyar Nagydíj

Ünnepnap a Hungaroringen — és Magyarországnak
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ESTI KÉPZÉS
MINDEN KOROSZTÁLY RÉSZÉRE

Mihály Dénes Szakképzõ Iskola Kistarcsai Telephelye
2012. szeptemberi kezdéssel OKJ-s képzéseket indít 

esti tagozaton az alábbi szakmákban:
Az új OKJ átalakítja a szakmákat, ezért ebben

a formában utoljára indíthatóak:

Alapfokú képzések
IRODAI ASSZISZTENS: irodai feladatok ellátására

készít fel. (Számítógépes ismeretek, gépírás…)
SZÁMÍTÓGÉPSZERELÕ ÉS KARBANTARTÓ

Szükséges feltétel: 10. évfolyam illetve 1998/99 elõtt
végzetteknél 8 általános elvégzése

Középfokú képzés 
INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA:

jól használható hálózati és hardveres ismeretek
Szükséges feltétel: érettségi megléte

Felsõfokú képzés
PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZÕ:

széles elhelyezkedési lehetõség. Célunk olyan 
szakemberek képzése, akik jártasak lesznek a pénz- 
és hitelgazdálkodási folyamatok szabályozásában,

pénzügyi döntések elõkészítésében.
Szükséges feltétel: érettségi megléte

Képzéseink 2 évesek.
Jelentkezni és érdeklõdni Fekete Ilonánál lehet 

a 06-70-933-6307-es telefonszámon a hét minden 
napján. A képzés helyszíne: Simándy József Általános

Iskola. 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., az uszoda mellett.
Mottónk: Tanulj, hogy tudj változni!

BEIRATKOZÁS: augusztus 27-én (hétfô) és augusztus
30-án (csütörtök) 15:00-18:00 óra között a képzés 
helyszínén: Simándy József Általános Iskolában. 

Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., az uszoda mellett.

• A Hungaroring Sport Zrt. a többségi tulajdonosi jogo-
kat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel, a
Magyar Turizmus Rt.-vel és az Ostermann Forma 1
Kft.-vel számos marketingeszközt dolgozott ki annak
érdekében, hogy minél több bel- és külföldi utazót csá-
bítson a Hungaroringre. A külföldi
marketingakcióknak is köszönhetõen idén 35 százalék-
kal több jegyet értékesítettek külföldiek számára. A bel-
földi turizmus ösztönzését illetõen pedig rendkívül
sikeresnek bizonyult a Hungaroring új akciója, amely-
nek keretében mind a tízezer, idén elõször beveze-
tett/meghirdetett 9900 forintos vasárnapi állójegyet
értékesítették. Az ország bármely pontjáról teljesen
ingyenes tömegközlekedéssel, együttmûködésben a
BKK-val, a MÁV-Starttal és a Volánnal lehetett eljutni a
Hungaroringre. Az állami vállalatok példátlan
összefogásának köszönhetõen ezekkel a kedvezményes
jegyekkel sokkal több hazai nézõ tudott kijönni a
Magyar Nagydíjra, mint eddig.

• A nézõszámot tekintve, a tavalyi 200 ezerhez képest
idén 223 ezer nézõ volt a Hungaroringen a verseny négy
napja során. Ez az adat az elmúlt négy esztendõ
nézõrekordját jelenti.

Összegezve:
A Formula 1 Magyar Nagydíj 2011-ben közel 20 milliárd

forintot hozott az országnak (ebbõl több mint 13 milliárd
volt a tényleges bevétel, 6 milliárd értékû pedig az orszá-
greklám). Errõl tanúskodik a tavaly elkészült százoldalas
tanulmány, amely részletekbe menõen vizsgálta a száguldó
cirkusz magyarországi fellépéseinek hatásait a hazai gaz-
daságra. Ehhez hozzánézve az idei, fentebb felsorolt ered-
ményeket/mutatókat, megállapítható, hogy óriási lépést
tettünk elõre, és mennyire fontos Magyarország számára ez
a versenysorozat.

A Magyar Nagydíj tehát ismét számottevõ, mi több,
növekvõ adó- és járulékbevételt generált, az országimázs
javításáról és a magyar turizmusra gyakorolt hatásról már
nem is beszélve.                                                                    (x)
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Az elektronikai hulladékok törvény által elõírt
gondos kezelése érdekében ismételten lakossági 
elektronikai- és akkumulátor hulladékgyûjtést

szervezünk a Fe-Group Invest Zrt bonyolításában.
A hulladékgyûjtés tervezett ideje:

2012. szeptember 8. szombat. 
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Mint ahogyan már korábbi lapszámainkból is értesülhettek, a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálathoz integrálva
Szilasligeten a Wesselényi utcában hamarosan megnyílik az
idõsek és fogyatékkal élõk nappali ellátását célzó intézményi
telephely. Az alábbiakban adunk tájékoztatást a nappali ellátások
tartalmáról.

Idõsek nappali ellátása
Célunk a részegység szolgáltatásait igénybe vevõk szükségle-

teihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét
és módját mind a segítségre szoruló idõs ember mentális, pszi-
chés, egészségügyi és szociá-
lis állapota alapján határoz-
zuk meg

Az intézményi részegység
elsõdleges és alapvetõ feladata
az idõs emberek szociális ellá-
tása, hátrányainak, magá-
nyuknak, kiszolgáltatottsá-
guknak enyhítése, számukra
közösségi tér megteremtése.
Feladatunknak tekintjük azt
is, hogy az idõs embereket
körülvevõ családokat
megerõsítsük, egészségügyi
illetve szakellátási informáci-
ókat nyújtsunk.

Szolgáltatások:
• igény szerint étkeztetés
biztosítása
•  lehetõség biztosítása
alapvetõ higiéniai szükségletek kielégítésére
• mentálhigiénés gondozás
• kapcsolattartás a kezelõ és szakorvosokkal.
• egészségügyi ellátás segítése (rendszeresen szedett gyógysze-
rek beadása és ennek dokumentálása)
• szabadidõs programok szervezése
• szükség szerint az egészségügyi ellátás megszervezése, a szak-
ellátáshoz való hozzájutás segítése
•  hivatalos ügyek intézésének segítése
• foglalkoztatás lehetõségének szervezése
• életvezetés segítése, 
• tanácsadások (életviteli pszichés, szociális)

Ellátás igénybevételének módja
A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylõ,

illetve törvényes képviselõje kérelmére történik. A felvételi
kérelem beérkezését követõen a szakmai vezetõ, vagy az általa
megbízott szakember egyszerûsített elõgondozást végez, mely-
nek során tájékozódik a jelentkezõ személyi adatairól, a szociális
és lakáskörülményeirõl, az orvosi és gyógypedagógiai
anamnézisrõl, valamint az aktuális állapotról. Az
intézményvezetõ a kérelmek beérkezési sorrendjében dönt az
ellátás biztosításáról, a döntésrõl írásban értesíti a kérelmezõt.
Az intézmény vezetõje a szolgáltatást igénybevevõvel, illetve
törvényes képviselõjével megállapodást köt. 

Az intézmény hétköznap 8-16 óra között áll
rendelkezésükre. A településen mûködõ nyugdíjas szervezetek
nyitvatartási idõn túl és hétvégenként térítésmentesen igénybe
vehetik az épületet.

Fogyatékkal élõk nappali ellátása
Célunk a fogyatékossággal élõk nappali ellátása, a részegység

szolgáltatásait igénybe vevõk szükségleteihez igazodó segítség-
nyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mind a

segítségre szoruló fogyatékkal élõ ember mentális, pszichés,
egészségügyi és szociális állapota alapján határozzuk meg úgy,
hogy az igénybevevõ autonómiája a lehetõ legteljesebb mérték-
ben érvényre jusson. Célunk továbbá a fogyatékkal élõ ember-
ek családjainak segítése, tehermentesítése, esetleges munkaerõ-
piaci kondícióik javítása, számukra közösségi tér biztosítása.

Feladatunk az intézmény ellátási területén, fogyatékkal élõk
számára személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás bizto-
sítása. Az intézményi részegység elsõdleges és alapvetõ feladata
a fogyatékossággal élõ emberek hátrányainak enyhítése,
esélyegyen-lõségük megalapozása, az Õket körülvevõ társadal-

mi szemlélet megváltoztatá-
sa.

Ellátottak köre: A
fogyatékkal élõk nappali ellá-
tást igénybe veheti az a
fogyatékossággal élõ személy,
aki
• betöltötte 3. életévét
• önkiszolgálásra részben
képes, vagy önellátásra nem
képes, de felügyeletre szoruló
• nem igényel orvosi ellátást,
állandó ápolást
• gyógypedagógiai nevelési,
oktatási intézményben neve-
lésre, oktatásra, nem alkal-
mas, és felvétele elhelyezése
korának, állapotának
megfelelõ oktatási intéz-
ményben nem biztosítható

Az ellátottaink számára próbaidõt jelölünk ki.  A próbaidõ tar-
tama 3 hónapnál hosszabb nem lehet. A szolgáltatásért az ellá-
tottak térítési díjat fizetnek. Az intézmény hétfõtõl, péntekig,
munkanapokon (napi 8 órában) 7 — 17.30 óra között fogadja az
ellátottakat.

Szolgáltatások:
• igény szerint étkeztetés biztosítása
•  lehetõség biztosítása alapvetõ higiéniai szükségletek kielégí-
tésére
• mentálhigiénés gondozás
• kapcsolattartás a kezelõ és szakorvosokkal.
• egészségügyi ellátás segítése (rendszeresen szedett gyógysze-
rek beadása és ennek dokumentálása)
• szabadidõs programok szervezése
• szükség szerint az egészségügyi ellátás megszervezése, a szak-
ellátáshoz való hozzájutás segítése
•  hivatalos ügyek intézésének segítése
• foglalkoztatás lehetõségének szervezése
• életvezetés segítése, 
• tanácsadások (életviteli pszichés, szociális)
• közösségi tér biztosítása a családtagok, szakemberek számára,
• egyéni fejlesztõ programokra épülõ gyógypedagógiai foglal-
kozások szervezése
• a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesítése
• a fogyatékos emberek segítése abban, hogy állapotuk és
képességeik javítására érdembeli erõfeszítéseket tehessenek
• a Szakértõi Bizottság javaslata alapján fejlesztõ felkészítés biz-
tosítása

A szolgáltatás szakmai tartalma
Az integrált intézményen belül az idõsek és a fogyatékkal

élõk nappali ellátása egy épületben került megszervezésre. Az

Elkészült a nyugdíjasház és nappali ellátó
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épület tervezésekor ügyeltünk arra, hogy a két szociális ellátás el
tudjon egymástól különülni, egymás tevékenységét ne zavarja.

Az intézményi részegység megfelelõ helyiségekkel rendelke-
zik közösségi együttlétre, személyi tisztálkodásra, étel melegíté-
sére, tálalására és elfogyasztására. A bejárat, a melegítõkonyha,
az étkezõ közös használatú. Az udvar elkülöníthetõ.
Rendelkezésünkre állnak olyan helyiségek is, ahol egyéni és
csoportos fejlesztõ foglalkozásokat tartunk. 

Az Egyéni Gondozási Terv, mint az ellátás szakmai alapja,
meghatározza a mindennapi élet tevékenységeit. Az egyéni gon-
dozási terv az egyénre szabott bánásmód leírását, az önellátási
képesség fejlesztését tartalmazó dokumentáció. Az egyéni
fejlesztésekért felelõs, az azt kidolgozó munkacsoport (gyógy-
pedagógus, szociális gondozók) félévente, vagy szükség esetén
gyakrabban értékeli az elért eredményeket.

A szolgáltatásokért fizetendõ térítési díj mértéke étkezés nélkül
nem haladhatja meg a kérelmezõ jövedelmének 15, étkezéssel
együtt 30%-át.

Amennyiben úgy érzi, hogy a fenti szociális ellátások az Ön,
vagy családtagja esetleg  ismerõse segítségére lehet, kérjük vegye
fel szolgálatunkkal a kapcsolatot! Felmerülõ kérdéseikre
Horváth Vera intézményvezetõ és Zsólyomi Gabriella
gondozási csoportvezetõ készséggel válaszol munkaidõben a
06-20-559-8906-os mobil, illetve az 560-390-es vezetékes tele-
fonszámon. Személyesen Kerepesen a Szabadság út 165. szám
alatt kereshet fel bennünket. Ebben az esetben személyes
idõpont egyeztetésre van szükség. Az ellátás kérelmezését is a
fenti címen tehetik meg.

Horváth Vera

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat. A Kerepesen lakó 45—65 éves nõk, akik utolsó
mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják õket a 

Flór Ferenc Kórházban (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. tel.: 06 (28) 507-126) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton!

A szûrõvizsgálat ingyenes.
Információ: Budapest Fõváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve tel.: 06 (1) 465-3823
A lehetõség adott!                       Éljenek vele!

2012. SZEPTEMBER 4-19. 

Tollat ragadtam, mert
kikívánkozik belõlem egy
történet. Fõhõsünk Gáspár
Lívia, egy magát büszkén
cigánynak nevezõ, gyermekét
egyedül nevelõ asszony. 

A tavalyi év elején nyertük
meg a TÁMOP 5.2.2-10/01
kódszámú Biztos Kezdet
Program helyi megvalósítását
célzó pályázatunkat. A szak-
mai megvalósítás keretében 3
kiváló munkatárssal indult el
a program Kerepesen a
Mosoly-Vár Gyermekházban.
A pályázatban kritérium volt
az, hogy a munkatársak egyi-
kének roma származásúnak
kell lennie. Feladata az, hogy
napi 4 órában segítse a
Gyermekház munkáját, fize-
tése csupán a közalkalmazotti
bérminimum arányos része.

A Biztos Kezdet Program
indulásakor csatlakozott
Lívia hihetetlen lelkesedéssel
a stábhoz. Bemutatkozása
alkalmával örömmel hangsú-
lyozta - az összes Közép
Magyarországi nyertes
pályázó elõtt - hogy mennyire

hálás a lehetõségért. Szor-gal-
masan tanult és kiválóan tel-
jesített. 

Mikor végre elkészült a
családsegítõ felújítása és kiala-
kíthattuk a Gyerekházat Lívia
folyamatosan „rágta a fülem”
hogy adjak neki több munkát!
Szó nélkül takarította a sittet,
ültette a virágokat, pucolta az
ablakokat a többiekkel együtt.
Meg kellett értenünk, hogy
mekkora bizonyítási kényszer
van benne, mindent megtett,
hogy beilleszkedjen. Õ cigány!
A Gyár utcai teleprõl indul el
minden reggel és oda érkezik
haza! Mindent háromszor
alaposabban végzett, hiszen
tõle ezt jobban elvárják -
gondolja. Mi pedig
megszerettük Õt.

Az azóta eltelt idõben soha
sem késett, minden rábízott
feladatott elvégzett, akkor is,
ha annak teljesítése munkai-
dején túlnyúlt. Szabadságot
nem kért, volt olyan alkalom,
amikor mi küldtük haza, mert
annyira beteg volt. Kitartó
lelkesedéssel szalad a gyere-

kek után, foglalkozik velük,
süt, fõz tradicionális roma és
nem roma ételeket a gyere-
keknek, és olykor nekünk is.
A mai napig egyetlen kérése
volt csupán, az hogy
kaphasson egy sodrófát
(hûha!), hogy tudjon tésztákat
is sodorni.  

Mennyi roma kliensünk
panaszkodik azért, hogy szár-

mazása miatt nem kap állást,
sokszor elõfordul az is, hogy
buzdítjuk õket arra, hogy
munkát vállaljanak, miköz-

ben tudjuk, hogy munkaerõ-
piaci szempontból gyakran
teljesen esélytelenek!

Miben különbözik Lívia a
többiektõl? Semmiben! Csak
ELFOGADÁST és ESÉLYT
kapott, és ÉL vele, csupa,
csupa nagybetûvel. 

Õ egy igazi, értékes, pozi-
tív példa. Biztos vagyok
abban, ha társai közül más is

kapna igazi lehetõséget, esé-
lyeket hasonlóan cselekedne.
Vajon ki merjük próbálni?!

Horváth Vera

Egy pozitív minta  - Mert ilyen is van!

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat köszönetét fejezi ki minden kedves kerepesi lakosnak, akik adományaikkal
támogatják intézményünket. Külön köszönjük Márkus Attilának a Gyerekház ablakaira felszerelt árnyékolókat, és Nagy

Anna képviselõasszonynak a felajánlott gyógyászati segédeszközöket. Megtisztelõ adományaikat továbbra is várjuk!
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Az NÖK Hírei

A Kerepesi Német Önkormányzat
meghívást kapott a zsámboki lecsó
fesztiválra melyen a német
„Stammtischklub” vett részt.
Hagyományos sváb ételt fõztünk,
melynek receptje a honlapunkon
lesz elérhetõ. Nagy sikere volt a
Kerepesi Csülkös savanyú káposz-
tás nokedlinek.
Elindult a nyári gyermek tábor

ahol 40 fõ a jelentkezõk száma, de a segítõk és
tanárok pedagógusok száma is több mint 22 fõ.
A táborozókkal együtt Vecsésre megy az NÖK
képviselete is. Együttmûködési lehetõségeket
keresünk a regionális partnerség keretein belül.
Köszönet támogatóinknak kiket a honlapukon
is feltüntetünk. Egy kedves kerepesi német
származású hölgy egy hûtõszekrényt adott a
tábornak. Köszönjük. A tábor képei a
Facebook oldalán a Német Önkormányzat
Kerepes címen érhetõk el.  

Kerepes németségérõl és a történelemérõl általában

II. rész.  A megerõsödõ Kerepes
Ez az ismertetô Horváth Lajos Kerepes-(Kis)tarcsa történe-
térõl szóló nagyszerû könyvében leírt, tényeken alapuló kuta-
tási eredményeire épül. Abból idézek és egészítem ki saját
kutatásokkal, de más települések történtében talált Kerepesi
vonatkozású adatokkal is.)

A magyar történetírás hagyományosan a „tatárjárás” kifeje-
zést alkalmazza a krími tatárok által elkövetett késõbbi
támadásokra is. A Krími Kánság a 15. század végétõl
az Oszmán Birodalom hûbéresévé vált. A szultán parancsá-
ra a háborúkban a törökök segédcsapataiként nagy hullá-
mokban hajtottak végre támadásokat. Többször betörtek
az európai államokba, így a Magyar Királyságba. Bécs elfog-
lalása volt a cél, de Kerepes közelében állomásoztak az
ostrom elõtt hónapokig. Feltehetõleg raboltak gyilkoltak,
de minden bizonnyal egy fõ oka volt ez Kerepes és a kör-
nyék elnéptelenedésének is. A kudarccal járó Bécsi kaland
után Budát is elvesztette az utolsó Budai pasa,
Abdurrahman 1686. szeptember 2-án. Buda visszafoglalása
után a 18. század elejéig Magyarország népessége 3,5 milli-
óra csökkent. A felszabadító harcok még 1699-ig folytak,
amelyek során Magyarországot újból feldúlták, sok volt az
áldozat. Fõleg a törökök által uralt vidékek néptelenedtek
el. De, már a 18. század elõtt Kerepes községbe megindul-
tak a német betelepítés. A terület hosszú ideig lakatlan volt,
csak az 1690-es évektõl kezd ismét benépesülni. Mivel a
birtok csak 1719-tõl kerül Grassalkovich Antal tulajdonába,
ez idõtáj a nagyváradi káptalan birtoka volt. Az 1699-es név

szerinti összeírásból és más adatokból megfigyelhetõ, hogy
Kerepes helyi közigazgatását a németek tartják a kezükben,
bíró Tréger János, polgár Kegtr Lõrinc ekkor. Spilmonsder
Gáspár, Kech Lõrinc és Tréger János 1703 elsõ felében adó-
kat fizetnek be a megyén. tehát biztos, hogy õk a helyi elöl-
járók. A magyar és német lakosság között megfigyelhetõ
bizonyos eltérés a gazdálkodás tekintetében is 1699-ben. A
németek, bár meglehetõs állatállománnyal rendelkeznek
‚ebben az évben Szinte semmi szántóföldi mûvelést nem
végeztek. Spilmon Gáspár Hanz 7 ökör, 4 ló. 2 tehén;
Vainsongch Tamás 2 ökör, 2 tehén; Kindich János 4 ökör, 1
tehén; Orenprugtr Márton 6 ökör, 1 ló, 2 tehén stb. birto-
kában semmilyen gabonát nem vetett. Az Összes juh is a
németek kezén van, Horti Hans 60 juh és Jeshfel Krisztián
40 bárány tulajdonosa. Nyilvánvaló. hogy a németség
elsõsorban az állattartásra alapozta gazdaságát.
Gabonatermeléssel Kerepesen 1699-ben kizárólag a magya-
rok foglalkoznak. Genka János 13, Lukács Mihály, Farkas
István és Péter János 12-12, Tóth István 7, Horváth
András. Horváth István, Tóth János 6-6 stb. pozsonyi
mérõnyi búzavetést végzett. Két pozsonyi mérõ vetõmag
kellett kb. egy magyar hold (1000-1200 D-öl) bevetéséhez,
ennek megfelelõen 6,5–3 magyar hold között vetettek
búzát Kerepesen a felsorolt tehetõsebb magyar gazdák.
Többnyire ugyanõk vetettek még árpát is, az összes, 47
méhcsalád szintén a szántó-vetõ magyarok tulajdonában
volt. ( Folytatása következik)

Springer Friedrich
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Egy év táborszünet után ismét birtokba vehették a gyerekek az
immár megújult Mûvelõdési Házunkat. A gyönyörûen megfiatalí-
tott intézményben nagymértékben javultak a feltételek az egyhetes
tábornak, a korábbiaknál színvonalasabb megrendezésére. A sok
szép terem, tiszta, színes felületek, a hatalmas udvar új
lehetõségeket engedett számunkra ezt az egy hetet lendületes,
vonzó tartalommal megtölteni. Lényegében kiváló idõjárásunk
volt, sok szép programmal. Persze ehhez kellenek a jó pedagógu-
sok, akik, ha kell, segítik néha ezeket a folyamatokat… Nagyné
Mándi Katalin tanító néni két fõ pedagógus segítõjével, Ihosné
Tarcsai Erikával és Hanákné Juhász Ildikóval varázsolták izgalmas-
sá, széppé ezt az öt napot a gyerekek számára.   

A hétfõ az ismerkedésé volt, ilyenkor üdvözlik egymást a régi
táborosok, és az újak is keresik és általában meg is találják új
barátaikat. Ebben segített nagyszerûen Ragoncza Imre bácsi jó
érzékkel - meg persze a tánc lenyûgözõ erejével. Tíz perc után fiú,
lány, kicsi, nagy önfeledten járta a különbözõ zenékre…
Kialakultak az õrsök és kezdetét vette az egy hetes pontszerzõ
kalandsorozat.

Kedden nagyon meleg volt. Reggel egy igen érdekes ember volt
a vendégünk. Jáger József feltaláló izgalmas és érdekes kétórás
elõadást vitt be a gyerekek érzékeibe, lendített nagyot fantáziáju-
kon… Sok játékát ismertette meg a gyerekekkel, melyek egyikével-
másikával már boltok polcain is találkozhatunk.  Szerencsénkre
ezen a napon volt a vizes programunk, ami 2 és fél óra önfeledt pan-
csolás volt a szomszédos, városi uszodában. Bár igen meleg volt
aznap azért sikerült a didergésig belefeledkezni a pancsolásba, ezért
hálás volt a szaunát igénybe venni… Oda-vissza szállításunkat az
újonnan mûködõ helyi buszjárat végezte, - hála nekik, ezt minden
ellenszolgáltatás nélkül voltak szívesek megtenni. 

Szerda délelõtt Sallai tanár bácsi kápráztatta el a leendõ botaniku-
sokat: állat és növény meghatározás, rovarok megismerése, - nagyító,
okos könyvek, bakancs, esõkabát, de még bicska is szükségeltetett a
jó két órás természetjáráshoz. Elnéztem a gyerekeket, milyen
feltöltõdve élményekkel tele jöttek vissza a táborba… Közel kerültek
újra ahhoz a természethez, amitõl a mai felnõtt ember olyan távol van
már. Miért vigyázna valaki arra, amit nem érez az övének?  S hopp,
már el is jutottunk a környezetszennyezés körvonalaihoz… Délután
a csodálatos mûfüves pályánkra látogattunk. Kõvári Péter sporttaná-
ri érzékkel kiváló csapatversenyeket rendezett, melyek magas szintet
képviselnek minden évben a programjaink között. 

Nagy várakozás elõzte meg a csütörtöki lovagolást. Ebben az
évben a Gödöllõ és Kerepes között, a fõúton található „Monarchia
Lovarda” vendégei voltunk. Janik Attila tulajdonos és fiatal segítõi
nagyszerû bõ 10 percet helyeztek gyermekeink élménytárába. Ezt
a délutánt a gödöllõi Grassalkovich kastély parkjában töltöttük,
ahová sok játékot vittünk magunkkal és persze az uzsonnánkat.
Látogatásunkat a kastélyban kezdtük, ahol félórás gyors vezetést
kapott csoportunk az épület és nagyhatású gazdájának történetérõl.
Ez volt az egyetlen programunk, ahonnan angolosan kellett
távoznunk a fenyegetõ viharos felhõk miatt. Bár negyed óra múlva
már nagy nyugalommal fagyiztunk, ide várva hazavivõ buszunkat. 

Pénteki táborzáró napunk fõ történése a veresi Medvepark volt.
Nem tisztem reklámot csinálni nekik, valószínû nem is szorulnak
rá. Elmondhatom azonban nem csak rám tett nagy benyomást a
látnivalók gazdagsága, a hatalmas területek, melyeken él a
meglepõen sok állat, de azokra a gyerekeinkre is, akik még nem lát-
ták a parkot. Ennek a programnak is a természet-közelisége volt a
nagyon meghatározó és megragadó.        

Az idei tábor létszáma jóval szerényebb volt, mint szokott
lenni. Mostanában kicsit lassabban nyílnak a pénztárcák. Ezt a
körülményt mi a tábor szervezõi igyekeztünk feledtetni azokkal a
kis és már nagyobb táborosokkal, akik tõlünk reméltek egy vidám,
élményekben gazdag hetet. 

Köszönet jár Ihosné Tarcsai Erikának, Hanákné Juhász
Ildikónak, de minden elõtt Mándi Katalin tanító néninek, aki
szakmai vezetõje volt a tábornak. További köszönet: Terike
Zöldségesnek, aki az idén is több finom dinnyével járult hozzánk,
Ferenczi Lajosnak a tábor fõ szállítójának, Frajna András esperes

úrnak, Ragoncza Imre tánctanárnak, Sallai Sándor tanár bácsinak,
Kõvári Péternek, Jáger József feltalálónak.

Külön köszönet a jelenlegi helyi busztársaság vezetõjének Lics
Zoltán úrnak, akinek segítségével díjmentesen szállították a gyere-
keket a kistarcsai uszodába és vissza, - a „Mandala Sport” Kft -nek,
akik szintén jó szóért engedték át számunkra a Mûfüves pályát. Az
egyhetes tábor programjainak csoport és egyéni értékelése megtör-
tént, s minden táborlakó díjjal, oklevéllel, vagy ajándékkal térhetett
haza.  Végezetül a tábor szervezõje, Véber Gábor táborvezetõ
bezárta a 2012-es  JáTsZó TáBoR - t.

Véber Gábor  táborvezetõ

Az elsõ tábor az új Házban…

JáTsZó TáBoR 2012
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Templomunk jubileumi évének kap-
csán Frajna András atyával beszélgettünk
az épület történetérõl, a felújításról, és a
jubileumi rendezvényekrõl.

Régen volt, amikor Iván Treger a
német bíró diófákat vágatott ki a templom
oltárának megfaragására. Az okirat szerint

Kerepes elsõ temploma egy földvár társa-
ságában a mai Kálvária dombon állott még
az 1200-as években, amely 1907. augusz-
tusában villámcsapás következtében leé-
gett. Volt egy kápolna a falu közepén,
amelyet 1769-ben Grassalkovich Antal
Szent Rókus tiszteletére építtetett, az
azonban nem volt elég nagy, hogy a kere-
pesi hívek egy nagyobb ünnepi
szentmisén egybegyûljenek benne, ezért
felmerült az igény egy nagyobb templom-
ra, amelyet 1911. szeptember 4-én elkezd-
tek építeni. 1912-ben befejezték és fel-
szentelték Szent Anna tiszteletére.

A barokk utánzatú templombelsõ
berendezéseinek nagy részét Hanel
Róbert és Fia budapesti oltárépítõ cég
készítette. Többféle berendezést hoztak
el a Szent Rókus kápolnából; pl. a kóruson
lévõ régi padokat és a kórus alatt lévõ
oltárt, amelyen a Szentsírt és a Betlehemet
szokták felállítani. A freskót Takács István
készítette 1976-ban, amely a mise részle-
teit ábrázolja (ez a második freskó). Az
orgonában 552 darab fából, ónból és hor-
ganyból készült síp van, mely Rieger Ottó
budapesti orgona és bútorgyáros terve
alapján készült el. A toronyban található
harangok 1912-ben (a lélekharang) a 4
nagyharang 1922-ben készültek. Az ere-
deti bronzharangokat elvitték az I. világ-
háború idején fegyveröntés céljából, csak
a lélekharangot hagyták meg, amely ma is
a toronyban lakik.

Az idén fennállásának 100.-ik
évfordulóját ünneplõ templom felújítására
az elõkészületek 3 éve kezdõdtek, áraján-
latkéréssel a munkálatokra vonatkozóan.
Az elsõ ajánlat több mint 7 millió forintos
volt, mely túl magasnak bizonyult a ren-
delkezésre álló összeghez képest. Újabb,
olcsóbb kivitelezõt kellett keresni és
valahonnan több pénzt elõteremteni.  A
hívek odaadó gyûjtõ munkába kezdtek,
Polgármester úr is több csoportot alakí-

tott, akik rendszeresen nagyobb összege-
ket adományoztak. A Polgármesteri
Hivatal 1 millió forintot adott ennek a
nemes célnak a megvalósítására, így sike-
rült belekezdeni a felújítási munkálatokba.
Tarr György restaurátor a belsõ festést és
a képek restaurálását végezte el a SZIGÜ
Zrt által ingyen rendelkezésre bocsájtott
állványzat használatával. Közben a tetõ is
beázott, püspök atya 5 millió forint
kamatmentes kölcsön juttatásának
köszönhetõen a régi palatetõre új cserepes
lemezbõl készült tetõ került. A vállalko-
zók, Simoncsik László vezetésével
többszázezer forint értékû ingyenmunkát
végeztek a templom festésén, lépcsõin,
hajóján, a burkoló munka is kisiparosaink
munkáját dicséri. Köszönjük a
Karitásznak a Kalász csoportnak, s min-
denkinek, aki önzetlenül támogatta és
támogatja a templomot.  

A jubileumi év elõtt elkészült a felújí-
tás, a templom új, megszépült köntösben
fogadhatta a jubileumi rendezvények
vendégeit és a hívõket.

2011. októberében Batta György író
tartott elõadást a Magyarok
Nagyasszonyáról, a hónap végén 55 fõ
budapesti panorámás városnézésen vett
részt. Novemberben Görög-katolikus
szertartású szentmisét mutatott be Sivágó
János görög-katolikus paróchus.
Decemberben Pitti Katalin
operaénekesnõ Virág András Cziffra-díja
orgonamûvésszel adott nagy sikerû kon-
certet, majd Diós István egyetemi tanár
tartott adventi lelki gyakorlatot. 

2012. újévkor a Családok Évének lezá-
rásaként a családok megáldására, január
végén pedig Premontrei énekkar vendég-
szereplésére került sor. Februárban

Eperjes Károly színmûvész tanúságtétele
volt nagy hatással a résztvevõkre.
Márciusban a Torinoi lepel másolatát
mutatta be lelkigyakorlat keretében
Tamás József tiszaföldvári plébános, és a

Budapesti Ifjúsági Kórus csodálatos kon-
certjét élvezhettük templomunkba. Ápri-
lisban a házaspárokat áldották meg,
májusban Anyák napi mûsort adtak a hit-
tanosok, és bérmáláson vehettünk részt
Beer Miklós megyés püspök úr részvéte-
lével. Júniusban Hegyi Barnabás orgona-
hangversenyt adott, júliusban Lobmayer
Benedek Pannonhalmi diák vetítéssel egy-
bekötött templom bemutatóján vehet-
tünk részt. Augusztusban a templom név-
adójának Szent Annának napján ünnepi
misével és körmenettel vette kezdetét az
Anna napi búcsú. A jubileumi év lezárása
októberben ünnepi fõpapi szentmisével
történik, és nagy várakozással nézünk
ugyanazon a napon Mága Zoltán fellépése
elé. Ezzel zárul a 100 éves templom jubile-
umi ünnepi éve. Esperes úr nem gyõzte
hangsúlyozni mennyire hálás a szép
összefogásért és a komoly adakozásért,
amelynek köszönhetõen már a kölcsön
több mint fele is törlesztésre került.
Csoda-e, hogy Kerepes szorgalmas kezû
népe építette, szépítette ezt a gyönyörû
templomot. 

Végül, de nem utolsó sorban, a jubile-
um kapcsán köszöntjük Frajna András
atyát, aki 11 éve szolgálja a legnagyobb
szerénységgel és alázattal Kerepes népét.
Ha zuhog az esõ, hull a hó, csak egy
telefon s õ már elsõnek ott van, ahová
kérik. Csendesen ott tatja a szemét min-

denen, s ezt úgy teszi, hogy szívét-lelkét
beleteszi utolérhetetlen fiatalsággal.
Példája legyen áldott! S maradjon még
sokáig közöttünk.

Mayer Endréné, Görgényi Erzsébet

1912-2012 Szent Anna templom — Kerepes büszkesége

2012

1912
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Rablás bûntette miatt indított eljárást a Gödöllõi
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya ismeretlen tettesek ellen. 

2012. július 23-án délelõtt egy 79 éves bagi néni rokona-
it látogatta meg a településen. Hazafelé tartott, amikor dél
körüli idõben a Szent László út és a József Attila utca
keresztezõdésénél egy akkor még ismeretlen személy hátul-
ról —a ruházatánál fogva — a földre rántotta, táskáját kitépte

a kezébõl, majd a helyszínrõl a Liget utca egyik családi
házába menekült be. A táskában közel egymillió forint
értékben készpénz és értékpapírok voltak,melyeket a hölgy

nem akart a házában õrizetlenül hagyni. 
Az idõs sértett, - aki az esés következtében 8 napon belül

gyógyuló sérüléseket szenvedett-közben segítségért
kiáltozott. 

A bûncselekmény elkövetése után néhány percen belül a
helyszínre érkezett a helyi közterületi szolgálat, akik a tér-
felügyeleti kamerarendszer által rögzített felvételeket visz-
szanézték, melyen jól látható, hogy a bûncselekményt két
személy követte el.  A felvételek, a személyleírás, valamint
az elkövetõk ruházata alapján beazonosították a
bûncselekmény feltételezett fiatalkorú elkövetõit.  

K. L. 14 éves és R. M. 16 éves bagi lakosok felkutatására
széleskörû társadalmi összefogás jött létre. A Gödöllõi
Rendõrkapitányság vezetõje a súlyos bûncselekmény
elkövetõinek elfogása érdekében jelentõs rendõri erõt vezé-
nyelt a településre. A gyanúsítottak felkutatásában helyi
nyomozók, járõrök, kutyás járõrszolgálat, valamint a
Készenléti Rendõrség munkatársai is részt vesznek. 

A helyi polgárõr egyesület vezetõje támogatásáról bizto-
sította Dr. Bozsó Zoltán r. dandártábornokot, így
polgárõrökkel is kiegészült az ellenõrzõ egység. 

Július 24-én a kora esti órákban, az összehangolt  kutatás
eredményeként elsõként K. L. bagi fiatalembert fogták el a
rendõrök, majd rövid idõ elteltével társát is megtalálták és
elõállították. A nyomozók mindkét gyanúsítottat õrizetbe
vették, kihallgatásuk jelenleg is folyamatban van. 

Gödöllõi Rendõrkapitányság

Idõs nénit raboltak ki fiatalkorúak fényes nappal az utcán…

Társadalmi összefogás Bagon…

TANKÖNYVÁRUSÍTÁS A SZÉCHENYI ISTVÁN 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Iskolánkban a 2012/2013. évi tankönyvárusítás 2012.
szeptember 1-jén 

(szombat) 9-15 óráig lesz a könyvtárban. 
(Bejárat a fõbejárattól balra lévõ gazdasági nagykapun.)
Kérjük a tisztelt szülõket, gyerekeket, hogy ne jöjjön

mindenki reggel 9 órára, hiszen 15 óráig árusítjuk a tan-
könyveket 

és minden tanuló számára biztosítva van a tankönyvcso-
mag.

Tankönyvárak 2012/2013. tanévre
I. osztály 11.130,- Ft
II. osztály 9.780,- Ft
III. osztály 10.280,- Ft
IV. osztály 13.110,- Ft
V. osztály 15.190,- Ft
VI. osztály 15.060,- Ft
VII. osztály 18.200,- Ft
VIII. osztály 18.260,- Ft



„Legalább éjszaka jöttek volna, hogy agyon is üssenek,
mert ezt már nem lehet elviselni”- fakadt ki sírva a besurra-
nó tolvajok legutóbbi áldozata, aki reggelije után a
kertjében szedte össze a kora délelõtt kitépett gazokat,
miközben tõle 20 méterre a teraszablakon keresztül beu-
gorva a szobába, felkutatták és elvitték pénztárcáját, benne
az összes pénzével. Azonnal hívta a rendõrséget, akik fény-
képeket készítettek kívül-belül, a néni kérdezte, hogy vesz-
nek-e ujjlenyomatot, hiszen biztosan megkapaszkodott az
ablakfélfában, vagy rátámaszkodott a fotel karfájára, mikor
ugrott be a tolvaj az ablakon? - „Nem veszünk, mert
biztosan kesztyût használt a betörõ” - hangzott a válasz. -
Akkor én most mit csináljak tessék mondani? — kérdezte
most õ, de kérdezhetik azok a kárvallott, ijedt, joggal felhá-
borodott emberek, akiknél ezelõtt történt, vagy akár ezután
történik hasonló eset. 

Az elmúlt hónapban is számos helyre betörtek, tyúkok-
nak tekerték ki a nyakát, vittek el a kamrából közel fél
mázsa kolbászt, és húsokat, a garázsból talicskát,
hosszabbítót, fûnyírót, és elektromos berendezéseket,

bekerített üres telkekrõl leakasztják a vaskapukat. A Patak
utcában nincs olyan ház, ahová még nem törtek be.

A legújabb módszer a megfélemlítés, a Magtár tér kör-
nyékén két családnak is fenyegetõ levelet írtak. Az
egyiküktõl a mindkettõjük nyugdíjának egy részét követel-
ték, mert különben betörnek hozzájuk és elviszik minde-
nüket, a másik családban a feleséget ijesztgetik azzal, hogy
beismerték a pár hete történt talicskalopást, és kilátásba
helyeztek újabb károkozást, akár a házõrzõ kutyájuk
elpusztításának árán is. 

Az utóbbi idõben sorozatosak a betörések, lopások,
megfélemlítések településünkön. Szinte naponta telefonál-

nak a hivatalba felháborodott és ijedt emberek kérve a segít-
séget, szinte követelve, hogy a hivatal tegyen már valamit,
mert ez az állapot tarthatatlan. A hivatalnak nincs embere
arra, hogy a rendõrség helyett járõrözzön éjjel-nappal, és
nincs jogköre bûnügyekkel kapcsolatos intézkedésre sem,
csupán annyit tehet — amit tesz is — hogy közterület
felügyelõi szinte megállás nélkül járják a településrészeket,
ellenõrzik az üresnek tûnõ portákat, a határszéleket, jelen-
létükkel igyekeznek a rendbontókat megállásra bírni, az
ijedteknek legalább biztonságérzetet adni. 

GE
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A rendôr járôrkocsi  telefonszáma:
06 70 263 4334 

Ménesi Norbert törzsôrmester
körzeti megbízott: 06 70 342 0582

Figyelem! Segítünk!
Akárcsak országszerte, így Kerepesen is egyre több
olyan betörés és tolvajlás történik, amikor az adott
ingatlan tulajdonosáról bizton tudják, nem tartózkodik
otthon, sõt, a szomszédjai sem. Gondoljunk
temetésekre, esküvõi szertartásokra, amely
eseményekrõl egy adott közösségben sokan tudhatnak
és ezt a szomorú, vagy éppen örömteli alkalmat
használják ki a becstelen, sõt embertelen bûnözõk, akik
az események ideje alatt kénye-kedvük szerint lophat-
nak.
Kerepes Önkormányzata segít! Kérjük, hogy az
esemény elõtt legalább 3 nappal jelezzék szándékukat a
polgármesteri titkárságon: 06 28 561 059, az igazgatási
irodán: 06 28 561 064, vagy közterület-felügyelõink
szolgálati mobil számán: 06 20 559 8929 a rendezvény
idejére maximum 3 óra idõtartamban kérésre
közterület-felügyelõink az ingatlant szemmel tartják,
amíg távol vannak otthonuktól.

Tarthatatlan közbiztonság

Szuperkoncert a Patkó Étteremben 
Dopeman és Ogli G fellépésével

szeptember 8-án 
este 21 órai kezdettel.

Belépõ: 1500 Ft



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2012. AUGUSZTUS 19

CSATORNABEKÖTÉS TELJES 
ÜGYINTÉZESSEL, INGYENES ÁRAJÁNLAT KÉSZITÉSSEL!

TEL: 06-20-9674-930

KÖZPONTI HÍVÓSZÁMOK
Mentõk ................................................................................................ 104
Tûzoltók .............................................................................................. 105
Rendõrség ........................................................................................... 107

RENDÕRSÉG — POLGÁRÕRSÉG —
KÖZTERÜLETFELÜGYELÕ

Rendõrség Kistarcsa ..................................................... 06-28/470-801 
Kistarcsa járõrkocsi .................................................... 06-70/263-4334
Rendõrség Gödöllõ ...................................................... 06-28/514-655
Polgárõrség Kerepes.................................................... 06-20/421-6094
Közterület felügyelõ ................................................... 06-20/559-8909
........................................................................................ 06-20/559-8929

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 06-28/560-330, 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 Mír Ahmed Shah körzeti orvos...... 06-28/560-330
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..................................... 06-28/560-410
Hétfõ, szerda: 14.00 — 17.00, kedd: 9.00 — 12.00, csütörtök, péntek:
8.00 — 11.00-ig.
Védõnõi tanácsadó....................................................... 06-28/560-331
Terhesgondozás és egészséges csecsemõ
tanácsadás, szerda: 9.00 - 012.00

RENDELÕ SZILASLIGET Wéber Ede u. 1.
Dr. Vincze Lajos háziorvos .............. 28/482-640, 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 ............................................... 28/482-640, 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 ................................ 06-28/481-419
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. ............ Telefon: 28-481-418
Hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 8.00 — 18.00, szerda: 8.00 — 12.00, 
TÖLGYFA PATIKA 
KEREPES, TÖLGYFA U. 3. ........................ Telefon: 28-490-079 
Nyitva tartás: 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:.............................................. 06-30-966-8415,
.......................................................................................vagy 28-470-764, 
E-mail: amarilla@vnet.hu

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
Okmányiroda Gödöllõ, Szabadság tér 7................. 06-28/529-100
Ügyfélfogadás: h.: 8-18, k., cs.:9-16,30, 
sz.: 8-16,30, p.: 8,30-11,30.
Földhivatal Gödöllõ.................................................... 06-28/420-520
Ügyfélfogadás: h. és sz.: 8,30-11,30 és 13-15,30, p.: 8,30-11,30.

SZOLGÁLTATÓK
Gázszolgáltató (TIGÁZ)............................................ 06-28/430-488
Villanyszolgáltató (ELMÛ)...................................... 06-40/383-838
Közvilágítás.................................................................... 06-40/200-817
Vízmûvek (Szilasvíz).............. 06-28/492-110, fax: 06-28/560-540
Csatorna (Szennyvízmûtelep) ................................... 06-28/470-752
Temetõ (SZIGÜ Zrt)................................................... 06-28/490-685

FONTOS TUDNIVALÓK
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