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Június 16-án, szombaton, a hõség elle-
nére sok ifjú és gyermek kezdte meg a
pontgyûjtõ versenyt, melyet az óvoda
és az iskola szervezett. Ide csat-
lakozott a Családsegítõ mókás totójá-
val és a Biztos Kezdet program
Mosolyvár Játszóháza kézmûves fog-
lalkozásokkal. A Kisgömböc Étterem

jóvoltából Sztrapacskaevõ versenyt
hirdettünk, melynek óriási sikere volt.
A Gödöllõi kutyaiskola bemutatója és
az állatszépségverseny is sokakat
vonzott a tûzõ napsütés ellenére. A
foci is fontos szerepet kapott ezen a
napon. Kicsik, nagyok egyaránt ver-
sengtek a labdát kergetve, óvodások,

iskolások és az ifjúsági és felnõtt kor-
osztály is kivette a részét. Mozgásban
nem volt hiány a színpadon sem, zum-
bával kezdtünk és zártunk, hip-hop,
rocky, aerobic bemutatókat láthattak
az érdeklõdõk. A Csillaghúr zenekar
zárta a napot interaktív koncertjével.

Pálinkásné

JÁTSZÓHÁZ, SZTRAPACSKAEVÔ VERSENY...



A 2006-os választási ígéretnek megfelelõen hamarosan elkészül a HÉV
szilasligeti állomása közelében az állomás utcát és a kerepesi hivatalhoz,
iskolához és bölcsõdéhez vezetõ út összekapcsolása. Ennek akadálya eddig
a vízelvezetõ árok volt, amely a csapadékvíz elvezetését biztosította. A kft
dolgozói az árok két oldalán zsalukõbõl és vasbetonból támfalat készítet-
tek, amely alá nagy teherbírású betoncsöveket helyeztek el. A 3,5 tonnánál
nem nagyobb jármûvek közlekedését az árok felett a fõvárosi bontásokból
vásárolt vasbeton panelekkel hidalják át, amely lehetõvé teszi, hogy az
ügyeiket intézõk, a gyerekeiket iskolába szállítók, sõt a kisméretû iskola-
busz is, ne kerüljön a sorompós átjáró felé, hanem két perc alatt a HÉV
sínek alatti átjárón közelítse meg ezeket az intézményeket. Így növelve a
komfortérzetet, csökkentve a közlekedési veszélyeket.
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Készült a Berei és Társa Nyomdában Mogyoródon 

Mi lesz belõlünk polgármesterekbõl, ha a törvénykezés,
a feladatelvonás és feladatátadás olyan mederben és olyan
gyorsan folyik tovább, mint az utóbbi két esztendõben?
Amint elnézem, olvasom és hallgatom, végül pedig a saját
bõrömön érzem, mi polgármesterek elsõsorban karbantar-
tók meg téeszelnökök leszünk. Legalábbis egyelõre ilyen
szerepet szánnak nekünk! Miért? … És miért vonnak el
tõlünk, illetve a településünktõl gépkocsiadót, személyi
jövedelemadót és az Isten tudja csak, hogy mit még? Miért?

Veszélyes játék, és szomorú következmények elõtt
állunk. Ha vesszük a fáradtságot, és megnézzük, milyen
feladatokat vesz át a központi állam az önkormányzatok-
tól, s milyeneket ad át nekik — anélkül, hogy az önkor-
mányzatok ezt kérték volna —, s összevetjük azzal, milyen
bevételeket hagy a feladatokra, akkor a jelenlegi ismeretek
és illetékes politikusi nyilatkozatok szerint például a gép-
kocsiadó és a személyi jövedelemadó visszaadott részének
részbeni elvonása révén kevesebb pénzünk lesz az
elvégzendõ feladatokra, amint amennyit azok igényelnek.
Sõt a már beindított beruházások is veszélybe kerülnek.
Polgármester a 2010-es választási Fidesz-ígéretek alapján
aligha gondolhatta, hogy a kormány 20-40 százalékkal
csökkenteni fogja az önkormányzatoknak szánt állami
pénzt. Nem volt benne a pakliban!

Ez az unióból unióba való bukdácsolás különösen a 40
éves és afölötti korosztályt nyomorította és nyomorítja
meg a legjobban. Igából igába hajtjuk a fejünket, miközben
balra át, aztán jobbra át, most meg leginkább hátra át! Még
szerencse, hogy Isten a helyén van. Mostanában olyan hírek
járnak — persze a részleteket még nem ismerjük —, hogy
visszaveszik az iskolát. Rendben, de újabban mégsem telje-
sen viszik, csak az irányítását, a karbantartás, meg a
mûködtetés viszont nálunk marad. Ez ismét újabb nehézsé-
geket fog okozni, hiszen kérdésessé válik, ki kinek számol
el, ki kinek felel, ami viszont azt eredményezi, hogy sérül az

önkormányzatiság, vagyis az, hogy a település maga dönt-
sön saját magáról, ne a központi állam döntsön róla.

A másik, amit manapság nagyon erõltetnek, a munka-
helyteremtés. Az a jó polgármester, aki megkeresi az új
munkahelyeket, noha nem az a dolga, hiszen sem anyagi
forrása, sem szakértelme nincsen. Milyen eredménnyel jár
az, ha közmunkásokat közpénzen vizesárkokba küldünk,
meg söprögetni, netán uborkát vagy kukoricát kapálni.
Ezek a próbálkozások csak ideig-óráig jelentenek némi
megnyugvást, de igazából senkit sem térítenek vissza a
munka világába, és nem hosszú távú megoldások.

Suszter maradjon a kaptafánál! Mindenki azt a feladatot
végezze, amire a tisztsége kötelezi, de azt jól végezze, és
akkor a települések önkormányzatai sem lesznek karban-
tartók meg téeszelnökök. Ráadásul — és ez már biztos —
nem csak a feladatunk lesz más, mint eddig, de a pénz is
kevesebb lesz még annál is, mint amennyi eddig volt. Mi
következik ebbõl? Az állam elvon, a központi költségvetés
csak kevesebbet ad vissza, így amelyik település talpon akar
maradni, az vessen ki újabb adókat. Az lenne a
legkönnyebb, de mibõl fizessenek a nyugdíjasok, a nagycsa-
ládosok, a munkanélküliek, a segélyre szorulók? Nincs
jövedelmük az embereknek, illetve csak keveseknek van
elegendõ.

Tudjuk, óriási az adósság, a bankok és a multik telhetet-
lenek, de akkor sem szabad mindent, még a létfenntartás
alapvetõ szükségleteit is beáldozni. Mi értelme annak, hogy
amikorra minden adósságot kifizetünk, addigra a társada-
lom teljesen elroncsolódik?

Kerepes a jól teljesítõ és a látványosan fejlõdõ települé-
sek közé tartozik, mi nem ácsingózunk alamizsnáért, nem
vagyunk lemaradva — az országban ma már kevés
Kerepeshez hasonló település van, s természetesen azt sze-
retnénk, ha ez így is maradna.

Franka Tibor polgármester

KARBANTARTÓ ÉS TÉESZELNÖK

ÁTJÁRÓ A HÉV SÍNEK ALATT



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2012. JÚLIUS4

A napirendi pontok elõtt beszámolót hallhattunk az
elmúlt idõszak eseményeirõl.

Hosszú idõ után - 2007-ben kezdtük intézni, azaz 5 évet
kellett várnunk a jó hírre - megkaptuk az építési engedélyt
a 2006-os választási kampányban ígért víztározóra. Az 1
hektáros területen szabadidõpark, kerékpárút, tanösvény
létrehozását szeretné megvalósítani az önkormányzat. A
tervezés és a költségek kiszámítása után a kivitelezõk kivá-
lasztása közbeszereztetés útján történik majd. 

* 
A kiírt határidõre elkészül, az engedélyezési eljárások

miatt azonban csak õsszel kerül átadásra a nyugdíjasok és
fogyatékkal élõk háza a Wesselényi utcában. Az építkezés
során kiderült, hogy a vízbekötésekkel itt is baj van, nem
találják a vezetékeket az utcában, és ez a probléma a
településen, több helyen is elõfordul. A Szilasvíz vezetõje
ígéretet tett a mielõbbi intézkedésekrõl.

*
A buszjárat nem szûnt meg, az új pályázatot kiírtuk, az

eredményig ideiglenesen ugyan, de jár a busz.
*

Az iskola jó évet zárt, nincs rasszizmus, van fegyelem!
Köszönet az iskolaigazgatónak és tanári karnak. A tavalyi
évzáró fürdés után idén is elintézte Polgármester úr, hogy
az Aquparkban 120 gyerek, az õket kísérõ pedagógusok és
szülõk hûsíthették magukat térítésmentesen a nagy
kánikulában. Köszönjük a nagylelkû felajánlást az
Aquapark vezetõségének.

Szintén dicséret illeti az óvoda és a bölcsõde vezetõit
kiváló munkájukért, a Családsegítõ és a Mosolyvár mun-
katársait, a könyvtár dolgozóit, valamint a mûvelõdési
ház megbízott vezetõjét.

A védõnõk elõtt is le a kalappal - folytatta a beszámo-
lót Franka Tibor. Sajnos egyikük visszament dolgozni a
szülõfalujába, keressük az utódját.

*
A Kft nehezen tud megélni, mert nem tud külsõs mun-

kát találni, bevétele nincs,
vagy csak alig. A szemétszál-
lítás egyre veszteségesebb,
mert sokan nem akarnak
fizetni, ugyanakkor a szige-
tekhez hordják az oda nem
való sittet, téglát, WC csé-
szét, aminek elszállítását
viszont az önkormányzatnak
kell kifizetni. A szelektív
hulladéklerakók körül
áldatlan állapotok uralkod-
nak, újabban kilopják a
tárolóból a papírt, és a
mûanyagot saját értékesítés-
re. Amennyiben megszünteti
az önkormányzat a szigeteket, akkor emelni kell az 1800
forintos díjat. Most 2800 forint a szemétszállítási díj ott,
ahol a Zöld Híd Kft szolgáltat, tehát Kerepesen az önkor-
mányzat teszi hozzá ingatlanonként a szállításhoz az ezer
forintot. 

A beszámoló végén az önkormányzat pénzügyeirõl
tájékoztatott a Polgármester:

- Nincs határidõn túli kifizetetlen számlánk, az

EnerGastól perelt 16 millió 220 ezer forintot megkapta az
önkormányzat. A Szilasvíz Kft-vel kapcsolatban: nekem
volt egy két éves harcom, elértem, hogy csaknem a felére
csökkent a szennyvíz díj, és az ebbõl megspórolt pénzeket
most átemelték. Van nyeresége a Szilasvíznek, így Kistarcsa
és Kerepes, mint 50-50%-os tulajdonos úgy döntött a
taggyûlésen, hogy ebbõl 10 millió forintot osztalékként
Kerepes és Kistarcsa is átvesz, ez is megérkezett. A 30 mil-

lió forint kompenzációs díj a Zöld Hídtól reményeink sze-
rint még az idén becsordogál. Ezeket a bevételeket a költ-
ségvetésbe nem terveztük, de növelik a lehetõségeinket. 17
millió forintunk van továbbra is bankban, hosszú távra ezt
30 millióra szeretnénk duzzasztani. Az sem igaz, hogy
Kerepesen a kötvény pénzeket mûködésre fordítanánk. Ezt
olyan ember írja le, aki vagy nem ért hozzá, vagy szándéko-
san ferdít. A kötvényt nem lehet mûködésre felhasználni,
csak beruházásra, számla bemutatása és elküldése ellené-
ben lehet. Eddig 600 millió forint értékben bocsátottunk ki
kötvényt, és 610 millió forint értékben végeztünk beruhá-
zást, ami azt jelenti, hogy ebbõl a kötvénybõl csak és kizá-

rólag pénz a pályázatok önré-
szére ment, és olyan
beruházásokra, mint például a
Mezõ utca, a Wesselényi utca,
orvosi rendelõ felújítása, és
óvodabõvítés. Ezt így kell
érteni, ha tetszik, ha nem, ez a
valóság. Úgy volt, hogy lesz
szünetünk, de nem lesz, mert
a vízügyi törvény értelmében
továbbra is tárgyalásban
állunk 3-4 pályázóval is,
ebben az ügyben még várha-
tó, hogy júliusban is össze
kell jönnünk — fejezte be
napirend elõtti mondandóját

Franka Tibor polgármester.
*

Ezután került sor a napirendi pontok tárgyalására.
A szemétszállítási rendeletmódosítást jóváhagyta a tes-

tület, eszerint aki nem lakik az ingatlanban, annak is fizetni
kell szemétszállítási díjat, csak eltérõ mértékben. A telepü-
lési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.)

Testületi ülés júniusban
A testületi ülés pár perccel késõbb kezdõdött, mert Polgármester úr a Zöld Híd elnökségi és taná-
csülésén volt, ahonnan jó hírekkel érkezett, ugyanis aláírták a megállapodást, mely szerint az
önkormányzat évi 30 millió forintos kompenzációs díjra válik jogosulttá. 



Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése kimondja, hogy az
üdülõingatlanok és az idõlegesen használt ingatlanok eseté-
ben hónapokban vagy negyedévekben meghatározott
mértékû használati szezont kell megállapítani.  Kerepes
közigazgatási területén belül üdülõingatlan nincs. Az
ingatlan-nyilvántartásban külterületi jelleggel nyilvántar-
tott ingatlanok között vannak olyanok, melyeket
életvitelszerû tartózkodásra és vannak olyanok, melyeket
csupán idõlegesen használnak. Az idõlegesen használt
ingatlanok közé sorolhatóak a beépítetlen ingatlanok, vala-
mint a lakatlan ingatlanok is, melyeken értelemszerûen nem
keletkezhet annyi települési szilárd hulladék, mint egy
lakott ingatlanon. (A rendelet a honlapon olvasható.)

*
A gyermekvédelem helyi rendeletének módosítása

után rászorulók a támogatást nem pénzben, hanem élelmi-
szer-, ruházat, illetve gyógyszertámogatás formájában kap-
ják meg.

*
A civil szervezetek pályázatainak elbírálása kapcsán

kiderült, hogy az új törvényi elõírásoknak egyik sem felelt
meg, mert ezután csak saját intézménynek juttathat támo-
gatást az önkormányzat. Ennek megfelelõen a mûvelõdési
házzal kell szerzõdést kötni a civil szervezeteknek, ahon-
nan majd a csoportok megkaphatják a nekik szánt összeget
számla ellenében.

*
Az iskola SZMSZ-ét a törvényi változások miatt meg

kellett változtatni. A nemzetiségi program egyelõre ideigle-
nes, csak az alsó tagozatra készül program az idén.

*
A Forrás Mûvelõdési Ház igazgatói állására kiírt

pályázatra 5 fõ pályázott, a kiírásnak azonban egyikük sem
felelt meg. az új törvény szerint az önálló intézménynek
önállóan kell gazdálkodnia, a vezetõknek olyan tanfolyam
elvégzését írják elõ, ami viszont nem biztos, hogy indul.
(?!) A pályázatot az önkormányzat újra kiírta.

*
A vízbekötések kapcsán Horváth Csaba a Szilasvíz Kft

ügyvezetõ igazgatója tájékoztatta a testületet és a
közönséget: - A 80-as évek végétõl a 90-es évek végéig vala-
mint a 2000-es évek elején épült a csatorna hálózat. Az
utóbbi idõkben épült csatorna hálózatok igen korszerû

technikával épültek, kamerás
megvalósulási dokumentáció
áll rendelkezésünkre, tehát
pontosan tudjuk, hogy van-
nak a leágazások. Itt a régi
szakaszokról van szó. Annak
idején különbözõ címzett és
céltámogatásokkal felépült
csatorna hálózatok voltak,
amelyek nagyon komoly álla-
mi támogatással épültek meg.
Abban az idõben —
évtizedekkel ezelõtt megépült
csatorna hálózatokról van szó
— megvalósulási dokumentá-
ció áll mindössze rendelkezé-
sünkre, és amit mi a rajzokból

ki tudunk deríteni, abból tudunk segíteni a fogyasztóknak.
Több eltérõ eset van, olyan esettel is találkoztam, amikor
kimentünk a helyszínre, mert azt mondja, nincs meg ott a
beállás, nem ott akarja ásni, ahol a megvalósulási dokumen-
táció szerint van, mert a szomszédját nem azon a szinten és
nem arra vitték. Ilyen eseteink is vannak, de abban az eset-
ben, ha valóban nincs meg a csonk, meg tudjuk nézni, mert
elsõ körben kibontjuk géppel és segítünk megkeresni. Ha
nem találjuk meg géppel, összegyûjtünk több ilyen esetet,

csatorna kamerást hívunk és kamerával meggyõzõdünk
róla, hogy egyáltalán készült-e leállás. Az elmúlt években
volt számos ilyen eset, és utólag meg tudtuk oldani ezeket.
Ezt követõen a testület elfogadta az elõterjesztést az aláb-
biak szerint: Abban az esetben ahol az ingatlan tulajdonos
befizette a csatorna közmûfejlesztési hozzájárulási díjat, de
bekötési csonk ingatlanon belül nem található, a leágazó
vezetéket a rákötni kívánt ingatlan telekhatárán belül, a
telekhatártól 50 cm-re kiépíti: a gazdasági társaság - saját
költségén.

*
A Szilasvíz Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadásá-

val kapcsolatosan a képviselõ-testület a Szilasligeti Teleház
Közhasznú Egyesület által tett észrevétel, valamint a
Szilasvíz Kft. ügyvédje által készített állásfoglalás alapján
Kistarcsa Város Önkormányzatával közösen újra kívánja
tárgyalni a Szilasvíz Kft. 2011. évi beszámolóját. 

*
Kerepesi 6296, 6297, 6298/1, 6298/2 hrsz-ú zártkerti

ingatlan belterületbe vonása kapcsán kisebb vita alakult ki.
Pap Anikó a Szilasligeti Teleház Egyesület képviselõje sze-
rint nem jól volt feltüntetve az ingatlanokra vonatkozó
telek szélesség, amit Fülöp Anna mûszaki irodavezetõ és
Palotai László képviselõ hiába igyekezett megmagyarázni
neki és a Szilasligeti Teleház Egyesület jelen lévõ és felszó-
laló tagjának Csák Zoltánnak, aki végül bejelentette, hogy
ez ügyben a közigazgatási hivatalhoz fog fordulni a
Szilasligeti Teleház felülvizsgálati kérelemmel. (A
jegyzõkönyvet a www.kerepes.hu honlapon olvashatják el.)

*
Oroszhegy és Kerepes települések közötti testvér

települési szerzõdés-tervezet elfogadása volt az utolsó
napirendi pont. Testvértelepüléseink vannak már
Szlovákiában, Csehországban, most lesz Romániában és
szeretnénk délvidéken is magyar településekkel kapcsolatot
teremteni. Oroszhegy polgármestere és néhány képviselõje
érkezik a XI. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztiválra, ahol egy
kis csapattal fel is lépnek - tájékoztatott a napirendi ponthoz
kapcsolódóan Kiss Károly polgármester. A testvér-települési
szerzõdés június 30-án, szombaton 10 órakor került aláírás-
ra a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában. 
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Június 26-án hatan: Vajdaság, Erdély és Kárpátalja polgá-
rai nyújtották be kérelmüket és kapták meg az engedélyt
arra, hogy fogadalmi esküt tegyenek régi-új hazájuknak
Magyarországnak, melynek ettõl az idõponttól kezdve ismét
teljes jogú állampolgárai.

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜ
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2010- óta létezik és ekkor alakult meg a Kerepesi Német
Önkormányzat. 

300 éve élnek németek Kerepesen, és szinte a 24. órában
alakult meg a németség képviselete. Nagy lendülettel vetet-
te magát bele a testület a munkákba. A lemaradás minden
téren érezhetõ volt. A kultúra és hagyományápolás a nyelv-
ismeret és az identitás területén is. 

Már 2010-ben azonnal megjelent az igény a német nyelv
tanulása, a német nemzetiségi kultúra ápolása iránt. 2012-
ben már megkezdõdhet a német nemzetiségi oktatás a
Széchenyi István Általános Iskola két elsõ osztályában.
Hasonlóan egy óvodánkban is már Szeptembertõl megindul
a Német nyelv tanítása. Létrejött a „Stammtisch-klub”
azzal a céllal, hogy ápolja a német kultúrát. Ennek” filiálé-
ja” az „Edelweiss” kórus, már 2010 karácsonyán kis kon-
certet adott a kerepesi Szent Anna templomban. Azóta már
szólistákkal is bõvültünk. A klub szerdánként 18 órától a
szép, újjáépült kerepesi faluházban várja az érdeklõdõket és
nyitott mindenki számára, aki a német/sváb kultúrát elfo-
gadja, gyakorolja és ápolja. Bejegyzésre került egy új kere-
pesi egyesület is. A Német Hagyományõrzõ
„Heimatverein”. 

Az új nemzetiségi törvény szerint is a németség szószó-
lója a német önkormányzat elnöke, aki képviseli a kerepesi
németséget. A NÖK végzi ezt a feladatot, és minden tevé-
kenységével szorgalmazza a német nyelv, kultúra, identitás
ápolását, fejlesztését. A Kerepesrádió is megkezdte a német
nyelvû adását vasárnaponként este 8-24 óráig. Az NÖK
kapcsolatot tart a település vezetésével, más civil szerveze-
tekkel, és tagja az Észak Magyarországi Német Önkor-
mányzatok Szövetségének. Támogatja az LDU
(Magyarországi Országos Német Önkormányzat)
munkáját. De támogatja és mûködteti a német klubot is. A

település programjain közremûködik. Segít, és létrehoz
németséget érintõ kiadványokat, CD-ket. Az önkormány-
zati újságban rendszeresen publikál, beszámol minden
érdemleges, fontos eseményrõl, ami a németséget érinti.
Kutatjuk Kerepes és a kerepesi családok történelmét, csa-
ládfáit. Minden segítségre szükségünk van, mert sajnos az
idõ ellenünk dolgozik. Minden fénykép, elbeszélés törté-
net, ami kerepessel kapcsolatos, függetlenül német-
szlovák—magyar jellegétõl, segítheti a munkánkat. Kérjük
támogatásukat, nehogy az Önök fényképe maradjon ki a
gyûjteménybõl. A képeket digitalizálás után visszaadjuk,
nem tartjuk meg. Kiadványban megjelenik hamarosan.
Akinek nincs múltja, nincs jövõje, Kerepesnek pedig van
büszke múltja, nem is akármilyen! 

Az iskolánknak partneri kapcsolatot keresünk németor-
szági iskolával, ahol akár tanulócsere is mûködhet majd.
Ugyanígy óvodaval is lehetséges lenne, de ehhez
testvérvárosi kapcsolat lenne kedvezõ. Tehát egy
együttmûködés testvérváros esetén is kívánatos, ezért szor-
galmazzuk megállapodás létrejöttét egy Németországi,
majd Svájci és Osztrák településsel is. A kapcsolatot a tele-
pülési Önkormányzat mellett, a német önkormányzat is
koordinálná a civil szervezetek találkozását, barátságok
létesítését az együttmûködését. 

Részt vettünk két tánc és egy ének produkcióval is a XI.
Kerepesi Nemzetközi Nemzetiségi fesztiválon, ahova még
meghívtuk az Ikladi vendégszereplõket is. Elmondható,
hogy a sváboknak nagy sikerük volt idén is.

Az általunk szervezett NYÁRI GYERMEKTÁBORT
többek kérésére késõbbi idõpontra áthelyeznénk. Kérem,
jelezzék, mely dátumban felelne meg Önöknek.
Legkésõbbi idõpont Aug. 20. utáni hét. A költségek
nagyrészt saját és pályázati pénzbõl fedezzük és megpró-
báljuk a nagy családosoknak és a 2. gyerektõl akár már az
ingyenes részvételt is biztosítani. Persze csak megfelelõ
jelentkezés mellett. Tehát minél többen jelentkeznek, annál
olcsóbb, esetleg ingyenes is lehet. Mivel kérdezték többen,
fontos elmondani, hogy NEM csak németek és nem csak
Kerepesiek - MINDENKI JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK
szeretettel. De mivel ebben is sürget az idõ, a buszbérlések,
kirándulások, étkezés, szervezés miatt, kérem, mielõbb
érdeklõdjenek Springer Krisztinánál: 06-20 9 221 920
www.nok.uw.hu 
Facebook: Német Önkormányzat Kerepes  

Springer Friedrich

Kerepes Német Önkormányzata
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I. rész.
Az 1686 évi Budai vár visszafoglalását követõ években Kerepes

teljes lakossága elmenekült, lakatlan és Kistarcsa puszta. A
menekülés Kerepesrõl talán már a 1682-83-as évben kezdõdött
mikor a török Bécs ellen indult és itt Pestmegye északi részén telel-
tette a tatár segéd csapatait. Ezt nevezik a II. tatárjárásnak is. A
sikertelen Bécsi ostrom után visszaözönlõ csapatok még tovább
mélyítették a nyomort. A nép a sûrû erdõkbe bujdosott,
elmenekült Kerepesrõl.

Kerepes németsége több vonulatban került a településre, Mária
Terézia idején, de már korábban is éltek németek kerepesen. I. Lipót
király alatt indult (1657 — 1705. május 5.) de biztosan állíthatjuk, hogy
az említett 1686 utáni hadszíntérré és átvonulási területté vált Környék
elnéptelenedett, lakossága elmenekült. De hogy Kerepesre német csalá-
dok érkeztek már 1690 után ez is bizonyított tény. Benkovics Ágoston
nagyváradi püspök 1691. Április 3-án kelt levelébõl, kitûnik. Ebben
arra mutat rá, hogy kezdetét vették kerepesen az építkezések.
Dvornikovich Mihály Váci püspök, aki már 1695. Június. 14.-én kelt
utasításában letiltja a Kerepesieket a
Pusztatarcsai birtokok használatától.

Tehát az 1690-es évek elsõ felében
Kerepesre német és magyar telepesek érkez-
tek. jelenlegi ismereteink szerint nem tudni,
honnan. Egy még nyilvánosságra nem hozott
kutatás eredménye azt mutatja, hogy egy 80-
150 kilométeres rádiuszából Ulm
környékérõl érkezhettek Kerepesre. Ennek
felkutatása még folyamatban van. Rengeteg
õsi Kerepesi családnév már nem található meg
még környékünkön sem, az akkortájt beván-
dorolt családok közül. Egyes Újhartyányi
elmondások szerint, melyek további kutatást
igényelnek, azt állítják, ott lehet az elvándo-
rolt Kerepesiek és Kerepesi Svábok letelepe-
dési helye. Itt most csak néhány család elsõ
Kerepesi említése: 1723-ban a Semler és a
Hutter család majd, 1727-ben a Weberek
1730-ban a Knull,1735-tõl ismert a Ferra név
és 1750-ben a Krieger és a Hoffmann família,
1752 Rozmüllerék. A Bransch azaz Brancs
család Hoffman Susnne házassága által kerültek 1773 ban
Kerepesre. De volt késõbb 1777-ben olyan család, a Stogl aki
feltehetõleg vagy Kölnbõl érkezett elõször Gyõr környékére és
Székesfehérvárra majd Kerepesre vagy elírták a nevét mert volt
Stochl és Nogl is. De külön említésre kerül az Ellenbacher név, Õk
a legrégebbi ma is létezõ „õslakós” Kerepesi család mivel Õk az elsõ
ma is itt élõ „elsõ” Kerepesiek. De majd errõl késõbb még megem-
lékezek. Úgy látszik, hogy akkortájt ez a népesség nagyrészt új volt
Kerepes lakosságához képest és nem annak a leszármazottja.
Kerepes elhagyott, néptelen volt akkor már. Tehát akkor 1690-es
évek elején német nyelvû családok települtek le, majd találtak mun-
kát, megélhetést és hazát itt Kerepesen. Az 1699-es összeírásban a
Német családfõk száma 57%, a magyar családfõké 43%. A német
telepesek súlyát nemcsak a számuk igazolja, hanem egy magyar
panaszlevél is bizonyítja, miszerint a terheket nem egyenlõen
osztják meg és a különbözõ terheket a magyarok szerint e levélben
leírtak alapján egyoldalúan a nem német lakosságra hárították. De
az is bizonyíték hogy 1699-ben német volt a bíró és az albíró is.
Tréger Ivan és Kégtr Lõrinc, vagyis a németek a község helyi köz-
igazgatását a kezükben tartották.  A nevek lejegyzése akkortájt
fonetikusan bemondás alapján történt hisz nem volt még
anyakönyvezés sem, de késõbb is sok elírás volt.

Az 1699 es összeírás szerint Német lakosok Kerepesen: Ballágh
Hans - Ellenpocher Thomas - Frischnoller Andreas - Grueber
Sebastian -  Hartl  Hans - Hofmeister Paul - Jerhfel Christian -
Kegtr Lõrinc - Kindich Iván - Mayer Michael - NotI Jörg - (Ohatt)
Ohad Lõrinc - Orenprugtr Martin - Orthoffer Matthias - Paiter
Lõrinc - Porshalt Michael - Rais(z) János - Rais Martin - Sembiljerh
Gergely - Singler Andreas - Sidemperger Wolff - (Spielermann)
Spilomonn Hans Gaspar - Tréger Ivan (Bíró) - Vettl Gallus -
Weinsongch Thomas  

Magyar: Farkas István - Genká János - Horváth András -
Horváth István - Lukács György - Lukács Mihály - Oláh György
- Oláh János - Péter János - Tóth István - Tóth István - Tóth János
- Veréb János

Kerepes jobbágysága is, az adatokból láthatóan, elsõsorban az
állomány növelésére törekedett, és nem is minden eredmény nél-
kül. A saját ökrök száma, a tehenek száma és a növendék szarvas-
marhák száma 1699-1702 között megkétszerezõdött, a lovaké
megháromszorozódott. A juhok száma 1699-1703 között majd-

nem meghatszorozódott, a bárányoké pedig
majdnem két és félszer lett több ez alatt az idõ
alatt. A növénytermesztésben elért
eredmények is jelentõsek 1699-1703 között.
Legmutatósabban a búzatermesztés számai
emelkednek, mintegy kétszeresére növelték a
vetésterületet a tárgyalt idõszakban. Ezen
kívül termesztettek még árpát, zabot, kölest
is.  Az állattenyésztésben és a szántóföldi
növénytermesztésben is azonban valamilyen
okból éles visszaesés mutatkozik 1702-1703
között, tehát még a kuruc szabadságharc Pest
megyébe érkezése elõtt. Ennek az oka nyilván
az a „kiállott veszedelem”, amelyet 1702.
márc. 29-i jegyzõkönyvében említ Pest Pilis
Solt vármegye nemesi közgyûlése, de amelyet
pontosabban jelenleg nem tudunk megnevez-
ni és bemutatni. Kerepes jobbágy-
közösségének ebben az idõben még nem volt
elég ereje létrehozni malmát. a korszak tipi-
kus községi ipari üzemét, így a Kerepesieknek
a szomszéd falvak malmát kellett

felkeresniük, ha õrletni akartak. Már említettük a serfõzdét,
amelyik 1702-ben már nem mûködött. Meg kell említenünk még
itt az 1703-ban összeírt 2 pálinkafõzõ üstöt (vasfazekat), amelyek
két jobbágy gazda birtokában voltak. Ez a jobbágynépesség a Pest
megyén átvonuló Koflonich és Ebergényi császári ezredek számá-
ra 1697-ben már 11 szekér széna, 10 mérõ takarmány (zab), 14 font
hús, 5 icce bor és saját erdejérõl 124 szekér fa hadiadót volt képes
teljesíteni. Ugyanakkor a kivetett adókból részleteket engedett el
PPS vm. hatósága, nyilván kénytelenségbõl, mert az adókivetés
mértéke túlzott volt, és mert a Kerepesiek hozzáfogtak templomuk
építéséhez, Illetve újjáépítéséhez. Amirõl már volt szó. Ivan Tréger
kerepesi bíró 1700, aug. 24-én rendelte ki a jobbágyokat Saját erde-
jükbe. hogy - többek között - diófákat döntsenek ki, amelyek az
oltár felépítéséhez voltak kiszemelve. A Kerepesi plébános ekkor
Schleret Péter volt.  Az adatok szerint tehát a többségében római
katolikus - a németek is! - jobbágyközösség temploma
újjáépítéséhez összefogott erõfeszítésbe kezdett. Kerepesen az elsõ
plébániaházat az 1702. évi Canonica Visitatio szerint Schleret Péter
német plébános építtette. Kerepest azonban 1702 elsõ
évnegyedében, vagy az elõzõ évben valamilyen csapás érte, mert
Pest Pilis Solt vármegye közgyûlési jegyzõkönyve szûkszavúan „a
kiállott veszedelmekre való tekintettel” a falu portióját 3 évre elõre

Kerepes németségérõl és a történelmérõl általában (sorozat)
(Ez a publikáció Horváth Lajos Kerepes-(Kis)tarcsa történetérõl szóló nagyszerû könyvében leírt,
tényeken alapuló kutatási eredményeire épül. Abból idézek és egészítem ki saját kutatásokkal, de
más települések történtében talált Kerepesi vonatkozású adatokkal is.)
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csökkentette. Sajnos nem derül ki, hogy milyen veszedelemrõl van
szó, katonai feldúlásra vagy tûzvészre gyanakodhatunk.” És való-
ban, ha az 1702-1703-as év számadatait összehasonlítjuk, szinte
mindenben csökkenés állt be - csak a juhállomány növekedett. Az
igás ökrök száma 91-rõl 64-re esett, ami ebben a korban egy job-
bágyfalu számára Igen tetemes kár és a termelõeszközökben nagy
veszteség. Kerepes azonban úgy látszik, még így sem képes 150 Ft
61 dénár adóját teljesíteni. Bár 1703. jún. 17-én Spilmonsder Gáspár
és Kech Lõrinc 38 Forintot, 1703. máj. 7-én Spilmonsder Gáspár és
Treger János 40 Forintot, majd 42 Forintot fizettek be, 1703. okt. 8-
án még mindig tartoznak 30 Forint 61 dénárral, amit már csak a
közben kuruccá lett megyehatóság hajthat be rajtuk, ha tud. Ez az
adózó népesség alapvetõen két rétegre, telkes jobbágyokra és zsel-
lérekre tagolódott. Helyi vezetõi voltak a bíró és a polgár (subju-
dex), valamint a plébános. Az 1700. aug. 24-én az erdõben favágás
közben kirobbant veszekedés kapcsán, úgy látszik, hogy nagyha-
talmú tagja volt a helyi közösségnek a postamester, aki puskával
fenyegette meg Elepacher (Ellenbacher) Tamást, s ha a plébános le

nem fegyverzi, talán le is lövi. A Kerepesi postamester, akit 1697-
ben említenek, elõször és akinek nevét nem tudjuk, 1703-ban kh.
100 birkát, 6 igásökröt, 8 tehenet birtokolt, és övé volt a serfõzde is,
amelyik ekkor peres eljárás alatt állt, és 1702-tõl már nem is vették
fel az összeírásokba. A serfõzde tehát már a kuruc szabadságharc
elõtt megszûnt. Magát a postaszervezetet Magyarországon az
1690-es évek elején már megszervezték, illetve a Paar család
privilégiumát képezõ osztrák fõpostamesterség tevékenységét
kiterjesztették hazánkra. Ez a postaszervezet ekkor még személy-
szállítással nem foglalkozott. A Pest-Hatvan-Kassa-Eperjes postaút
elsõ állomása Pesttõl számítva Kerepes volt. Az állomásokon
mindenekelõtt pihent lovak, étel és ital várta a váltáshoz érkezõ
lovas legényeket. A postamesteri hivatalban bizonyos írásbeli
munka is folyt, naplót vezettek stb. Ez az elsõ osztrák
postaszervezet megszûnt a kuruc szabadságharc alatt, legalábbis a
minket érdeklõ területen, a szatmári béke, 1711 után újjá kellett
szervezni. 

(Folytatása következik)                                   Springer Friedrich

„Tisztelt Csák Zoltán!

Valószínû, már Ön is megkapta Bartalis Antal
Végrehajtó Irodája levelét, melyben értesítik
Hivatalunkat, hogy a ZD Hungary Group Kft nagy
összegû tartozása miatt elárverezik a kerepesi  45/2 hrsz.-
ú ingatlanát a Templom utca 8 szám alatt. A cég tartozása
ezen felhívás szerint összesen 84.057.136 Ft, mely magán-
személyek  és a NAV Pest Megyei Adóigazgatóság
követelésébõl adódott össze.

Ez a hír nyilvános, mert a végrehajtó adta ki hirdetmény
formájában, amit a Hivatal hirdetõtábláján 15 napig min-
denki megtekinthet.

Mint a Kerepesi Vélemény szerkesztõje kérem, nyilat-
kozzon újságunknak ezzel kapcsolatban.

Ön, aki a ZD Hungary  Group Kft beltagja, valamint a
Szilasligeti Teleház Egyesület tagja, hogyan egyezteti össze
e két tevékenységet. Egyik oldalról nem kis mértékben
adós, másik oldalról pedig olyan közszereplõ, aki állandóan
azzal vádolja a polgármestert, hogy idézem legutóbbi kiad-
ványából: „Mára a település teljesen eladósodott. … Csák
Zoltán” 

Kérdések, amik válaszra várnak:

- milyen erkölcsi tartása, jogi értelmezése, kettõs érté-
kelése van annak az embernek, 

- aki polgármester akar/akart lenni, 

- a település lakosságát folyamatosan ál/rémhírekkel
látja el, 

- legalább 100 darab lakást épített, adott el, és rakta el a
hasznát, 

- egy kiemelt ügyben 84,057,136 Ft tartozást halmozott
fel az adóhatóság felé!

Esetleg ilyen módon szerette volna értelmezni és gyako-
rolni a „falu gazdálkodását” is reménybeli polgár-
mesterként? Errõl miért nem ír az „új szervezete” kiadvá-
nyaiban, vagy a polgármesteri kampánya során?

Levelemet — mint Ön szokta — természetesen elküldöm a
képviselõknek, a Szilas Tv-nek, a Kerepes Rádiónak, a civil
szervezeteknek és megjelenik a Kerepesi Vélemény címû
újságban is.

Lapzárta miatt — tárgyhó15. napja — várom mielõbbi írás-
beli válaszát a feltett kérdésekre.

Tisztelettel: 
Görgényi Erzsébet”

Kérdések...  

... és válaszok?!
„Tisztelt Görgényi Erzsébet!

A polgármester email címérõl (polgármester@kerepes.hu)
Ön által 2012.07.18-án a Teleház email címére küldött
(szilasligetitelehazegyesulet@gmail.com) de nekem cím-
zett levelével kapcsolatban kérem nyilatkozzon, hogy azt
milyen jogcímen milyen státusz vagy felhatalmazás alapján
írta. A polgármester felkérésére? Ha nem milyen alapon
használta a hivatalos polgármesteri emailcímet?
Köztisztviselõként vagy barátként vagy az Összefogás
egyesület tagjaként vagy a Kerepesi Vélemény felelõs
szerkesztõjeként tette amit tett?

Fentieken kívül elõzetesen kérem a mellékelt közel három-
negyed éve írott levelemre, amit a polgármester@kere-
pes.hu emailcímre írtam válaszolni szíveskedjék.

2012.08.20.
Tisztelettel: Csák Zoltán”



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2012. JÚLIUS 9

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.

2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.Nyitvatartás : H-P: 9-17; K-Sz-Cs: 12-19
Tel. : 06-28-560-340 Fax : 06-28-560-341 Mobil : 06-20-559-8917

E-mail : szkerepes@freemail.hu weboldal: www.kerepeskonyvtar.shp.hu
„Aki olvasni és dalolni szeret az az unalom óráit, amelyek
elkerülhetetlenek életünkben, gyönyörûséges órákra cseréli fel.”

Montesquiuen

INTÉZMÉNYÜNK SZABADSÁG MIATT JÚLIUS 30-TÓL
AUGUSZTUS 31-IG ZÁRVA TART. 

NYITÁS: SZEPTEMBER 3-ÁN, HÉTFÕN 9 ÓRAKOR.

Tankönyvárusítás Kerepesen 
a Széchenyi István Általános Iskolában

Iskolánkban a 2012/2013. évi tankönyvárusítás 2012. szeptem-
ber 1-jén (szombat) 9-15 óráig lesz a könyvtárban. (Bejárat a
fõbejárattól balra lévõ gazdasági nagykapun.)
Kérjük a tisztelt szülõket, gyerekeket, hogy ne jöjjön minden-
ki reggel 9 órára, hiszen 15 óráig árusítjuk a tankönyveket és
minden tanuló számára biztosítva van a tankönyvcsomag.
Szép nyarat kívánunk mindenkinek!

Almási Miklósné könyvtáros és tankönyvfelelõs

TA N K Ö N Y V Á RA K  2 0 1 2 / 2 0 1 3 .  TA N É V R E
1. osztály 11.130,-Ft
2. osztály 9.780,-Ft
3. osztály 10.280,-Ft
4. osztály 13.110,-Ft
5. osztály 15.190,-Ft
6. osztály 15.060,-Ft
7. osztály 18.200,-Ft
8. osztály 18.260,-Ft
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BÖLCSI HÍREK
Babaliget Bölcsõde

2012. június 22-én tartottuk az
õsszel óvodába indulók gyermekek
elköszönõ mûsorát és a gondozási évet
záró vidám délutánt.

Az óvodába indulók a” kicsikkel”
közösen mutatták be mit is tanultak az
elmúlt idõszakban. A gondozónõk
éves munkájának eredménye az a
színvonalas rövid mûsorcsokor, amit
az apróságok nagy szeretettel mutat-
tak be szüleiknek.

Ezután „babazsúr” következett,
ahol a szülõk, gyermekek,
gondozónõk együtt beszélgettek az
elmúlt év eseményeirõl és idézték fel a
megélt emlékek vidám és néha sírósra
sikeredett perceit.

A 2011-2012 gondozási évet lezárva
33 kisgyermek köszön el
bölcsõdénktõl és kezd õsszel
óvodában.

Az elköszönõ gyermekeink
keresztnevükkel és évszámmal ellátott
apró mázas bakancsot kaptak útravaló-
ul, benne „hamuba sült pogácsával”.

Nehéz szívvel, sok emléket
megõrizve búcsúzunk ezektõl a
piciktõl, hiszen õk voltak azok, akik a
bölcsõde nyitásakor a dolgozókkal
együtt léptek be elõször a bölcsi ajta-
ján és avatták fel, vették birtokukba az
épületet, a berendezéseket, játékokat.

Az ajándékba kapott kis bakancs
emlékeztessen benneteket rá, hogy az
a közösség, amelyben elõször lépked-
tetek, amelyben felfedeztétek azt a
világot, ami az otthon, a család után
következik innen, a Kerepesi Babaliget
Bölcsõdébõl indult.

Ügyesen, bátran járjatok tovább az
úton, melyet ÉLETNEK hívnak.

Útravalóként kívánjuk ehhez a fel-
fedezés örömét, bátorságot, kitartást,
szüleiteknek a mosolyotokból merített
erõt, egészséget, szeretetet,  és sok sok
vidám  évet!

Megköszönve a bölcsõdének nyúj-
tott segítséget a Babaliget Bölcsõde
nevével és évszámmal ellátott
ajándékot három szülõnek adtunk át
az évzárón. 

Köszönjük: Fehér Mira anyukájá-
nak, Máté Ilonának, Pupp Gyuszika
anyukájának, Baán Brigittának és
Baraksó Levente anyukájának,
Baraksóné Orosz Tímeának az egész
évben nyújtott segítséget, mellyel
nagymértékben járultak hozzá a
bölcsõde életének, hagyományainak
kialakításához.

Köszönet és elismerés illeti a
Bölcsõde összes dolgozóját azért a
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Szabó Lõrinc: 

Lóci óriás lesz
Veszekedtem a kisfiammal,
mint törpével egy óriás:
- Lóci, ne kalapáld a bútort!
Lóci, hová mégy, mit csinálsz?
Jössz le rögtön a gázrezsóról?
Ide az ollót! Nem szabad!
Rettenetes, megint ledobtad
az erkélyrõl a mozsarat!

Hiába szidtam, fenyegettem,
nem is hederített reám;
lépcsõnek használta a könyves
polcokat egész délután,
a kaktusz bimbait lenyírta,
és felboncolta a babát.
Most nagyobb vagyok, mint te! - mondta
s az asztal tetejére állt.

Nem bírtam vele, tönkrenyúzott,
de azért tetszett a kicsi,
s végül, hogy megrakni ne kelljen,
leültem hozzá játszani.
Leguggoltam s az óriásból
negyedórára törpe lett.
(Mi lenne, gondoltam, ha mindig
lent volnál, ahol a gyerek?)

És ahogy én lekuporodtam,
úgy kelt fel rögtön a világ:
tornyok jártak-keltek köröttem,
és minden láb volt, csupa láb,
és megnõtt a magas, a messze,
és csak a padló volt enyém,
mint nyomorult kis rab mozogtam
a szoba börtönfenekén.

És ijesztõ volt odalentrõl,
hogy olyan nagyok a nagyok,
hogy mindent tudnak és erõsek,
s én gyönge és kicsi vagyok.
Minden lenézett, megalázott,
és hórihorgas vágy emelt
- föl! föl! - mint az elsõ hajóst, ki
az egek felé szárnyra kelt.

És lassan elfutott a méreg,
hogy mégse szállok, nem növök;
feszengtem, mint kis, észre sem vett
bomba a nagy falak között;
tenni akartam, bosszút állni,
megmutatni, hogy mit tudok.
Negyedóra - és már gyûlöltem
mindenkit, aki elnyomott.

Gyûlöltem, óh hogy meggyûlöltem!...
És akkor, zsupsz, egy pillanat:
Lóci lerántotta az abroszt
s már iszkolt, tudva, hogy kikap.
Felugrottam: Te kölyök! - Aztán:
No, ne félj, - mondtam csendesen.
S magasra emeltem szegénykét,
hogy nagy, hogy óriás legyen.

(1933)

kitartó, felelõsségteljes munkáért,
mely során erõt fáradtságot nem
kímélve szakmailag színvonalas, ott-
honos környezetet teremtettek a rájuk
bízott kisgyermekeknek. Nehéz éven
vagyunk túl, hiszen az ellátás beindítá-
sa, a szokások, szakmai munka, a
közösségi élet kialakítása komoly kihí-
vás elé állította a dolgozókat, melyet
ügyesen megharcoltak és mára egysé-
ges csapatszellemet, tradíciókat kiala-
kítva, összehangolt szakmai munkát
biztosítva kezdjük meg õsszel a 2012-
2013-as gondozási évet.

Egyéb, aktuális információk: 

2012. július 30-augusztus 26-ig a
Babaliget Bölcsõde a szülõkkel és a
fenntartóval történt elõzetes egyezte-
tés alapján zárva tart.

2012. augusztus 27-én indul az új
gondozási év, ekkor már fokozatosan
elkezdõdik a beiratkozott
kisgyermekek beszoktatása. 

A szülõvel (hozzátartozóval)
együtt történõ kéthetes beszoktatási
idõszak alatt fokozatosan ismerkedik
meg a gondozónõ a gyermekkel, szo-
kásaival, illetve a gyermek a
gondozónõjével és nem utolsó sorban
megismeri társait is. 

A júniusban tartott szülõi
értekezleten a gondozónõk
egyeztettek a szülõkkel így a beszok-
tatás folyamatosan beosztva a szülõk
és a férõhely kihasználást figyelembe
véve történik.

Az õsszel induló gondozási évben
30 kisgyermek felvétele történt meg.

2012.szeptembertõl a gondozási és
étkezési térítési díjak befizetésére
minden hónap harmadik keddjén van
lehetõség a bölcsõde élelmezés
vezetõjénél.

Az augusztusban esedékes térítési
díjak befizetése 2012. augusztus 28-án
történik.

Kérjük a dátumok pontos betartá-
sát!

Igény van a felügyeletes ellátásra is,
mely külön térítés ellenében, a hiányzó
létszám terhére történik. Errõl az ellá-
tási formáról a  babaligetbolcsi.hu
honlapunkon részletesen olvashatnak. 

A Sószobát az ÁNTSZ-el és a fenn-
tartóval történt egyezetés alapján a
lakosság 500 Ft+Áfa ellenében veheti
igénybe. A Parajdi só élettani és a szer-
vezetre gyakorolt jótékony hatásáról
bõvebben szintén a honlapunkon
olvashatnak.

Zvada Éva
szakmai vezetõ
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A nagy melegben vasárnap a reggeli szentmise után ottfe-
lejtettem a táskámat a helyi buszon. Mikor észrevettem, a
busz már visszafordult az állomáshoz. Nem tudtam hol lehet
a sofõrt megtalálni, elérni.

Megkerestem Mayerné Margitkát, hogy segítsen.
Megadta Franka Tibor polgármester úr mobil telefonszámát.
Felhívtam, és kértem a segítségét. Õ intézkedett,
visszahívott, beszélt a sofõrrel. A táskám a buszon volt,
magához vette és elvitte a „Te+Én” presszóba. Ott kaptam
meg a táskát a buszsofõrtõl, és minden megvolt benne. Nagy
volt az öröm. Szeretnék köszönetet mondani Polgármester
úrnak, tanácsnok asszonynak a segítségéért. A buszsofõr
segítségét, becsületességét dicséret illeti.

Köszönettel: B. Józsefné

Az elveszett táska

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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Nem múlhat el nyár Kerepesen nemzetiségi fesztivál nélkül.
Hagyományosan, 3 órakor kétnyelvû szent misével vette kezdetét a ren-
dezvény, majd látványos felvonulás keretében érkeztünk a helyszínre,
ahol a továbbiakban hagyományõrzõ elõadásokat láthatott a
közönség. Idén, több mint 10 fellépõ csoport gazdagította a fesztivál
programját színvonalasabbnál színvonalasabb elõadásukkal. Kerepes

Sokszínû Nemzetiség
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hagyományait, eleink életét bemutató kiállítást tekinthettek meg az
érdeklõdõk a mûvelõdési házban. A rendezvényt táncház zárta. A
fesztiválon fellépett Oroszhegy, immár újdonsült testvérvárosunk
néptánc együttese is. Velük a rendezvény napján került sor az
ünnepélyes testvérvárosi együttmûködés aláírására. Így Kerepesnek
ismét értékes taggal bõvült a testvéri, kulturális kapcsolatrendszere.

gi Fesztivál



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2012. JÚLIUS16

Az elmúlt öt évben a Hungaroring Zrt-vel Kerepes Önkormányzata szoros
kapcsolatot ápol annak érdekében, hogy a településünket érõ hátrányokat,
amelyeket felszámolni nem lehet, legalább felajánlásaival enyhítse a sportpá-
lya. Hosszan tartó és mindkét fél részére kielégítõ megoldás valószínû nem
lesz közöttünk az ellentétesek érdekek miatt, de a versenyek számát és idejét
illetõen, valamint egy zajvédõ erdõsáv telepítésének megkezdésében érvénye-
sítettük elvárásainkat. A Hungaroring anyagi támogatást is biztosított, most
pedig polgármester úr tárgyalásai eredményeképpen – mivel õk is használják
a József Attila utca aszfalt burkolatát – térítésmenetesen elvégzi a Hungaroring
Zrt a Béke úti kanyartól a busz végállomásig a teljes kátyúzást.  
A következõ küszöbön álló megállapodás a Hungaroring Zrt felajánlásaként
és teljes költségére, a Wéber Ede utcai óvoda tetõ cseréje, vagy elavult abla-
kainak teljes cseréje.  

Kátyúz a Hungaroring

Este kilenc múlt és 28 fokos meleg van. Szokatlan nyár: ember és állat
kövön, illetve légkondi alatt piheg. A szomszédom elmúlt hatvan, éli a
nyugdíjas éveit és éli. Más férfiak Magyarországon ritkán élvezik a nyug-
díjat. Csak fizetik. Az én emberem nem így. Õ él és mit csinál? Kitette a
kertbe a mûanyag asztalt, mellé a mûanyag széket és kivezette a villanyt.
Olvasólámpa világít neki.

Nocsak. Nem könyvet tesz az asztalra, hanem egy mûanyag vödröt,
mellé egy mûanyag tálat és kezében pedig megcsillan az alumínium
diótörõ. Kigombolt ingben, szinte rákészülve a cselekedetre leül, aztán
kezébe veszi a vödörbõl az elsõ csonthéjas gyümölcsöt és némi
szemlélõdés után szinte kéjes mozdulattal összeroppantja. Reccs!
Miközben töri a diókat, mintha megenyhülne: egy-két gerezdet nem dob
a mûanyag tálba, helyette a szájába löki, komótosan összerágja és lenyeli.
Odabentrõl kihallatszik a televízió. Éppen fûrészhangra hasonlító zörej
szûrõdik a kertbe és a mozdulatlanul meleg, kora éjszakába beleordít a
fõhõs: „Nyomozó, elfogtuk a tettest! Megerõszakolta a szomszéd felesé-
gét, aztán pedig visszament a házba és nézte az esti filmet.”

A diótörõ kezében megáll egy pillanatra az alumínium diótörõ, felnéz
a felhõtlen nyári égboltra, aztán belenéz az olvasólámpa fényébe, megszá-
molja  a köré szédült lepkéket, végül legyint. Miért töröm itt a kertben a
diót, miért nem fekszem az asszony mellett, miért nem simogatom, vagy
olvasok fel neki egy szép könyvbõl valami nagyon káprázatosat?

… És egyáltalán miért gondolkodom azon hatvan felett, hogy most
éppen mit kellene cselekednem? Kevesebb idõm van már nekem, mint
amennyi eddig volt. Hm! Mit nem tettem?

Töri a diót, amíg az asszony odabent a televízió elõtt elalszik.
F.T.

Kánikula
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A szilasligeti településrészen a Kodály-köz az orvosi
rendelõ oldalánál lévõ kis utca, a kialakulása óta minden
olvadásnál és esõzésnél vízben állt, mert úgy adtak ki építési
engedélyeket, sõt, úgy építettek oda a „gödörbe” kisebb
lakótelepet, hogy a csapadékvíz elvezetést kifelejtették a
számításból. Ráadásul néhány mélyebben fekvõ ingatlantu-
lajdonos a víz elvezetése érdekében kisebb-nagyobb gátakat
emelt a telke elé, miközben a Wéber Ede utca alá fektetett,
harminc centiméter átmérõjû csõ nem eléggé lejtõs és nem
elégé magas.
A polgármester az érintett tulajdonosokat összehívta és
kérte a több mint félmillió forintos beruházásból anyagi
áldozatvállalásukat. Eddig nem mindenki fizette be a 20
ezer forintos hozzájárulást, csupán 120 ezer forint jött
össze, de reméljük, a többiek is komolyan veszik ígéretü-
ket, ugyanakkor a kivitelezés nem várhat tovább.
A Községszolgáltató Kft dolgozói kitakarították a Kodály

utcából vezetõ árokrendszert, az önkormányzat több szá-
zezer forintos költségen csöveket vásárolt és speciális darut
bérlelt a csöppet sem könnyû feladat elvégzésére. A
megfelelõ lejtés után az út alatt vezetéken viszik el a vizet,
míg a Wéber Ede utca alatt újabb csõvezetékkel növelik a
keresztmetszetet, így reményeink szerint a Kodály-köz
közlekedése hosszú évek után közmegelégedésre
biztosítható.
Ebbõl az esetbõl is látszik, ahol az érintett lakosok össze-
fognak és vállalnak saját érdekükben áldozatot egy-egy
áldatlan állapot megváltoztatására, ott elõbb tud az önkor-
mányzat is beavatkozni, hiszen elsõsorban Szilasligeten és
Széphegyen a földrajzi viszonyok kedvezõtlenek,
ugyanakkor ezzel sem az ott építkezõk többsége, sem az
annak idején engedélyt kiadók nem számoltak eléggé.

Megszûnnek a Kodály-köz tócsái

A dohányzásra kijelölt helyek kivételével — munkahelyen,
közintézményben stb. — 2012. április 1. napjától más helye-
ken tilos dohányozni. A hivatalban, az iskolában és a
bölcsõdében dolgozó dohányzó kollégák azóta a
Polgármesteri Hivatal és a Bölcsõde között az udvaron
dohányozhattak csak.  Polgármester úr június közepétõl a
Községszolgáltató Kft területén fedett dohányzóhelyet ala-
kíttatott ki erre a célra, ahol ezentúl kulturáltabb körülmé-
nyek között „hódolhatnak szenvedélyüknek” a dohányosok.

Közszolgálati információs pont 
az interneten

HÍREK, INFORMÁCIÓK 
A LAKOSSÁG

SZOLGÁLATÁBAN
Orvosok, gyógyszertárak; fogadási idõk, 

nyitva tartások
Kerepes intézményeinek bemutatása, mûködésük,

elérhetõségeik (honlapok)
Hírek, információk, rendezvények,
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CSATORNABEKÖTÉS TELJES 
ÜGYINTÉZESSEL, INGYENES ÁRAJÁNLAT KÉSZITÉSSEL!

TEL: 06-20-9674-930

LAPSZEMLE: Kora délelõtti, nagyon szép idõ van. Az ébredõ égbolt alatt
a nap sugarai, mint egy nagy, kecses legyezõ ékei, úgy terülnek szét, és végig
simogatják a kerepesi fákat, házakat. Én pedig ülök az árnyékban és olva-
som a helyi sajtót. Böngészgetem türelmesen a Teleház Hírlevél júniusi, és
a Kerepesi Vélemény szintén júniusi példányát. Aztán az ellentmondó ada-
tokon, számokon, és az eltelt huszonkettõ évben kialakult országos politi-
kai környezeten, illetve annak ránk vetült hatásain gondolkodom. Nem
elõször, és nem utoljára.

A Hírlevél, vagyis S. GY. szerint Mogyoródon igazi demokrácia van, mert
a közmeghallgatáson akár teljes három órát felhasználva is lehetett panasz-
kodni. Az írás lelkendezve sugallja, hogy ennek nagyon örülni kell. Itthon
pedig még ennek sem lehet örülni, hiszen a kerepesi meghallgatáson csak
„Beszél a fõnök, és hallgat a köz.”- fejezi be ügyesen S. GY. a cikket. Tehát
Mogyoródon minden rossz, Kerepesen meg minden rendben? Valóban,
Kerepesen olyan sok minden szemmel látható és kézzel is tapintható dolog
készült el, amely megkerülhetetlen, ha valaki bármilyen indíttatásból kritika
tárgyává teszi a helyi közéletet. Miért is kellene például panaszkodni órákig
az új aszfaltozású utcák lakóinak? Vagy miért kellene panaszkodniuk az új
bölcsõde használóinak? A Forrás Mûvelõdési Házra, és az elõtte lévõ
emlékmûre pedig igazán büszke lehet minden lakótársunk. És még sorol-
hatnám sokáig. Mindezek ismeretében egészen megdöbbentõ a Hírlevél
másik írása is, amely CS.Z. nevéhez köthetõ. Ebben olvasom: „a felvett hite-
leket átgondolatlanul, érdemi fejlesztések helyett, elsõsorban mûködésre
elköltötte”. Ez egyszerûen nem igaz, hiszen a zömében pályázati pénzek fel-
használását és elszámolását nagyon szigorú szabályok rögzítik. Egyáltalán, a
lakosság félrevezetésén kívül még mi lehet a célja az ilyen írásnak? Minap fel-
tettem a polgármester úrnak az egyszerû kérdést: Kezelhetõ, vagy sem a
pénzügyi helyzetünk?  - Igen, kezelhetõ - felelte. 

Végül, úgy tudom, hogy megalakult a Kerepesi Kerekasztal Társaság,
amelynek résztvevõi a Hírlevélbõl fentebb idézett személyek is. Szerintem
ez egy jó dolog is lehetne, csak ne feledjék, hogy minden civil szervezet
annyit ér, amennyi az önös érdeken túl ténylegesen is hasznára válik a helyi
közéletnek. Elvárható például, hogy az ünnepi rendezvényeken a már több
mint húsz civil szervezetnek a tagsága nagyobb arányú megjelenéssel emelje a
színvonalat. Úgy vélem, hogy az új, Kerekasztalos társulásnak az ázsióját
nem emelik a Hírlevélbõl idézett megnyilvánulások.

Közben körülöttem már javában tombol a nyár, a poros fûcsomók
között verebek civakodnak. A játszótérrõl gyermekek hangját sodorja
felém a szél.

EURÓPA HANYATLÁSA, avagy mi a különbség a sport és a foci
között? Az EB meccseit televízión követve bõségesen láthattunk bohóc-
nak öltözött, szerepelni vágyó nézõket, akik a mérkõzés helyett a fejük felett
lévõ kivetítõt nézték, hátha megérinti õket is a pillanat öröme. Ámde keve-
seknek adatott meg ez a hatalmas öröm. Így aztán bizonyára a szurkolók
beteljesületlen álom-történetének terhe azóta is nyomasztja lelküket..
A pályán pedig nemzetek labdarúgása helyett állampolgárok csatája zajlott.
Mert mi tudjuk, hogy franciának, olasznak, hollandnak, vagy éppen német-
nek csakis születni lehet. Bármilyen állampolgárságot pedig úgy kell szerez-
ni. Éppen ezért érthetetlen és elfogadhatatlan, miszerint bármelyik európai,
vagyis  nemzeti válogatottban más földrészek szülöttei játszanak.

PARASZTVAKÍTÁS: Nagy lelki erõvel, és persze nemzeti szemlélettel
megáldva, az egyik televízió - talán nem alaptalan vélekedés szerint is — saját
ügynök-klubjának adását kísérem figyelemmel, majd az egyik parlamenti
bolsi-frakció vezetõjének önfeledt fáradozását hallgatom, és nézem.
Nyilvánvaló céljuk a látásmódom javítása. Én mégis szédülök, és vakulok
ezerrel. Közben valamilyen baljós érzés is átsuhan rajtam, akár egy aláhul-
ló falevél szomorkás neszezése egy utolsó, békés nap estéjén.

JAVASLAT: Kormány! Amikor nagyon akartok IMF-hitelt, akkor leg-
alább egy napra fogassatok le néhány gárdistát, vagy jobbikost. Rá egy
hétre már - a régivel együtt - az újabb milliárdok kamatait is fizethetjük.
Amíg csak élünk. Amennyiben a göbbedt hátú „hazafi”szobrát is visszate-
szitek újra éktelenkedni a Kossuth-térre, akkor pedig rögvest itt lesz a
Kánaán. Vagy valami hasonló. Egyébként pedig mindenképpen fel kell majd
venni újabb és újabb összegeket, hiszen mint tudjuk, a hitelezõknek
valamibõl élniük kell, amely nem más, mint a mi pénzünk. 

KAKUKKTOJÁS: - Mi a foglalkozása? - Nehézgépkezelõ.
- Hát maga? - Könnyûfémgyûjtõ.
- És ön? - Szabadkõmûves.

Kovács Ferenc

ALVÉGEN ÉS FELVÉGEN
Amikor ez a történet elkezdõdött, az állatok viszonylagos békében

éltek Afrika szavannáin. A ragadozók megtizedelték ugyan a
növényevõket, de csak akkor öltek, ha éhesek voltak. Így azután ha a
környékükön élõ ragadozó megszerezte az aznapi zsákmányát, a töb-
biek nyugodtan legelhettek, nem kellet félniük.

Népes oroszláncsalád feküdt most is elnyúlva az ernyõakácia árnyé-
kában. Jóllakottan, lustán heverésztek, csak néha csaptak egyet a far-
kukkal, vagy rázták meg a fejüket, hogy elkergessék az örökké
szemtelenkedõ legyeket.

Néhány méterre tõlük a folyóparton nyugodtan legelésztek a
zebrák és a gnúk. Sõt, a folyót kísérõ erdõsáv lombjait a hosszú nyakú
zsiráfok tépdesték. Ide hallatszott a vízilovak prüszkölése is, amint
kergetõztek a folyó sekély vizében. Kicsit távolabb antilopok legeltek,
fejüket fel-felkapva, amikor néhány varacskos disznó futott el mellet-
tük a dagonyázó felé.

Csakhogy ez a békés nyugalom nem tartott már sokáig. Egy hatal-
mas hím oroszlán érkezett az oroszláncsapathoz, erõs állkapcsokkal,
dús, vörös sörénnyel. A csapat ellenségesen fogadta, de miután
legyõzte az eddigi vezetõjüket, behódoltak neki. A legyõzött vezér
még a környékrõl is elmenekült, mert félt már az eddigi uralma alatt
élõktõl is.

Pár nap múlva aztán minden megváltozott. Jöttek az új vezérhez a
hízelgõk, a törleszkedõk, akik addig magasztalták, míg elhitte, csakis õ
lehet az oroszlánkirály. Meg is választották nyomban királynak, és
hogy semmire se legyen gondja ezután, mindjárt három minisztert is
választottak mellé.

A három miniszter pedig nem volt más, mint a hiéna, a sakál és a
keselyû. Mindhárom örökké éhes volt, hiszen õk eddig nemigen zsák-
mányoltak, mindig csak a maradék húsfoszlányokon és a csontokon
marakodtak. Úgy gondolták, eljött az õ idejük, ezután terített asztal jár
nekik.

Addig mesterkedtek, míg rávették a királyt, alkosson új törvényt.
Miért rágjam a csontokat, mondta a hiéna, mikor itt a sok hús elõttünk.
A sakál és a keselyû olyan erõsen helyeselt, hogy a király ki is hirdette:
ezután mindenki akkor vadászhat, amikor kedve van, ha éhes, ha nem.

Lett erre nagy riadalom a növényevõk között, mert csatlakozott a
párduc és a gepárd is az öldökléshez. A szavannán a rémület lett úrrá.
Senki sem érezhette magát biztonságban, örökké a menekülésre gon-
doltak, legelni is alig mertek. A fûben pedig mindenütt halott állatok
feküdtek a gátlástalan öldöklés eredményeként. 

Megsokallta ezt egy bölcs elefánt, gyûlést hívott össze, hogy mit
tegyenek, hogy visszaálljon a rend. Õ mondta el, hogy alig kétnapi
járásra él egy másik oroszláncsalád, szép, fekete sörényû hím vezetésé-
vel. El kellene menni hozzájuk, hátha tudnak segíteni.

El is határozták, hogy küldöttség menjen hozzájuk, és kérjen tõlük
segítséget. A küldöttség egy zebrából, egy viziantilopból állt, de velük
ment egy kafferbivaly is, hogy megvédje õket félelmetes szarvaival.

Indultak is rögtön, és két nap múlva meg is találták a másik orosz-
láncsapatot. Itt ugyanolyan békesség volt, mint náluk azelõtt, így bát-
ran közeledtek, nem is bántották õket. Sõt, mikor elmondták miért jöt-
tek, megígérték nekik, segíteni fognak.

Másnap a küldöttség visszaindult a négy legerõsebb oroszlánnal. Az
oroszlánkirály azt hitte, könnyen végeznek a négy idegennel, hiszen õk
sokkal többen vannak. Ki is állt nagy bátran a porondra, de mikor
körülnézett, látta, hogy egyedül maradt. A hízelgõk, akik eddig alázat-
tal magasztalták, sehol sem voltak. Cserbenhagyták az urukat és gyá-
ván futottak, amerre láttak.

Csak a hiéna, a sakál, meg a keselyû bújt meg a közelben lévõ
termeszvár mögött, de õk sem azért, hogy segítsenek. Nekik mindegy
volt ki gyõz, csak maradjon ott a legyõzött, hogy széttéphessék.

Csalódniuk kellett, mert az uruk, az eddigi hõsködõ, farkát behúz-
va gyáván futott le, még szembeszállni sem mert ellenfeleivel. Rohant
más tájakra, mint az elõdje, õ sem mert a közelben maradni. De keserû
tapasztalatot szerzett. Megtanulta, hogy a hízelgõk, a hatalom
fényében sütkérezõk azonnal megtagadják, ha õ szorul segítségre.

Mi pedig válaszunk olyan barátokat, akik a legnagyobb bajban is
mellettünk maradnak.

2005. június, Csõsz Lajos

AZ OROSZLÁNKIRÁLY
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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

Felhívás! Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke “tanulási problémára” vagy “viselkedési rendel-
lenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhetõ a hiperaktivitás témájában. Cím: 1461 Budapest, Pf.:
182. Telefon: 06 (1) 342-63-55 E-mail: info@cchr.hu Weboldal:
www.emberijogok.hu Minden információt bizalmasan
kezelünk!

Sérelmek a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben vissza-
élést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántal-
mazás, stb.), írja meg panaszát az alábbi címre, vagy hívja az
alábbi telefonszámot: Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1)
342-63-55 • E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.emberijo-
gok.hu  Minden információt bizalmasan kezelünk!

Július 24-én délelõtt két fiatal hölgy csöngetett be a szi-
lasligeti Kiss József utca egyik nyugdíjas, egyedülálló lakó-
jához azzal a jó hírrel, hogy az áramszolgáltatótól érkeztek
és szeretnék átvizsgálni a vezetékeket, a konnektorokat,
mert most lehetõség van akár ingyen cseréjükre is.

A néni a rendõröknek késõbb elmondta, annyira jól
adták elõ magukat, hogy nem fogott gyanút és beengedte,
majd dolguk végeztével kiengedte õket a házából. Néhány
perc múlva vette észre, a szekrényajtó nyitva és a kis
dobozka, amiben néhány ékszerét tartotta, mert kész-
pénzt nem tud megtakarítani, nos, a kis dobozka eltûnt.

A rendõrség ismeretlen tettesek után nyomoz, tegyük
hozzá, az eredmény nagyon kétséges, viszont azt kérjük
mindenkitõl, ha becsöngetnek ilyen-olyan indokokkal
hozzá, a kétely legyen benne olyan erõs, mint az áramütés.

F. T.

Áramütés

A rendôr járôrkocsi  telefonszáma:
06 70 263 4334 

Ménesi Norbert törzsôrmester
körzeti megbízott: 06 70 342 0582
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Szilasmenti napok 2012. augusztus 25. szombat Magyarok eledele fõzõverseny Nevezési lap 

Csapat neve: Csapatvezetõ neve: Telefonszáma: 

Az ételek elkészítéséhez egy darab, max. 20 l-es bogrács használható. Tûzifát, 1 db asztalt, 2 db széket biztosítunk. 
Nevezni lehet: 2012. augusztus 24. 17 óráig. Várjuk csapatok jelentkezését!

Jelentkezés és részletes információ: Forrás Mûvelõdési Ház 28/560-360, 20/559-8921


