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Október 23. -- kicsit máskéntkicsit másként
„Optimistán, bele a reménytelenségbe”, e címet
viselte Dörner György érdemes mûvész
elôadóestje, mellyel indult az idei megemlékezés
Kerepesen. A mûsor a Forrás Mûvelôdési
Házban került megrendezésre, melynek keretén
belül Kölcsey, Arany, Petôfi, Reményik Sándor és
Vass Albert verseket és csángó dalokat hallgatha-
tott a szép számú közönség. Az elôadás után a
Templom téren gyülekeztek kicsik-nagyok, s fák-
lyákkal vonultunk át a Hôsök emlékmûvéhez,
ahol Franka Tibor mondott beszédet, majd kos-
zorúztak a helyi intézmények és civil szervezetek
képviselôi. A Szózat ismerôs dallama ez alkalom-
mal mintha másképp, mintha kicsit szívhez
szólóbban csengett volna, a megemlékezés
záróakkordjaként.

Az 1848-49-es forra-
dalom Aradon kivég-
zett tábornokairól
emlékeztünk meg
október 6-án.
Franka Tibor polgár-
mester úr megemlé-
kezõ szavai, és Mayer
Endréné nem minden-
napi ünnepi beszéde
után, kis zászlók le-
tûzésével folytatódott
a mûsor, melyek el-
helyezésénél a részt-
vevõk közösen vissz-
hangozták az Aradi 13
nevét!
Szabó Arnold Damja-
nich imáját idézte,
majd Lencse Balázs
kántor úr fohásza után 
elénekeltük a  Szóza-
tot. Ezt követve a
helyi intézmények,
civil- és társadalmi
szervezetek, egyesü-
letek helyezték el a
kegyelet virágait a Hõ-
sök emlékmûvénél.

Aradi Vértanukra emlékeztünk
„Vannak férfiak, akik a BECSÜLETBEN hittek,
Vannak katonák, akik a HÛSÉGRE esküdtek,
és vannak Hõsök, akik a hazáért adták életüket”
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A testületi ülésen a törvény szerint kötelezõ napirendi pont
rövid összegzése a következõ: az önkormányzat gazdálkodása
a könyvvizsgáló jelentése és a település eredményei fényében
elfogadásra érdemes. Az ellentétes és folyamatos jajkiáltások-
kal szemben minden rendben van, sõt, 2012. október végén,
a számlánkon 60 millió forint landolt.

- Nincsen 30 napon túli kifizetetlen számlánk
- Nem vettük igénybe a folyószámlahitelt
- Nem éltünk bérelõleggel
- Jelenleg 30 millió lekötött pénzünk van
- Az idei évre teljesítendõ hiteltörlesztéseinket kifizettük
Mindezt olyan szigorú gazdálkodás mellett értük el, amely

Kerepesen még a megszorítások, az inflációk és a várható
elvonások ellenére is kedvezõ az adózás, hiszen a mindenütt
kötelezõ adókon kívül nálunk nincs ingatlan, vagy telekadó,
amit egyre kevesebb település mondhat el magáról.
Ugyanakkor az éves 260-270 milliós adóbevétellel szemben a
kintlévõség nagyon magas, közelíti a 140 milliót, amely azt

tükrözi, hogy több százan nem, vagy csak részlegesen tartják
be a törvényi elõírásokat. Ezzel pedig nem csak az önkor-
mányzatot, de valamennyi kerepesi adófizetõt is büntetik.
Többek között ezért kellett a szemétszállítást visszaadni a
Zöld Híd Kft-nek, mert a tartozás meghaladja a 20 millió forin-
tot. Nehéz a gazdasági helyzet, egyre kevesebb a munkahely,
egyre kevesebb a pénzük az embereknek, ugyanakkor az igé-
nyek magasak.

Természetesen egyetlen fillér hitelt sem használunk tör-
lesztésre, csak beruházásokra, ennek köszönhetõ mindaz, ami
útban, faluházban, óvodában, bölcsõdében, iskolában,
családsegítõben, idõsek klubjában stb. megvalósult. Az idei
esztendõben magas az adósságtörlesztésünk, több mint 120
millió, de pontosan törlesztünk, „minta adósok” vagyunk.
Hasonló lesz a helyzet jövõre is, de 2014-tõl a törlesztésünk
összege nem haladja meg az 50-50 milliót, amit a település
már jóval könnyebben teljesít.

F. T.

Sikeres gazdálkodás Kerepesen

Sokan segítettek, ki pénz-
zel, ki munkájával, ki pedig
mindkettõvel, hogy a 100 éves
Szent Anna Templom díszbur-
kolata az október 14-i ünnep-
ségre elkészüljön. A Nagy
Anna kezdeményezésére
indult felajánlás során több
mint 160 négyzetméter bur-
kolatot helyeztek el. Külö-
nösen sokat segített az önkor-
mányzat káeftéje és gépei,
Sebály Zoltán, Hajósi László,
Palotai László, a Jobbik, Balogh
István, még a polgármester is
rakta a díszköveket. A vízelve-
zetést Gróf László és
Lobmayer Miklós végezte.
Köszönet érte mindenkinek,
aki részt vett a munkában.
Szilasligeten a téli idõszakban a
templom annyira hideg, hogy
sokan nem képesek végig ülni
a szentmisét, ezért dr. Vaszil
László és Franka Tibor egyen-
ként 100 ezer  forint
felajánlással járult hozzá a
templom fûtési rendszerének
mielõbbi kialakításához.
Ugyanitt egy 30 méter hosszú
kapaszkodó vaskorlát építését

és felszerelését vállalta Perge
Csaba, Fáczány László vállalko-
zók és Franka Tibor polgár-
mester.                             Gé

Képviselõi felajánlások:
Nagy Anna - egy havi brut-

tó tiszteletdíját ajánlotta fel a
Szent Anna Templom udvará-
nak díszkövezésére.

Mácsai-Krizsán Mariann -
egy havi bruttó tiszteletdíját
ajánlotta fel a József Attila
utcai óvoda Mártírok utcai
bejáratának elõtetõ készíté-
sére.

Palotai László: egy havi
bruttó tiszteletdíját ajánlotta
fel a Szent Anna Templom
udvari kövezésére.

Járda és fûtés 
adakozásból

Az Állami Számvevôszék munkatársai belsô ügyrendi, késôbb pedig gazdálkodási vizsgálatba kezdtek a kerepesi önkor-
mányzatnál. Az ilyen vizsgálatot véletlenszerûen, vagy kockázatos mûködés, végül pedig névtelen, vagy neve elhallgatását
kérô feljelentô, vagy feljelentôk nyomán szokás elvégezni.

Kerepes hiteltörlesztései példaértékûek, beruházásaink megvalósulnak, mégis, ezzel együtt, vagy ennek ellenére 2006, azaz
polgármesterségem óta a feljelentéseknek se szeri, se száma. Feljelentettek az APEH-nál az írói munkásságom miatt, a gépko-
csivezetôi jogosítványom miatt, feljelentették a hivatalt, az önkormányzatot, az egyesületünket, a munkatársamat, talán ezek-
ben a percekben is születik egy feljelentés.

A vizsgálat megindult, eredményre hetek múlva számíthatunk.
Franka Tibor polgármester

Számvevôszéki vizsgálat

A Hit Gyülekezetének lelkes helyi
csapata, a Ping-pong klubosok és
feleségeik, a Forrás Mûvelôdési ház
dolgozóinak kezdeményezésére és
közremûködésével, okt. 20-án
szombaton közös összefogással és
mérhetetlen lelkesedéssel, „újjá-
varázsolták” a Szilasligeti Közösségi
Házat. Új színeket  kapott a nagy
terem és az elôtér, felfrissült a
konyha és  mellette a kis
öltözô.Eltûntek a külsô falon éktelenkedô graffitik, és még a
tetô cserepeinek helyreállítására  is futotta a nap végéig.
A „kivitelezôk” ôszintén remélik, hogy az ide járó vagy tartozó
közösségek, örömmel veszik majd birtokba a megújult
tereket, és sajátjukként becsülik majd, s még nagyobb
figyelemmel vigyáznak rá! 
ITT és ezúton is KÖSZÖNET minden SEGÍTÔNEK!:)

A közös munka öröme
Avagy létezik még napjainkban is összefogás!
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Harci dobok pergése és trombitaszó lelkes harsanása
nélkül, de több helyszínen a szélben táncolva mutatta
meg magát Kerepes lobogója a Kárpátmedencei
Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozaton ahol tradici-
onális íjakkal mérték össze tudásukat a „harcosok”.

A rendezvénysorozatot a Nap Párducai szabad
íjászcsapat, a Mindszenti íjászok Baráti Köre, a Vitalitás
SE íjászai és a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub
(Szlovákia) egy akarattal hívta életre, hogy megtaláljuk
a legjobb teljesítményt nyújtó pusztai tradicionális íjat
használó férfit illetve nõt, akik a “ Kárpát medence leg-
jobb harcosa” címet nyerik. Célja, hogy egyre növelve a
cél messzeségét, fokozva a terepviszonyok adta nehéz-
ségek leküzdését olyan kihívás elé állítsa a mai
íjászokat, melyet íjfeszítõ õseink napi szinten teljesítet-
tek mind a vadászatok mind a harcok során. A hadjárat
útja egy lehetõség arra, hogy eleink tudását keresve,
kutatva, álltaluk gazdagodjunk ebbe a nagyon szegény
világba. Hiszen minden „csata” hoz új harcosokat” kik-
nek megismerjük, stílusát, eszközeit, az eddigi íj és nyíl-
kutatásában elért ismereteit és mindez egy nagy közös
asztal terítékeként tápláljon minden résztvevõt,
vendéget, és nézõt. A márciustól szeptemberig tartó, öt
csatából álló versenysorozatnak négy helyszínét
Balassagyarmat - Patvarc, Pécel, Mindszent és
Marcelháza biztosította.Feszítettük íjainkat a Börzsöny
lankáin, a Rákos patak völgyében, az Alföldi síkságon és
Felvidéken. Vadásztunk életnagyságú medvére és vág-
tató lovas harcos alakjára, változatos domborzati

viszonyok között 50 métertõl — 240 méterig elhelyezett
célokra, volt ahol a szintkülönbség a 20 m-t is elérte.
Lõttünk természetes anyagú magyar íjjal, saját magunk
kovácsolta heggyel, vesszõhajtásból készült nyíllal.
Küzdöttünk más nemzetek által híressé tett célokkal,
például Koreai, Japán, Amerikai vagy mint a Mongol
Nadam, és Török Puta .

„Példa értékû a világ egyes nemzeteinek az íjá-
szathoz való hozzáállása. Mi Magyarok, akik az
íjfeszítõk népének valljuk magunkat még nem
tudunk felmutatni,olyan rendszert vagy hagyo-
mányt - Kassai Lajost kivéve - melyet bárhol a vilá-
gon gyakorolhatnak s amire azt mondják ‘ez igen!’,
‘ez kihívás!’ s tudhatják róla, hogy Magyar. Ahol
minden versenyzõ saját magával kell, hogy megvív-
jon, mind szellemi mind fizikai síkon.”

(Idézet a Párduc próba szabályzatából)
A versenyek rendezése közben házigazdaként tanul-

tuk, a vendéglátás szabályait, vendégként gyakoroltuk
a magatartást mellyel megtiszteljük vendéglátóinkat,
versenyzõként a  fegyelmezettséget, és az íj mint fegy-
ver csapatban való biztonságos használatát. 

Minden szervezõ csapattal ott munkálkodtak a csa-
ládtagjaik, bizonyítva a család összetartozásának erejét.
Névtelenségükben is tartó oszlopai õk e
rendezvénysorozatnak.  A résztvevõ szervezõk,
versenyzõk, vendégek és nézõk lelkesedése, a
megjelenésükkel megtisztelõ polgármesterek
megtisztelõ szavai bizonyítják a hadjárat létjogosultsá-
gát.

A 2012. évi csatáknak vége. Immáron az
ötletgazdaként és fõszervezõként résztvevõ Nap
Párducai szabadíjász csapat jóvoltából a
„Kárpátmedencei Hadjárat” életre kelt, de a jövõ évi
helyszíneket tekintve még nem végleges, hiszen várja
azon csapatokat, akik képesnek érzik magukat egy
hasonló kihívás megszervezéséhez. Bõvebben tájéko-
zódni a www.napparducai.hu weboldalon lehet.

Köszönet illeti Franka Tibor polgármestert és Prokop
Adélt a mûvelõdési ház vezetõjét, akik
segítõkészségükkel, feltétlen bizalmukkal bízták ránk a
díszzászlót, hogy a fejek felett lobogva öregbítse  tele-
pülésünk hírnevét és így Kerepes is részesévé váljon a
Kárpátmedencei Hadjáratnak.

Pintér György

„Hadjáraton” Kerepes zászlaja
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2012. szeptember 22-én
Nagytarcsán szlovák hagyomá-
nyos lakodalmast rendezett a
helyi Hagyományôrzô Egye-
sület és az önkormányzat. A
készülôdés hetekkel elôtte, a
konkrét elôkészületek már
csütörtökön megtörténtek,
megvolt a disznóvágás.
Pénteken az asszonyok ko-
pasztották a tyúkokat, sütöt-
tek, fôztek. Minden résztvevô
pár egy-egy tál otthon sütött
süteménnyel járult hozzá a
vendéglátáshoz.  

Szombaton délután 14
órára várták a vendégeket a

környék szlovák lakta községeibôl Kerepesrôl, Csömörrôl,
Kistarcsáról, Cinkotáról, Ecserrôl, Isaszegrôl. A csömöriek,
ecseriek és mi lovas kocsival érkeztünk, mint régen, a lányos

háznál fogadtak bennünket.
Hamarosan rozmaring ággal
feldíszítve elindultunk az eskü-
vôre, ahol evangélikus szokás
szerint adták össze az ifjú párt,
majd a menet táncolva elindult
a lagzis házhoz. Ezután kezdô-
dött a vigadalom. A vacsora
csak este hétkor került az asz-
talra, természetesen szlovák
és magyar vôfélyek köszöntô-
jével, a talpalávaló zenét az
Újhartyáni trubacsok szolgál-
tatták.

A jó hangulatú lagzi hajnalig
tartott, a vendégsereg egy
része még vasárnap visszatért ebédre, elfogyasztani a „mara-
dékot”.

Gratulálunk a szervezôknek és köszönet a meghívásért,
reméljük a következô évben viszonozhatjuk a meghívást.

Hagyományôrzô lakodalmas Nagytarcsán

A nagytarcsai szlovákok, október 13-án, szombaton tartot-
ták a szlovák nemzetiségi falunapot, ahová fellépésre a kere-
pesieket még augusztusban meghívták, amit mi örömmel elfo-
gadtunk.

Az ünnepség evangélikus Istentisztelettel kezdôdött, majd
az erre az alkalomra megrendezett függöny kiállítás megnyitá-
sával folytatódott. A kiállított kézmûves csoda remekmûvek a
mai napig használatosak, melyeket jellegzetes angyalka motí-
vumokkal díszítettek, és a múlt században készítettek.

Díszvendégként az Országos Szlovák Önkormányzat nevé-
ben Ryba Etelka volt jelen a rendezvényen. A kultúrház szín-
padán a helyi hagyományôrzôk és a Venčok asszonykórus,
valamint a vendégek együttesei: Nógrád megyébôl,
Vanyarcról - két csoport - Budapestrôl a Lipa Táncegyüttes,
Kerepesrôl a Hagyományôrzô Pávakör és a Sarkantyú
Együttes léptek fel nagy sikerrel.

Köszönjük a meghívást Galántai Marikának, a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat vezetôjének.

Szlovák Nemzetiségi
Nap Nagytarcsán 2012. szeptember 06-án szlovák egyházi napot tartott a Váci

egyházmegye. Az ünnepélyes szentmisére Pest és Nógrád
megyébôl jöttek a zarándokok. Kerepest a Hagyományôrzô
Pávakör Egyesület és a Sarkantyú Együttes tagjai képviselték.
A szentmisét Szlovákiából Hanko püspök úr, Beer Miklós püs-
pök és Varga Lajos segédpüspök urak koncelebrálták. A szent-
mise után átvonultunk rézfúvós (trubacs) kísérettel a Sasvári
Madonna szobrához, ahol szlovák nyelvû litániát tartottak püs-
pök urak a zarándokoknak. Az ebédet a püspöki palota kert-
jében szolgálták fel, ami után 15.00 órakor kezdôdött a kultu-
rális program. Szinte minden résztvevô település fellépett
tánccal, vagy énekekkel. A program csúcspontja a közös tánc
volt, ahol Kerepes, Kistarcsa és Csömör táncosai fergeteges
sikerrel adták elô az Alsó Garam menti kopogós táncot.
Köszönet a rendezvényen való részvétel lehetôségéért.

Szlovák egyházi
nap Vácott

Az oldalt írta: Kiss Károly elnök
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
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Azt is bizonyosan tudjuk, hogy Kerepesen volt posta és
postakocsi állomás hisz volt postamester is, kinek nevét még
homály fedi. A török kiûzése után a hálózat alapja az öröklési
és eladási joggal az udvar hû nemes postamestereknek ado-
mányozott postaállomás volt, ahol a postamester feladata volt
az állomás fenntartása, mûködtetése és a postajáratok kiszol-
gálása. A postaállomások fogadót, szállást, váltás lovat biztosí-
tottak a postajáratnak és utasainak.  Így volt ez Kerepesen is a
mai patkó csárda helyén. A postaállomások számos privilégi-
ummal rendelkeztek, mentesek voltak a katonai beszállásolá-
sok alól, a híd és rév vámok, valamint a közmunka alól, a pos-
taállomás épületén az uralkodói címert viselhették. Az uralko-
dó által adományozott postaállomások nemesi birtoknak
minõsültek, mentesek voltak a végrehajtás alól, csak a jöve-
delmüket lehetett végrehajtás alá vonni; ez alapján határozták
meg az állomások értékét. . Az elsõ, kifejezetten a Magyar
Királyság területére vonatkozó postai rendelkezése a
Habsburg háznak az 1715 év. 22. tc. volt, ami rögzítette, hogy
postamesterré csak magyar nemest lehet kinevezni. Az ügyin-
tézés nyelve pedig a magyar lett. Ez a rendtartás állította fel a
magyar országos postamesterséget, ami szavatolta, hogy a
magyar posta nem olvad be a Taxis-család által mûködtetett
európai postába, hanem megõrzi önállóságát, miközben
fennmarad a jól mûködõ kapcsolat. Az Erdélyi fejedelemség-
ben is kialakult a fejlett postahálózat, mintaként a Habsburg
területek postahálózatának tapasztalatait felhasználva. Az
erdélyi posta közvetlen fejedelmi irányítás alatt állt, a
postamesterek jellemzõen nem nemesi adományként kapták
tisztségüket, hanem kinevezett hivatalnokok, döntõen hivatal-
nok nemesek voltak. Az erdélyi posta kialakítása egyedi feje-
delmi parancsok révén történt, átfogó szabályozásra nem
került sor, mindössze a Compilata Constitutio (1654) III. rész
elsõ címe tartalmazott postai tárgyú rendelkezéseket,
döntõen a postaállomások és futárok, valamint a postalovak
védelmében. Kifejezetten külön postai pátenst Thököly Imre
bocsátott ki 1682-ben, amiben tiltotta a posta elleni támadá-
sokat, azok ellen valamennyi hatóság köteles volt fellépni.
Meghatározta a küldemények súlyhatárát és a díjszabást.
Thököly csak a saját postahálózatát helyezte védelem alá, a
királyi posta esetében nem ismerte a levéltitok intézményét,
valamennyi levelet ellenõrzése alatt tartotta. Az elfogott kül-
deményt felbontani rendelte el. II. Rákóczi Ferenc szabadság-
harca alatt az elfoglalt területeken a királyi postahálózatot
átszervezte, korszerûsítette, hálózata lényegesen sûrûbb volt,
mint a korábbi Habsburg postahálózat és heti három járat
indult. A török hatalom megszûntével óriási változások tör-
téntek a Kerepes és a környék lakosságának létszáma, nemze-
tisége és vallása tekintetében, mely idõszak két részre
osztható. Az elsõ idõszak 1690-1715 között zajlott.
Jellemzõje, hogy a környezõ városok (Buda, Pest, Vác) több-
ségi rác-szerb lakossága mellett a Habsburg adminisztráció
kiépítésével, valamint a katolikus egyház támogatásával egyre

növekvõ német nyelvû és katolikus vallású népességet kapott,
illetve a váci református magyarság is jelen volt. A városok a
Rákóczi-szabadságharc alatt mindvégig labancirányítás alatt
voltak és katonaságuk, illetve „önkénteseik” támadták a kör-
nyék kuruccá vált falvait. A környezõ hasonlóan lepusztult-
falvakba a magyar birtokosok elsõsorban Nógrád
vármegyébõl magyar, szlovák és Kerepesen fõként német
parasztokat, „iparosokat” telepítettek, melyek vallását tekint-
ve katolikus volt. 

( Folytatása következik)
Springer Friedrich

Kerepes németségérõl és a történelemérõl általában (sorozat)  III. rész. 

Postaútvonal Kerepes
(Ez az ismertetô Horváth Lajos Kerepes-(Kis)tarcsa történetérõl 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.)

Az NÖK Hírei:

Az általunk szervezett II. Kerepesi sörfesztiválra szinte
minden reklám és plakát nélkül csak facebook és „szájha-
gyomány” igénybevételével minden hely elkelt. 2012. X.
hó 20.án kezdõdhet a Kerepesi „Októberfeszt 2012”. A
jó hangulat garantált a programjaink mellett. Következõ
számban már beszámolhatunk róla bõvebben, úgy, mint
az októberi testületi üléssel egybekötött közmeghallga-
tásról is.
A szüreti ünnepségen ismét sikeresen szerepelt, a
folyamatosan bõvülõ német hagyományõrzõ egyesüle-
tünk tánc csoportja. A 100 éves templomunk díszkõ bur-
kolatát 40.000 forinttal támogatta az NÖK testülete.
A családfa kutató program jól halad, sok fényképpel gaz-
dagodtunk, de várunk még az önök régi képeit is. Egy
kiadvány terve is foglakoztat bennünket. Falucsaládfa,
minden régi kerepepei családdal. Honlapunk mellett
www.nok.uw.hu , keressék önök is a Facebook oldalát a
Német Önkormányzat Kerepes címen. 
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Szeptember 29-én, szombaton egész napos program-
sorozattal ünnelte fennállásának 20. évfordulóját a
Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány. Benke Laci bácsi jó
szívvel készült a közös fôzésre a fogyatékos fiatalokkal,
mint mondta: az alapanyagok közül a fiatalok mosolya
volt a legfontosabb fôszer a vacsorához.

Immáron húsz éve dolgozik aktívan a Lámpás 92 Közhasznú
Alapítvány azért, hogy (elsôsorban értelmi) fogyatékos fiatal
felnôttek számára személyre szabott, egyedi lakhatási és fog-
lalkoztatási lehetôségeket dolgozzon ki. Két napos rendez-
vénysorozattal készült ennek a húsz évnek az ünneplésre az
Alapítvány és az ÉTA (Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi
Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége), ami pedig
a 15. születésnapját ünnepelte.

Szeptember 28-án koncerttel egybekötött hálaadó szent-
misével nyitott az ünnepség a váci Székesegyházban, Dr. Beer
Miklós Váci megyéspüspök celebrálásával, szombaton pedig
Taksonyba várták az ünnepelni vágyókat. Igazán izgalmas
programnak ígérkezett mindazok számára, akiket a gasztro-
nómiai élvezetek nem hagynak hidegen. Csoportokra bontva
„versenyfôzésbe” kezdtek a fogyatékos fiatalok sztárszaká-
csokkal és olyan közszereplôkkel, akiket nem lehet a gasztro-
nómia világától elválasztani. Ízelítôképpen: csapatvezetôként
vett részt Benke László olimpiai bajnok mesterszakács, mes-
ter cukrász, Sági Szilárd gasztrokibic és Rákóczi Ferenc
rádiós és televíziós mûsorvezetô, a gasztronómia nagy tiszte-
lôje és élvezôje. 

„Minek a hit, a tudás, ha nem adjuk át a jövô nemzedéké-
nek” válaszolta Benke Laci bácsi arra a kérdésre, miért fon-
tos számára ifjúsági rendezvényeken részt venni. „Mindegy,
hogy ép, vagy fogyatékos fiatalról van szó, a mi jövônk az ô

kezükben van”. Laci bácsi szerint ezzel a közös fôzéssel min-
denki gyôztesnek érezheti magát, és a legnagyobb élmény - a
finom ételek elfogyasztása mellet - a fogyatékos fiatalok arcán
látható mosoly alkotás közben. 

Rákóczy Feri véleménye szerint „egy átlagos ember a
neveltetésébôl adódóan nem igazán tud mit kezdeni egy sérült
emberrel — legyen szellemi-, vagy testi fogyatékos — pedig más
attitûdöt nem kell alkalmazni, mint a szeretet gyakorlását,
kifejezését. Ezt a szeretetet és törôdést több mint 100%-osan
visszaadják ezek a gyerekek. Merjünk odamenni a fogyatékos
emberekhez! Remekül éreztük magunkat, és nem kellett
hozzá más, mint néhány bogrács paprikás krumpli.”

Váradi Ildikó

Közös fôzés fogyatékos fiatalokkal
a Lámpás 92 Alapítvány 20. születésnapján

Szeptember utolsó vasárnapján a
szép, melengetõ napsütésben fájó
szívvel, izgatottan készülõdtünk az
immár utolsó közös istentiszteletünkre,
melyen a Riskó házaspár hirdet igét.
Virágok az asztalon, szépen csomagolt
kis ajándékok, versek, kedves, szerete-
tet sugárzó gondolatok. Ez minden,
mellyel várni és búcsúztatni tudtuk a
meghatódott házaspárt. 

Az immár egy éve önállóvá váló
református kis gyülekezet hallgatta az
Igét, és csendesen, szomorú szívvel
búcsúzkodott szeretett pásztoraitól.
Hetek óta tudtuk már, hogy 11 jóban-
rosszban eltöltött közös év után a kere-
pesi gyülekezet és Lelkész Asszony útjai
elválnak egymástól. Tudtuk, és tudomá-
sul vettük, hogy most már nélküle — nél-
külük - kell folytatnunk a fáradságos
utat, melyet vele, velük együtt kezd-
tünk, melynek célját velük együtt fogad-
tuk el. Most majd nélkülük kell mutat-
nunk, hogy a fáradozásuk nem volt hiába
való, hogy a magok jó földbe kerültek,
és mi jó tanítványok leszünk.

Láttuk, hogy Lelkész Asszony hosszú
ideje sokszor emberfeletti munkát
végez a Lepramisszió világszer-

vezetében, egyéb szervezõ és irányító
munkákban, templom felújításokban, az
új templom építésének elõkészítésében,
táborok, hitmélyítõ hetek szervezésé-

ben, gyermek és ifjúsági hitoktatásban…
Ezért lelkünk mélyén tudtuk és próbál-
tunk hozzászokni a gondolathoz, hogy
egyszer majd nélkülük kell folytatnunk a
munkánkat. Meg kell mutatnunk, amit
tõlük tanultunk a hosszú évek alatt: leg-
fontosabb a hit és a szeretet. Ezt hisszük
és tudjuk, hiszen az együtt töltött évek
alatt számtalanszor láthattuk, átélhettük
áldozatos, fáradságot nem kímélõ,
lehetetlent nem ismerõ munkájukon
keresztül Isten áldásait. Tették a dolgu-
kat szerényen, híven, önzetlenül úgy,
ahogy ezt Pál apostol levelében olvas-
hatjuk: „A jó harcot megharcoltam, a
pályát végig futottam, hitemet meg-
tartottam. Készen vár rám az igazság
gyõzelmi koszorúja.” 

És tudjuk, hogy ezután is így lesz.
Lelkész Asszony Lepramisszióban vég-
zett munkája sok-sok tízezer beteg
ember életének ad új reményt. Hite
pedig új erõt a küzdelemhez vagy a
megbékéléshez.

Mi pedig köszönetünk, hálánk jeléül
azt ígérhetjük, hogy haladunk az õ irá-
nyításával megkezdett úton töretlenül,
híven, szeretetben összekapaszkodva.
Isten áldása kísérje útját a mi kis közös-
ségünk szeretete mellett.

Kerepesi Református Gyülekezet

Az utolsó közös Istentisztelet
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A Kossuth díjjal kitüntetett
népszerû írónô Kerepes szép-
hegyi településrészén élt és
alkotott haláláig. Örököse, Tasi
Géza és Kerepes Önkormány-
zata úgy döntött, hogy emléké-
re a Vécsey és a Hegy utcák
keresztezôdésében kialakít egy
30 négyzetméter nagyságú
emlékhelyet. Az örökös fara-
gott kopjafát ajánlott fel, a dísz-
kô burkolatot Bedô István vál-
lalkozó, a padokat és táblát
Varga József sírköves, Franka
Tibor polgármester, míg a
munkák elvégzését és a zászló-
állítást az önkormányzat vállal-
ta magára. Az átadás novem-
berben lesz.

Szabó Magda emlékhely

Lehetôségeihez képest az önkormányzat nemrég mart asz-
falttal javította a Sas- az Elôd- és az Ady Endre utcák kátyúit,
kialakította az Állomás utca alján átvezetô árokrendszeren a
3,5 tonna teherbírású hidat, amely újabb összeköttetést jelent
Szilasliget és Kerepes között, valamint a Kodály közben ural-
kodó áldatlan állapotok felszámolásába is belekezdett.

Nehezíti a munkát, hogy az ott élôk közül — noha vállalták —
csak nagyon kevesen járultak hozzá a költségekhez, pedig a
beruházás mértéke közelíti a kétmillió forintot. 

Még a tél beállta elôtt Széphegy utcáinak kátyúzására kerül
sor, illetve meg lett rendelve a településrész csapadékvíz elve-
zetési terve, mert komolyabb útépítés csak ezt követôen
lehetséges.

Mart aszfalt — vízelvezetés

A településünkön lévô hagyományôrzô csoportok vezet i és
tagjai kerekasztal megbeszélésre gyûltek össze október 18-án a
mûvelôdési házban, ahol az együttmûködés lehetôségérôl és a
jövôbeni tervekrôl volt szó. Polgármester úr és a Szlovák Önkor-
mányzat vezetôje Kiss Károly javaslatát vitatták meg, miszerint a
csoportok rendezvényen való részvételét, a próbák lehetôségének
zökken mentes biztosítását, a vendégszerepléseken való fellépés-
eket egyeztetni úgy lehetne hatékonyabban, ha a csoportok nem
külön-külön szervezkednének, hanem együtt beszélnék meg a
csoportvezetôk az erre közösen megválasztott vezetôvel, aki
koordinálná, egyeztetné a programokat. 

Az összejövetel célja az is volt, hogy az esetleges félreértéseket,
sérelmeket tisztázzák egymással a csoportok tagjai, elmondják mi
az, ami nem tetszik, és hogyan lehetne rajta változtatni.  Felmerült
a kérdés, jó-e az, ha egy-egy csoport tagjai rendszeresen a saját
nemzetiségû hagyományôrzô produkciójuk után átöltözve egy
másik csoport nemzetiségi viseletébe öltözve ugyanazon a rendez-
vényen szerepelnek. Ebben az esetben nem arról van szó, hogy
vállalt nemzetiségük népviseletében bemutatják egy másik
nemzetiségû népcsoport táncát, énekét, hanem a sajátjukat
otthagyva a másik nemzetiségû csoportban is tagként bejegyezve
táncolnak hol itt, hol ott. Polgármester úr a „hol ilyen, hol amolyan
nemzetiségû vagyok” szerepvállalást, mint új divatot üzletinek és
meggondolatlannak tartja és kijelentette, hogy nem támogatja a
település központi rendezvényein. A vélemények megoszlottak,
egyezségre ebben a témában nem jutottak a résztvevôk, abban
viszont igen, hogy ki legyen az, aki összefogja a csoportokat, egyez-
tet, szervezi a programokat, fellépéseket, helyszíneket; szavazással,
szinte egyhangúlag — 5:2 arányban — a Forrás Mûvelôdési Ház meg-
bízott igazgatóját Fehérné Kolozsvári Katalint kérték el erre a fel-
adatra.

Abban is egyetértettünk, hogy többször kell ezután összejön-
nünk, közös esteket rendeznünk és nem egymás ellen, hanem egy-
másért és egymással kell Kerepes jó hírét vinni és öregbíteni.

G.E.

Tánc az asztal körül

A kerepesi mûvelôdési ház megbízott igazgatói feladatait
Pálinkásné Prokop Adél Mia végezte egészen 2012 ôszéig. Mivel
személyesen kérte, hogy csak ideiglenesen tudja vállalni, pályá-
zatot írtunk ki az igazgatói posztra. Sajnos a törvényes feltéte-
leknek egyetlen jelentkezô sem felelt meg, ezért új státuszt léte-
sítve Kolozsvári Katalin került felvételre, aki 2012. októberétôl a
megbízott igazgatói feladatokat látja el próbaidôben.

Megbízott igazgató

Álláshirdetés
Kerepes Nagyközség Önkormányzata védõnõi munkakör betöltésére pályá-
zatot ír ki. A status határozatlan idejû, közalkalmazotti jogviszony keretében
létesül.
Pályázati feltételek:Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, erkölcsi
bizonyítvány, fõiskolai szintû védõnõi oklevél megléte. Tapasztalat elõny, de
nem feltétel.
Fényképes szakmai önéletrajzokat, az iskolai végzettséget igazoló okirat
másolatával a 2144 Kerepes Vörösmarty u 2. szám alá a Polgármesteri
Hivatalba várjuk, Balatoni Katalin nevére. Munkaidõben Dr. Vaszil
László gyerekorvos ad felvilágosítást a 06-20/368-9442 telefonszámon
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kényelmesen az Ön otthonában.

Tel: 06-30-382-5377 

Mezei Mária
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Csicsergô óvoda

Az új nevelési évben a következôképpen alakultak a cso-
portok: Fecske - nagycsoport; Süni - kis-középsô csoport;
Mókus - vegyes (kis- középsô-nagy) csoport; Csiga-biga -
középsô-nagycsoport; Méhecske - kiscsoport.

Szeptember 20-án a leendô elsô osztályos tanítónénik
bemutatkoztak a nagycsoportosok szüleinek, szülôi értekezlet
keretében. Az állatok világnapján akadályversenyt rendeztünk
az udvaron, melyben a Méhecske csoport kivételével minden
csoport részt vett.

Október 7-én a Csiga-biga csoportosok kis mûsorral
köszöntötték az idôs embereket az Idôsek napja alkalmából.

Október 11-én a „Gézengúzok” látogattak az óvodába,
zenés mûsorukkal szórakoztatták a gyerekeket.

A Méhecske csoportban jelenleg is folyik a beszoktatás. Két
gyermek kivételével már az összes gyerek jár óvodába.

A Csiga-biga csoport a Fecske csoporttal közösen kirándul-
ni megy, a ZÖLD Híd- hoz, ahol a hulladék feldolgozás folya-
matával ismerkednek meg.

Meseliget óvoda 

Szeptember elején Teknôs csoportunkba megérkeztek az
„új lakók”. Idén elôször német nemzetiségi csoportként
mûködik a kis közösség, Mindennapjaikat átszövi a német
nyelvvel és kultúrával való ismerkedés. Az udvaron már hal-
lottuk ennek csíráit. Sok kisgyermek érkezett a bölcsödébôl,
az óvónénik elmondása szerint ezek a gyerekek nagyon ügye-
sek szociális fejlettségük, önállóságuk kimagasló.

Szeptember hónapban megtartottuk az év eleji szülôi érte-
kezleteket, melynek témája a nevelési évvel kapcsolatos teen-
dôk megbeszélése volt. Az idei évben a Köznevelési törvény
változása miatt két csoportunkat (Katica és Pillangó) is érinti a
beiskolázás feladata. Szeptember közepén a nagycsoportos
korú gyerekek szüleinek bemutatkoztak az iskola leendô taní-
tói, akik tájékoztatták a szülôket az iskola megismerésének
lehetôségeirôl.

Szeptemberben elindultak fakultatív programjaink: játékos
német, néptánc, ovi foci, katolikus hittan és játékos gyermek-
torna programjai közül választhattak a gyerekek.

Anita néni (logopédus) és Timi néni (fejlesztôpedagógus)
vezetésével, ugyancsak megkezdôdtek a nagycsoportosok fel-
mérései az iskolakezdés miatt.

Szeptember 29-én óvodánk hetedik születésnapját ünne-
peltük. Délelôtt az udvaron gyôltünk össze, hogy a nagy ese-
ményt együtt ünnepelhessük. A nevezetes napra a Huncutka
alapítvány nyújtott segítséget, akik ingyenes programjukkal
színesítették a rendezvényt. Hoztak nekünk légvárat, elektro-

mos kismotorokat és a nap szenzációjaként három gyönyörû
plüsslovat, melyeken a lovaglást lehetett kipróbálni. A lovaglás
teljes értékû mozgásának eredményeként a lovak a talpukra
szerelt kerekein gurultak és a fejükre erôsített kapaszkodók-
kal lehetett irányítani ôket. A gyerekek hamar megtanulták a

helyes mozgást és versengve rótták a köröket a motorpályán
egész délelôtt. Közben az arcfestôk is serényen dolgoztak és
a lányok, de a fiúk is szebbnél szebb formákkal jelentek meg
az udvaron.

Dél körül a Tánczos Lili anyukája által készített csodaszép
és finom torta elfogyasztásával zártuk a rendezvényt.

Október másodikán az Állatok világnapja alkalmából
Veresegyházára látogattunk, ahol a Medveparkban a macikkal
és a park más állataival ismerkedtünk. Megetettük a macikat
mézzel, almával, megnéztük a tavasszal született bocsokat, a
végén pedig a játszóteret vették birtokba a gyerekek. Élmé-
nyekkel gazdagodva tértünk vissza az óvodába.

O V I  H Í R A D Ó
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Köszönetünket fejezzük ki Táncos Lili anyukájának a
gyönyörû születésnapi torta felajánlásáért.
Rozgonyi Martin szüleinek, akik leeresztett labdáinkat
megjavíttatták és új labdákkal is megajándékoztak ben-
nünket. Köszönjük!

Szivárvány óvoda

Óvodánkban lezajlottak az év eleji szülôi értekezletek.
A nagycsoportos szülôi értekezleten bemutatkozott az iskola
és a leendô tanítónénik. Tájékoztatták a szülôket a jövôbeli

terveikrôl. Csoportjainkban az értekezletek témája az adott
csoport 2012/13-as év nevelési terve volt.

Ragyogó napsütéses idôben megtartottuk óvodánk hagyo-
mányos szüretelôs napját.

A gyerekek szôlôt hoztak gyümölcsnapra, ezt daráltuk,
préseltük, s ittuk a szôlô finom, édes levét a mustot. A gyere-
kek megismerkedhettek a borkészítés fázisaival. Közben éne-
keltünk, közösen körjátékoztunk.

Nagycsoportosaink részt vettek a Szüreti felvonuláson.
Néptáncosaink rövid bemutatóval szerepeltek a hagyomá-
nyôrzô falusi rendezvényen.

Szeptember hónap a beszoktatás jegyében zajlott.
Kiscsoportosaink nagy része megérkezett az óvodába. A böl-
csödébôl jött gyerekek hamar megszokták új környezetüket,
s jó érzik magukat nálunk. Az otthonról jövô gyerekek
beszoktatása még folyamatban van.

Október 4-én az Állatok világnapján közös óvodai játékkal
emlékeztünk meg a jeles napról. Versenyjátékokat szervez-
tünk a középsô és nagycsoportos gyerekek számára, melyen a
kicsik is szívesen részt vettek. Mindenki örömmel végezte az
állatokkal kapcsolatos feladatokat: jutalom állatos matrica volt.

A nagyok számára megkezdôdtek az iskola-elôkészítô fog-
lalkozások. Felvettük a kapcsolatot a Nevelési tanácsadóval,
nagyon várjuk a logopédusokat, fejlesztôpedagógusokat.

A hónap közepén mesejátékot nézünk meg a Forrás
Mûvelôdési házban, amit nagyon várunk!
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Az iskola hírei

A 2. c osztállyal 2012. október 12-én látogatást tettünk a
Parlamentbe. 
A gyerekek már a tömegközlekedést is élvezték, de az igazi

élmény az Országház kapuján belül várt ránk. Idegenvezetõ
segítségével megnéztük az épület fõlépcsõjét, a Kupola ter-
met, a Koronázási Jelvényeket, a Déli társalgót és az Alsóházi
üléstermet. A „rendhagyó történelem óra” fõleg vizuálisan volt
nagy hatással a gyerkõcökre. Többségüknek a Szent Korona
tetszett a legjobban, sõt szívesen fel is próbálták volna azt.
Hazaérve örömmel számoltak be szüleiknek a látottakról. A
kiránduláson segítségünkre volt Kaczurné Méder Tímea
tanítónõ és Karacs Gyula, szülõ.

Karó Valéria osztályfõnök, 2. c

Parlament

Október 5-én reggel az iskola néhány tanulója rövid, de
érdekes rádiós mûsorral emlékezett az aradi vértanúkra.
Nagyon szép és szívhez szóló verseket, szövegeket mondtak
odaillõ zenével kiegészítve.  Egy élmény volt szerepelni a
megemlékezésben, mert így jobban megértettem én is azokat
a régi eseményeket. Majd minden osztály az erre az alkalomra
kialakított „Aradi fal” elõtt mécsest gyújtott tiszteletük jeléül. 

Tanítás után a felsõ tagozatos osztályok tanáraikkal együtt
Széphegyre, a vértanúkról elnevezett utcákba mentek szóró-
lapokat osztogatni. A mi osztályunk a Lázár Vilmos utcába,
ahol a Lázár Vilmosról szóló szórólapokat a postaládákba tet-
tük. A legnagyobb élmény az volt, hogy néhány felnõttnek
személyesen adhattuk át, és õk örültek a mi kis „akciónknak”
és meg is köszönték a fáradozásunkat. Nagyon élveztem az
egész napot, jól esett egyet sétálni Széphegyen. Idén találtam
a legszebbnek a megemlékezést, mert még sosem csináltunk
hasonlót az elmúlt években. Reméljük, ezután többen tudni
fogja kik voltak az Aradi vértanúk, és mi történt velük. És ez
egy kicsit a mi érdemünk is.

Írás Striczky Panna tanulónk tollából

Így emlékeztünk 
az aradi vértanúkra 

Alsó tagozat
Iskolánk õszi programjai között szerepel a papír- és az

elektronikai hulladékgyûjtés, amit idén szeptember végén
szerveztünk meg. 87 alsó tagozatos tanulók járult hozzá a
papírgyûjtés eredményességéhez, akik közül szép számban
vették ki részüket az elsõseink is. Az alsós diákönkormányzat
az összesítés után kisebb — nagyobb ajándékkal jutalmazott
meg minden olyan gyereket, aki bármennyi papírt is hozott.
Ilyenkor az osztályok között is versenyt hirdetünk. Az elsõ
három helyezett játékokat kapott, a többi osztálynak pedig
apróság lett a jutalma.  Ezúton is szeretném megköszönni
pedagógusainknak, szülõknek, gyerekeknek a gyûjtés során
nyújtott segítséget, részvételt, tanulóinknak, családjuknak a
behozott mennyiséget. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy
tavasszal is rendezünk papírgyûjtést. 

Kiemelném Hoffmann Eriket, 2.c osztályos tanulónkat,
aki 532 kg papírral töltötte meg a konténert. Tronka
Krisztofer 2. a 295 kg, Bereczky Noel 4.a 279 kg, Burkovics
Viktória 1.b 270 kg, Szûcs Botond 2.a 265 kg, Fehérvári László
2.b. 255 kg, Véber Kristóf 2.a 243 kg, Füredi Alexandra 2. b
218 kg.

Az osztályok között az I. helyen a 2. a osztály,  II. helyen
a 2. c osztály, III. helyen  a 2. b osztály végzett.
Gratulálunk!

Váray Anita alsós DÖK
* * * 

Felsõ tagozat
Szeptember harmadik hétvégéjén, hûvös ám szép napos

idõben került sor a szokásos hulladékgyûjtésre, amely az
utóbbi idõben már kiegészült elektronikai hulladék átvételével
is. A már megszokott lelkesedéssel, sok-sok felnõtt, tanító,
tanár, szülõ és iskolás szorgalmas munkájával telt a hétvége.
De nem a konténerek! Az idén ugyanis - szokatlan módon -
sajnos a harmadik konténerbe nem jutott papír.

Keressük az okát, találgatunk, hiszen lelkesedésben most
sem volt hiány.

- Lehet, hogy kevesebb újságot olvasunk?
- Több kell tüzelõnek?
- Kifogytak a padlások?
- Kényelmesebb, ha azonnal a szelektívbe dobjuk?
Sajnos a választ nem tudjuk, de arra kérjük Kerepes,

Széphegy és Szilasliget lakóit, hogy ne feledkezzenek el az
iskoláról, és várják türelmesen diákjainkat a legközelebb
aktuális, tavaszi gyûjtéskor. Addig is minden felnõttnek,
szülõnek és kollégáimnak köszönöm segítõkészségüket a
magam és az iskola diákönkormányzatának nevében.

Külön említeném a legeredményesebb tanulókat.
5. osztályból: Konti István 208 kg, Molnár Dominika 122 kg,

Molnár Sándor 425 kg, Puszta Tamás 114 kg, Rutkai Botond
167 kg

6. osztályból: Bereczky Laura 279 kg, Elek Ádám 121 kg,
Frohmann Dávid 122 kg, Füredi Noémi 218 kg, Konfár Balázs
255 kg

7. osztályból: Boros Gergely 200 kg, Fónagy Daniella 104
kg, Montalbano Frediano 228 kg, Ragoncza Péter 127 kg

8. évfolyamból: Fazekas István 216 kg, Gánicz Richárd 358
kg, Németh Nimród 170 kg. 

Gratulálunk, és ne felejtsétek, a tavasszal még ezt is felül
lehet múlni!

Müllnerné Sz. Margit DÖK

Papírgyûjtés 



A kiállítást - amely idén már a hetedik éve látogatja a
Széchenyi István Általános Iskola épületét - ebben az évben
Nagy Bálint hozta el nekünk. Bálint Rákoshegyrõl hozta el
nekünk a félig magán-, félig mások által kiegészített
gyûjteményét. A kiállítás az iskola számára ingyenes volt és a
szünetekben a diákok legnagyobb örömére különbözõ aján-

déktárgyakat és ásványokat lehetett
vásárolni. De ennél is fontosabb - és ez
a nebulók nagy érdeklõdése során ki is
derült - hogy ma már a tananyagok
összetétele miatt kevés idõ jut
bármilyen kõzet megismerésére. A
kiállítás fõ célja az, hogy kiegészítõ

anyagként segítse, alátámassza a környezetismereti, termé-
szetismereti és földrajzi ismereteket.

A kiállítás fénypontjai az UV lámpa segítségével megvilágí-
tott ásványok voltak, mivel a kiállított darabok között voltak
olyanok, amelyek UV fény hatására különbözõ fényben pom-
páznak. A legnagyobb sikert ezek közül is a willemit megvilá-
gított színpompája aratta. Ennek a diákok mellett még a taná-
rok is csodájára jártak.

Azok megnyugtatására, akik úgy érzik lemaradtak errõl,
örömmel közöljük, hogy a jövõ évben ismét otthont adunk a
kiállításnak.

Gulyás Zoltán
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Alsó tagozat
Szeptember 21-én reggel az iskolánk minden tanulója
ünneplõbe öltözve jelent meg, hiszen ezen a napon ünnepel-
jük iskolánk névadójának, Gróf Széchenyi Istvánnak a szüle-
tésnapját. Ez a nap egy fontos esemény minden diák életében,
de legfõképpen az elsõsök életében. Õk ezen a napon ünne-
pélyes keretek között megfogadták, hogy méltó utódai lesz-
nek iskolánk névadójának. Majd a Széchenyi jelvényt büszkén
viselve tiszteletüket tették a Széchenyi -falnál, ugyanúgy, mint
az iskola minden osztálya. A nap további részében a diákok
játékos feladatok kereti között ismerkedtek meg,
elevenítették fel és bõvítették meglévõ ismereteiket
Széchenyi István életérõl és munkásságáról.  

Váray Anita tanító
Felsõ tagozat

Iskolánk legszebb hagyományaihoz tartozik, hogy Gróf
Széchenyi István születésnapján, emlékezve rá, a példaképre,
avatjuk fel a legkisebbeket, az elsõ osztályosokat, azaz tûzzük
ki mellükre iskolánk jelvényét.

Ezen a hûvös, de napfényes péntek reggelen is így történt -
majdnem. Idén ugyanis rend-hagyó ünnepi mû-sorral
tisztelegtünk névadónk elõtt a kicsik fogadalom tétele elõtt.
Cél az volt, hogy minél közelebb kerüljenek diákjaink
Széchenyi példás, nagyszerû és követendõ életéhez. Ezért az
iskola minden osztálya részt vett a fel-készülésben, és a
legkisebbektõl a fel-sõ tagozatos végzõ-sökig tanulták életraj-
zának azon elemeit, melyek életkoruknak megfeleltek, és
érdeklõdésükre számot tarthattak. A nagyobbak egész héten
búvárkodtak, bújták az internetet, hogy minél több érdekes
információhoz jussanak annak indoklására, hogy Kossuth Lajos
miért Õt tartotta a legnagyobb magyarnak és miért. Õ lett
iskolánk névadója. Végül igazán szép és megható élmény volt
látni és hallani a sok-sok lelkes kisdiák fogadalmát: „méltó
utódja leszek a legnagyobb magyarnak…”

Ezt követõen a felsõ tagozatosok játékos elme- és sport
versenyeken vettek részt. Mindegyik állomásnak, melyen
pontokat lehetett gyûjteni, az volt a célja, hogy játékos formá-
ban idézze meg a reformkort, és Széchenyi munkáira irányít-
sa a figyelmet. Volt lóversenyzés, nemzeti casino, hídépítés,
gõzvonatozás, tiszai hajómentés, elveszett idézetek keresése,
licitálás az MTA-ra.

A 14 lelkes csapat közül végül a legtöbb pontot gyûjtötték:
8. a osztály Kaszinósai, 7. osztályból Reformerek és MTA-sok,
5. osztályból a Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 

Gratulálunk nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki ere-
jéhez és legjobb tudásához mérten igyekezett jól teljesíteni
minden feladatot. Ez méltó hozzánk és névadónkhoz.

Müllnerné Sz. Margit

A legnagyobb magyarra
emlékeztünk

Október 11-12-én, csütörtökön és pénteken ásványkiállítá-
son vett részt az iskola apraja-nagyja. A pici elsõsöktõl a leg-
nagyobb nyolcadikosokig mindenki megismerkedhetett
elsõsorban Magyarország kõzet- és ásványcsodáival, de a
gyûjteményben elõfordult mexikói, brazíliai, illetve ázsiai
kõzet is. Az alsóbb évfolyamatok megismerkedhettek a
kõzetek és ásványok közötti különbséggel, és emellett meg is
tapinthatták a különbözõ „kincseket”. Felsõbb évfolyamon
már komolyabb elõadásokat hallhattunk, mivel a felsõs osztá-
lyok már tisztában vannak a különbözõ kõzetek kialakulás sze-
rinti csoportosításával, illetve a földtörténeti idõben létrejöt-
tének idejével. Emiatt itt nagyobb hangsúlyt kapott a
különbözõ csoportokban elõforduló ásványok és kõzetek
megismerése, megtapintása és szagának vizsgálata is.

Ásványkiállítás

2012. szeptember 1-jétõl hatályba lépett a nemzeti
köznevelésrõl szóló törvény és a végrehajtásáról rendelkezõ
kormányrendelet, amely újrafogalmazza a fenntartók feladatait a
köznevelési intézmények vonatkozásában. 2013. január 1-jétõl
kezdõdõen meghatározza annak a fõszabályait, hogy a települé-
si önkormányzat mikor köteles a tulajdonában álló iskolai felada-
tok ellátását szolgáló ingatlant mûködtetni, illetve mely esetben
vállalhatja azt. A 3000 fõs lakosságszám feletti települések esetén
a mûködtetési kötelezettségnek, a 3000 fõs lakosságszám alatti
települések esetén pedig a mûködtetés vállalásának a lehetõsége
áll fenn. A 3000 fõnél nagyobb lakosságszámú települések ese-
tén minden évben nyilatkozattételi lehetõség van arra vonatko-
zóan, hogy a település a vagyon mûködtetését a következõ
évben nem képes vállalni, s azt az államnak ajánlja fel. 

A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény értelmében többek
között a mûködtetõ köteles ellátni minden olyan feladatot,
amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési
feladatokat megfelelõ színvonalon és biztonságosan láthassák el:
a köznevelési intézmények mûködéséhez szükséges eszközök,
taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése,
átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. 

Elsõ alkalommal ez év szeptember 30-ig kellett nyilatkozni a
települési önkormányzatnak arról, hogy kérelmet nyújt be a
kötelezettsége alól történõ mentesülés iránt, vagy eleget tesz a
vagyonmûködtetési kötelezettségének.

Kerepes Nagyközség Képviselõ-testülete szeptember 27-ei
ülésén foglalt állást ebben a kérdésben. Szó esett a település jövõ
évi költségvetésével kapcsolatos kilátásokról, melyben még sok
az állami finanszírozás átalakulásából adódó, ismeretlen tényezõ.
Ismételten kinyilvánította a Testület, hogy az iskola szerves része
a települést ellátó intézményi hálózatnak, attól történõ elválasz-
tásával nem ért egyet, illetve nem képzelhetõ el a település saját
iskola nélkül. Végül egyhangú döntéssel úgy határozott, hogy
nem nyújt be kötelezettség alól történõ mentesülés iránti
kérelmet, hanem maga kívánja mûködtetni az intézményt.

Az intézmény Tantestülete örömmel és megnyugvással vette
tudomásul a Képviselõ-testület határozatát.

Nagy László igazgató

Jövõre is a település 
iskolája marad a Széchenyi



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2012. OKTÓBER14



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2012. OKTÓBER 15

2012. évben az Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub február
18.-án a Közösségi Házban tartotta nagysikerû zenés farsangi
bálját. Március 10.-én Nõnapi ünnepségen köszöntöttük a
hölgyeket. Részt vettünk a Kerepesi iskolában farsangi mulat-
ságon, a március 15-i és az augusztus 20.-i ünnepségeken,
augusztus 25.-én a Szilasmenti Fesztiválon, szeptember 29.-
én a Kerepesi Szüreti Fesztiválon. Október 6.-án az Idõsek
Napja alkalmából a Forrás Mûvelõdési Házban megrendezett
mûsoron nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük a
Polgármesteri Hivatalnak. Idén két alkalommal egynapos
kirándulást szerveztünk Cserkeszõlõre. Május 14-20-ig
Hajdúszoboszlón pihenhettünk igen kedvezõ áron, ahol fél-
panziós ellátás mellett gyógykezeltettük magunkat. Egynapos
kiránduláson, Ópusztaszeren megtekintettük a Feszti
Körképet.

A NYUSZI (NYUgdíjas SZInészek) Társulat a február
25-i farsangi bálon a „Doktor Úr” címû színdarabbal szere-
pelt. Augusztus 25.-én a Szilasmenti Fesztiválon a
„Szoboravatás” címû paródiát adtuk elõ. A Társulat június 2-
án a Szilasligeti Közösségi Házban a „Mami fogyi csülkös
bablevessel” címû vígjátékkal nagy sikert aratott, melyet a
Szilas TV is mûsorára tûzött. Ugyancsak ezzel a vígjátékkal
szerepeltünk - már másodszor - egy fõvárosi nyugdíjas klub
meghívásán október 12-én a XVII. kerületi Vigyázó Sándor
mûvelõdési házban.  A Társulat mûvészeti vezetõje,
rendezõje és a színdarabok szerzõje Almássy Bettina
színmûvésznõ benevezett bennünket az Adácson
novemberben megrendezésre kerülõ kétnapos Országos

Amatõr Színjátszók fesztiváljára. (2007-ben és 2009-ben a
NYUSZI Társulat a részvételért és sikeres szereplésért okle-
velet kapott.)

A Szilasligeti „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Klub
szeretettel várja programjaira és klubnapjaira (minden szom-
baton 15.-órától) a Szilasligeten és Kerepesen élõ
nyugdíjasokat és érdeklõdõ családtagjaikat a Közösségi Házba
és a hamarosan megnyíló Szilasligeti Idõsek és Fogyatékkal
Élõk klubházába.                                                        SziDné 

Év végi „leltár”

M E G H Í V Ó 
A Szilasligeti „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Klub szeretettel

hívja és várja a nyugdíjasokat és családtagjaikat 2012.
november 24-én du. 15. órára a Szilasligeti Közösségi

házba  a zenés 2012. évi névnapi klubdélutánra.

Kerepesen, 590 nm-es panorámás telken 1970-ben épült, 80
nm-es 2,5 szobás, téglaépítésû-betonfödémes hagyományos
kocka ház, gázkonvektorral. Mögötte nyárikonyha és garázs.
ÜRES AZONNAL BEKÖLTÖZHETÕ. Budapesti tégla csere
lakás beszámítható 8-9 MFt-ig. Ára: 14,9 MFt
Stefán Bt. tel.: 06-70-631-0291

A napsütéses szeptember végi
délutánon tarka tömeg
gyülekezett a Forrás
Mûvelõdési Ház elõtt. A
legapróbbaktól, a legidõsebb
korosztályig felöltötte mindenki
a viseletet, s izgatottan várta a
bírópár Tóth Regina es
Marokity Csaba nyitótáncát,
mellyel kezdetét vette

Kerepesen a szüret.
Szívmelengetõ látvány
volt a felvonulás, s az azt
követõ vidám mûsor
melyben a helyi csopor-
tok s vendégeik elkáp-
ráztattak bennünket

énekes s táncos produkcióik-
kal. A jó borok s a finom bab-
gulyás megalapozták a jó
hangulatot, melyet a Koktél
zenekar még tovább
fokozott. Késõ estig ropták a
táncos-lábúak, fiatalok és
öregek szinte fáradhatatlanul.

Szüreti mulatság
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2012. november 1-tôl a hulladékkezelési közszolgáltatást a
hulladékszállító jármûvekhez illeszkedô szabványos edényzet-
tel a ZHR Kft. végzi.
A Kerepesi közszolgáltató Önöknél maradt rendszere-
sített zsákjai a novemberi hulladékgyûjtés során még
felhasználhatóak!

A hulladékgyûjtés napja a hét pénteki napjára esik,
mely ideiglenes jelleggel 2012. december 31-ig marad
változatlan.

A szabványos hulladéktárolókat és kizárólag novem-
ber hónapban az Önöknél maradt zsákokat reggel 06.30
— ig kell a közterületre kihelyezni.

A közszolgáltatás díja, tartalma és idôpontja 2013.
január 1-tôl megváltozik, kiegészül majd a

háztartásonkénti szelektív hulladékgyûjtéssel és
zöldhulladék gyûjtéssel is.

A részletes tájékoztatót minden háztartásba kipostáz-
za a Zöld Híd Régió Kft. egy adatlappal együtt, melynek
határidôre történô visszaküldésével, pontos kitöltésé-
vel kérik, jelentkezzenek be a közszolgáltatási nyilván-
tartásba.

A részletekrôl tájékozódhatnak:
Kerepes Nagyközség Önkormányzata
Internet : www.zoldhid.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: 28-561-218
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

VÁLTOZÁSOK A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN

A kerepesi kiskert tulajdonosok nevében köszönetet mon-
dunk Franka Tibor polgármester Úrnak, hogy az elárusító asz-
talok (3 db) felállításával lehetôtséget biztosított a kertekben
megtermelt és a családok számára feleslegessé váló termékek
megfelelô körülmények között történô értékesítésére.

Lehetôséget teremtett ezzel a gesztussal, hogy némi jövede-
lem kiegészítésre tegyenek szert a lehetôséggel élni kívánók.
Azoknak a vásárlóknak, akik friss zöldséget-gyümölcsöt sze-
retnének fogyasztani, egy újabb lehetôség nyílik a választásra.
Reméljük, hogy nagyon sokan igénybe veszik a felkínált lehe-
tôséget.                                          

Lakossági tájékoztató: a 3 db elárusító asztal a CBA parko-
lótól, a Mogyoródi út mentén található. Zöldség, gyümölcs
árusítására lehet igénybe venni.

Kovácsné

Köszönet
Büntetik a tisztességesen és törvényesen élõ kerepesieket azok,

- akik több százan — egyszerûen hónapok sõt, évek óta nem fizet-
nek szemétdíjat. Napjainkra az önkormányzat által begyûjtött és
szállított kommunális hulladék 28 millió forintos veszteséget mutat,
röviden: ennyivel tartozunk a lerakót üzemeltetõ Zöld Híd Kft-nek.

Mi, az önkormányzat jót akartunk, amikor visszavettük 2011-
ben a szemétszállítást. Jót akartunk, hiszen ha mindenki fizetné a
díjat, akkor ingatlanonként 800-1000 forintot spórolhatnának az
emberek. Eddig spóroltak is, de a nem fizetõk havonta egymillió
körüli veszteséget okoznak az önkormányzatnak. Így tovább nem
mehet, ekkora veszteséget nem tudunk a törvényszegõk helyett
átvállalni. Ugyanakkor a szemétszállítás és elhelyezés hatósági, azaz
központi áras lesz, így az önkormányzatnak már nem lesz
lehetõsége a szigorú elõírások és követelmények hiányában a szol-
gáltatást tovább vállalni. 

Elfogadta hétfõn este az Országgyûlés a hulladékról szóló tör-
vényt - tájékoztatta Hivatalunkat a Szántó és Társa Ügyvédi Iroda.
„A jogszabály indoklása szerint a központi hatósági árszabá-
lyozás 2014. január 1-jével történõ bevezetésével a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatást csak nonprofit tevékenységként
lehet végezni. A jogszabály alapján tehát 2014. január 1-jétõl
csak olyan nonprofit szervezetek végezhetnek hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatást, amelyek szerzõdést kötöttek a telepü-
lési önkormányzatokkal. (…) A szemétszállítási díj és díjhátra-
lék, a késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei
adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsülnek, így
behajtásuk érdekében az adóhatóság jár el.” 

Sajnos ezen a területen is áremelkedésre kell számítani, miköz-
ben a mai napig nem tudjuk, hogy a járások felállítása mennyibe
kerül és mekkora lesz az önkormányzati tevékenység
átszervezésébõl adódó támogatás kiesésünk.

Másik szempont, amiért a Zöld Híd Kft-nek adtuk vissza 2012.
november 1-tõl a szolgáltatást az, hogy a szelektív hulladék szige-
teket is illegális szemétlerakó helynek tekintették egyesek. Az ott
felgyülemlett illegális szemét elszállításáért és elhelyezéséért is
nekünk kellett fizetni. Nem tudjuk vállalni!

Elnézést kérünk azoktól, a többségtõl, akik tisztességesen telje-
sítettek, de a 28 milliós díjhátralékot már nem tetézzük tovább.
Azoknak köszönhetik elsõsorban a drágulást, akik nem fizetnek
Kerepesen.                                                 Franka Tibor polgármester

Büntetnek, akik nem fizetnek
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A napokban semmi különös nem történt, csak éppen újra
eljött az ôsz. Kicsit szomorkásabbak, kicsit lassabbak lettünk
tôle, hiszen valamiképpen az elmúlást is jelképezi ez az
évszak. Tudom, az egyik nincs a másik nélkül, de én mégis job-
ban szeretem, amikor virágoznak a gesztenyefák a templom
körül, és fészekrakó madarak szorgoskodnak az üdezöld lom-
bok között. Ennek ellenére a nagy rendezô mûve elôtt mégis
meghajtom a fejem.

Ôsz lett újra hát, kicsit kora-télies, kicsit huzatos, és súlyos
terheik alatt többször is nyakunkba sírnak a foszlott felhôk. Az
elfáradt nyár ágyán pipacsos mezôk haldokolnak. A sivár
útszélek és árokpartok cicomája, a vadrózsa bogyója már
pirosan virít, akár a huzatos kemence parazsa. A kertek végén
néha még álmodozva jár egyet a nyár, de lassan elôkerül a
hólapát, a nagykabát. Hideg vízcseppeket ver az ablakra a szél,
és fázósan vonít a kutya. Sóhajtozik a kémény, és ködfátyollal
takarózik a rigó. A távolban sokat látott, vén varjak borzas-
kodnak a huzatban imbolygó akácfák csúcsán. A közelgô tél
árnyai zúzmarát varázsolnak a szélverte, száraz levelekre,
amitôl azok úgy muzsikálnak az ember talpa alatt, mint a
félkezû zenész repedt hegedûje, ha rossz álomban ügyeske-
dik. És olyan reszelôs hangon, mint amikor széllel fésülködik a
száraz kóró. Néptelen a játszótér, a magányos padokra regge-

lente szürke köd telepszik. A téren álldogáló fák között sánti-
kálva bujdosik az árnyék, és esténként hidegebb fénnyel vitor-
lázik fel az égre az ôszi hold. Csendesebben múlik az idô, és
talán komolyabb arccal prédikál a pap is. Élet és halál találkoz-
gat, méregetik egymást. 

Ôsz van. Lassan az ajtók mögé vonul vissza a harsányabb
élet, és ölelô falak ôrzik tavaszig a gyerekzsivajt is. Dezsô, aki
már jócskán megette kenyere javát, ilyenkor a régi idôkkel
álmodik. Sokat látott ember, különös gondolatokkal. Az ipar-
ban dolgozott, olyan helyen is, ahol izzadt kohászok arca
gôzölög, és hûvös szélbe öltözik az áhított pillanat. Ô maga
már régen kiöregedett a fiatalos csacskaságokból, és mint
szemmel is követhetô rajta, bizony az élete elfogy lassan, mint
a rétisas lába alól az odvas fa. Bölcsebb is lett, és így a tündé-
res, lelkes álmok kínjai alatt már régen nem hajlik meg a háta.
A változás állandósága viszont mindig elbûvölte, és ezért elté-
kozolt idôk titka sohasem gyötörte. Legyen tavasz, nyár, ôsz,
vagy tél, Dezsô mindben jól érzi magát. Most is szépen behú-
zódott a cserépkályha mellé, ott gondolkozik a világ dolgain.
Néha bluest hallgat, általában bakelitrôl. Most éppen a Saint
James Infirmary-t pörgeti Eric Burdon-nal, és várja a tavaszt.
Éppen úgy, mint máskor. 

Kovács Ferenc

Ôszi hangulatban

A Szent Anna templom
százéves jubileumi ünnepség-
sorozata október 14-én
ünnepi szentmisével és Mága
Zoltán csodálatos koncertjé-
vel zárult. Az ünnepi alkalom-
ra ünneplôbe öltözött a
templom kertje és udvara is,
elkészült ugyanis egy dicsé-
retre méltó összefogás ered-
ményeként a díszburkolat,
ahol agapéval várták a ren-
dezvény résztvevôit és ven-
dégeit.

A Szent Anna temp-
lomot 1910-ben
kezdték építeni a
község közepén, a
Koronauradalom, a
hívek és a plébános
jelentékeny hozzájá-
rulásával, megáldására
1912. október 13-án
került sor. A délután
négy órakor kezdôdô ünnepi
záró szentmisét majdnem
napra pontosan - csupán egy
nap eltéréssel — 100 évvel
késôbb Dr. Cserháti Ferenc a
külföldi magyar lelkipásztori
szolgálatért felelôs püspök úr
celebrálta, Gulyka József pré-
post kerületi esperessel,
Görbe József kistarcsai plé-
bánossal és Frajna András
plébánosunkkal együtt.
Somlai József atyának
köszönhettük a szentmise
alatti gyónás lehetôségét. 

A mise után fél hatkor

kezdôdött a várva-várt kon-
cert, ahol Mága Zoltán
bravúros hegedûjátékával
kápráztatta el a közönséget.
Mûvész úr mennyei hangokat
varázsolt elô hegedûjébôl, a
publikum a csodás dallamok
hallatán hol elszorult torok-
kal, hol mosollyal az arcán

élvezte az elôadást. A
másfél órás koncertet
felállva, szûnni nem
akaró vastapssal
köszönte meg a
hallgatóság. A virtuóz

hegedûmûvész nem-
csak játékával szerzett

örömet, ajándékok-
kal is meglepte a

koncert nagyszámú
közönségét. CD

lemezzel kedveske-
dett a legifjabbnak, a

legidôsebbnek, a leg-
messzebbrôl érkezônek,
Püspök úrnak, Frajna András
esperes úrnak, Polgármester
úrnak. Külön köszönetet
mondott a településünkön
élô Urbán házaspárnak, akik
jelentôs anyagi és szervezô
segítséget nyújtanak ország-
járó karitatív koncertjeihez. 

Méltó befejezése volt ez a
rendezvény a jubileumi év
rendezvénysorozatának.
Köszönjük.

(Képes beszámoló a hátsó
borítón látható.)

G.E.

Jubileumot záró rendezvény „Sokáig kell élni ahhoz hogy fiatal maradjon az ember”

Idõsek napja
Idén októberben ismét a szép
korúaké volt egy hosszú
délután. Az õ tiszteletükre,
megbecsülésükre, szeretetükre
szentelt Kerepes egy vasárna-
pot. Az udvari bejáratnál a
kedves szavak mellett üdvözlõ
itallal, üdítõvel, borral, étvágy-
gerjesztõ szendvicsekkel és
süteményekkel fogadtuk a
hozzánk betérõ nyugdíjasokat .
A színházteremben helyet
foglalva, az ovisok mûsora csalta
az elsõ mosolyt az arcokra,
melyet a meghatottság könnyei

váltottak fel kis idõre
Mayer Endréné tanács-
nok asszony szívhez
szóló beszéde nyomán.
Franka Tibor polgár-
mester úr ismét nagylel-
kûségérõl tett tanubi-
zonyságot, jelentõs
kedvezményt felajánlva
az idõseknek. Az Egy
szoknya egy nadrág

címû színházi elõ-
adásunkra a fiatal-
ságot, derût,
felhõtlen jókedvet
Oszvald Marika es
Farkas Bálint nagy-
szerû elõadása
lopta vissza a lel-
kükbe, lelkünkbe,
reméljük nemcsak
erre a 2-3 órára.
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CSATORNABEKÖTÉS TELJES 
ÜGYINTÉZESSEL, INGYENES ÁRAJÁNLAT KÉSZITÉSSEL!

TEL: 06-20-9674-930

A rendôr járôrkocsi  telefonszáma:  06 70 263 4334 
Ménesi Norbert törzsôrmester körzeti megbízott:

06 70 342 0582

A Gödöllõi Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési Csoportja kéri
a lakosságot - elsõsorban a nyugdíjasokat- hogy figyeljenek és
körültekintõen járjanak el a különbözõ közmûvektõl - víz,
gáz,elektromos mûvek - megjelenõ személyek esetén.
Sajnos a valódi szakemberek munkáját leutánozva trükkös tol-
vajok is becsengethetnek otthonukba. Ezért kérjük, hogy
addig senkit ne engedjen be lakásába, amit nem
bizonyosodottak meg, hogy az illetõ az általa bemondott cég
alkalmazottja-e. Kérjék el munkáltatói igazolványát, - ha kell -
hívja fel a munkáltatót, hogy indokolt-e az ellenõrzés
otthonában. Lehetõség szerint - ha egyedül tartózkodik ott-
hon - hívja át szomszédját, ismerõsét.
Gyanús körülmények esetében hívja a 112 vagy a 06-28-524-
600 telefonszámon a rendõrséget.
Figyeljenek, és vigyázzanak egymásra, mi szolgálunk és
védünk.

Vigyázz, trükkös
tolvajok!

Dr. Bozsó Zoltán rendõr dandártábornok 2012. október 8-án
elrendelte Gödöllõn, és vonzáskörzetében napi 6 órában a
gyorshajtók kiszûrését. Ennek érdekében a rend-õrei foko-
zott figyelemmel kísérik azokat a gépjármûveket, akik szabályt
sértenek. Az illetékességi területhez tartozó
településeken folyamatosan mûködésben vannak a
sebességmérõ készülékek. Érdemes és ajánlott a foko-
zott figyelem a sebesség helyes megválasztására. 
Balesetmentes közlekedést!

Fokozott figyelemmel...

Betörõ jár Kerepesen a Lázár Vilmos utcában, 2012. október
13-án 06.00. óra és 14-én 18.15. óra közötti idõben. Az
elkövetõ ablakbefeszítés módszerével jutott be a családi
házba, és onnan 1 millió forint feletti összegben tulajdonított
el aranyérékszereket, kézpénzt, és szerszámgépeket.
A Gödöllõi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya lopás
bûntette miatt nagy erõkkel megkezdte a nyomozást.

Betörés Kerepesen

Ahhoz az elmúlt években hozzászokhattunk, hogy Kerepes
polgármesterét, a testület tagjait és hivatalt gyakran és olykor
túlzott kritikák, támadások érik, de annak az egy-két tucat
embernek az áskálódásait tûrni és viselni kell, sôt, ha a telepü-
lés szempontjából hasznos az a kritika, akkor meg is kell
fogadni. Most túllôttek a célon. A nyugdíjasok és fogyatékkal
élôk új uniós pályázaton elnyert épületérôl a Szilasligeti
Teleház Egyesület — ô indította Csák Zoltánt 2010-ben pol-
gármesternek — azt írta a kiadványában, hogy kicsi, ronda és
olyan, mint egy zárt osztály. Ezzel a kijelentéssel nem minket,
hanem a település nyugdíjasait és az épületben ellátandó
fogyatékkal élôket minôsítették, méghozzá bolondnak. Ezért
Kerepes Önkormányzata polgári és büntetô feljelentést tett.

„Tisztelt Törvényszék!
A TELEHÁZ HÍRLEVÉL havonta megjelenô idôszaki lap, kiadója a
Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület (2145 Kerepes, József
Attila u. 128.).  2012. szeptember havi száma Kerepes
Nagyközség Önkormányzatában történt események hamis szín-
ben történô feltüntetésével jó hírnevet (Ptk. 78.§.) sértô kijelen-
téseket tett, amelyekkel megsértette az Önkormányzat, mint
jogi személy személyhez fûzôdô jogait, amiért elégtételre tart az
Önkormányzat igényt (Ptk. 84.§). Amennyiben a Tisztelt bíróság
elégtételadás iránti igényünknek helyt ad, akkor azt az Önkor-
mányzat a Nyugdíjasok és fogyatékkal élôk házának eszközbe-
szerzésére kívánja fordítani.”

Zárt osztály? 
Büntetô feljelentés

Traffipax információk 
2012.  november hónapra

1. 08.00-18.00 1. Gödöllõ; 2. 3103. sz. út
2. 08.00-18.00 1. Kistarcsa; 2. Csömör
3. 08.00-18.00 1. Gödöllõ; 2. 3. sz fõút
4. 08.00-18.00 1. Gödöllõ; 2. 3102. sz út
5. 08.00-18.00 1. Dány; 2. 3102. sz. út
6. 08.00-18.00 1. Isaszeg; 2. 3102. sz út
7. 08.00-18.00 1. Kistarcsa; 2.Csömör
8. 08.00-18.00 1. Gödöllõ; 2. 3104. sz út
9. 08.00-18.00 1. Gödöllõ; 2. 3. sz. fõút
10. 08.00-18.00 1. Dány; 2. 3102. sz. út
11. 08.00-18.00 1. Isaszeg; 2. 3102. sz út
12. 08.00-18.00 1. Gödöllõ
13. 08.00-18.00 1. Pécel; 2. Isaszeg
14. 08.00-18.00 1. Kistarcsa; 2. 3102. sz út
15. 08.00-18.00 1. Dány; 2. 3102. sz. út
16. 08.00-18.00 1. Isaszeg; 2. 3102. sz út
17. 08.00-18.00 1. Kistarcsa Csömör
18. 08.00-18.00 1. Isaszeg; 2. 3102. sz út
19. 08.00-18.00 1. Kistarcsa Csömör
20. 08.00-18.00 1. Gödöllõ; 2. 3104. sz út
21. 08.00-18.00 1. Gödöllõ; 2. 3104. sz út
22. 08.00-18.00 1. Gödöllõ; 2. 3103. sz. út
23. 08.00-18.00 1. Kistarcsa; 2. Csömör
24. 08.00-18.00 1. Gödöllõ 2. 3. sz fõút
25. 08.00-18.00 1. Dány 2. 3102. sz. út
26. 08.00-18.00 1. Gödöllõ
27. 08.00-18.00 1. Pécel; 2. Isaszeg
28. 08.00-18.00 1. 3103. sz. út
29. 08.00-18.00 1. Gödöllõ; 2. 3104. sz út
30. 08.00-18.00 1. Gödöllõ; 2. 3. sz. fõút

Gödöllõi Rendõrkapitányság
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KÖZPONTI HÍVÓSZÁMOK
Mentõk ..................................................................................................................................1104
Tûzoltók ................................................................................................................................1105
Rendõrség ..............................................................................................................................1107

RENDÕRSÉG — POLGÁRÕRSÉG — KÖZTERÜLETFELÜGYELÕ
Rendõrség Kistarcsa ..........................................................................................(006 28) 470-801 
Kistarcsa járõrkocsi .........................................................................................(006 70) 263-4334
Rendõrség Gödöllõ ............................................................................................(006 28) 514-655
Polgárõrség Kerepes .........................................................................................(006 20) 421-6094
Közterület felügyelõ .........................................................................................(006 20) 559-8909

(06 20) 559-8929
ORVOSI ELLÁTÁS
Orvosi ügyelet — Kistarcsa, Batthyány u. 4. .......................................................(006 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
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

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
Védõnõi tanácsadó .............................................................................................(06 28) 560-331
Terhesgondozás és egészséges csecsemõ tanácsadás, szerda: 9.00-12.00

RENDELÕ SZILASLIGET Wéber Ede u. 1.
Dr. Vincze Lajos háziorvos ...................................................(06 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
Dr. Szakolczai Zsuzsanna háziorvos .....................................(06 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

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
Egészséges csecsemõ tanácsadás csütörtök: 10.00-13.00.

GYÓGYSZERTÁR
DELFIN GYÓGYSZERTÁR KEREPES, SZABADSÁG ÚT 102.

Telefon: (06 28) 999-050, (06 70) 469-9373 
Nyitva: hétköznap 8.00-20.00, szombaton: 8.00-15.00

TÖLGYFA PATIKA SZILASLIGET, WÉBER EDE U. 1. Telefon: (06 28) 481-418
Hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 8.00-18.00, szerda: 8.00-12.00, 

TÖLGYFA PATIKA KEREPES, TÖLGYFA U. 3. Telefon: (06 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, DDr. Korvin László magánállatorvos

Telefon, fax: (06 28) 490-369. Éjjel-nappal, 0-24 óráig hívható: (06 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 (06 28) 470-764, E-mail: amarilla@vnet.hu

HIVATALOK
Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Telefon: ....................................................... (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. .............................................................(006 28) 529-100
Ügyfélfogadás: h.: 8-18, k., cs.:9-16,30, sz.: 8-16,30, p.: 8,30-11,30.
Földhivatal Gödöllõ............................................................................................(006 28) 420-520
Ügyfélfogadás: h. és sz.: 8,30-11,30 és 13-15,30, p.: 8,30-11,30.

SZOLGÁLTATÓK
Gázszolgáltató (TIGÁZ)......................................................................................(006 28) 430-488
Villanyszolgáltató (ELMÛ) ................................................................................(006 40) 38-38-38
Közvilágítás........................................................................................................(006 40) 200-817
Vízmûvek (Szilasvíz) .......................................................(006 28) 492-110, fax: (06 28) 560-540
Csatorna (Szennyvízmûtelep) ..............................................................................(06 28) 470-752
Temetõ (SZIGÜ Zrt) ...........................................................................................(006 28) 490-685

FONTOS TUDNIVALÓK

Október közepén a Forrás Mûvelôdési Ház pincéjében talál-
koztak az önkormányzat invitálására a településünk közrend-
jének és biztonságának védelmében résztvevô rendôrök, pol-
gárôrök, közterület-felügyelôk és a gödöllôi tûzoltóság
parancsnoka. Polgármester úr azért tartotta fontosnak ezt az
összejövetelt, mert új parancsnok került a kistarcsai rendô-
rôrs élére, valamint fiatal rendôrökkel egészült ki az állomány,
akik ez alkalommal személyes beszélgetés kapcsán tájékozód-
hattak a helybéli problémákról és megismerkedhettek a mun-
kájukat segítô szintén a közbiztonságért és rendért tenni
akaró önkéntes polgárôrökkel és a hivatali közterület-felügye-
lôkkel.  A vendégeket terített asztal várta, nagy sikere volt a
marhalábszár pörköltnek, melyet Kiss Károly alpolgármester
úr a helyszínen bográcsban készített. A kötetlen beszélgetés
témája volt a közbiztonság helyzete, ami sajnos az utóbbi idô-
ben egyre nagyobb aggodalomra ad okot. Ennek lehetséges
megoldásairól, javításáról és egyéb, a lakosság védelmérôl,
értékeinek megôrzésérôl egyeztettek a rend ôrei.
Reméljük, hogy a lakosság minél elôbb érezheti a jobb
együttmûködésnek köszönhetôen a közbiztonság javulását.

gé

Találkozó a rend ôreivel
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