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százalékos volt. Az országszerte 
urnához járulók 83,74 százaléka 
mondott három IGENNEL nemet a 
koalíció újabb sarcaira. Kerepesen a 
három igennel szavazók aránya 
hasonlóan 80 százalék fölötti. 

Va lamennyi  nyugdí jasnak,  
szülõnek, és fiatalnak õszinte 
köszönetemet fejezem ki, amiért 
nem csak vállalta a véleményét, 
hanem a szavazóhelyiségekben sze-
mélyes jelenlétével és szavazatával 
hozta ország-világ tudomására: elég 
volt, ne tovább!

Franka Tibor polgármester

Tisztelt kerepesi honfitársaim, 
kedves választópolgárok!

 
Több szempontból is megrendítõ 
csapást mért a kormánykoalícióra a 
három igenes szavazók 3 milliós 
tábora. Az országért valóban felelõs 
emberek elsõsorban a nemzet 
jövõje érdekében nem tûrik tovább, 
hogy az agyukba és a zsebükbe 
turkáljanak. 

Országszerte több mint a válasz-
tópolgárok fele járult az urnákhoz, 
amely szám Kerepesen másfél 
százalékkal kevesebb, azaz 49 

Három igennel NEM
a koalíció újabb sarcaira

Április 7-én, hétfõn 18 órakor  a szilasligeti közösségi házban Falugyûlés 
lesz. TémáI: - a 450 millió forintos kötvénykibocsátásból származó bevétel 
felhasználásának ütemezése, - a tervezett faluközpont (011 hrsz.) 
szabályozási terve, - Családi napközi Szilasligeten, - a Panoráma lakó-
terület szabályozási terve. Jöjjön el Ön is és mondja el véleményét!

Falugyûlés

A kerepesi általános iskola tornatermében megrendezett március 15-i 
ünnepségén a közönség szemébõl kicsordult a könny. Elsõként óvodás 
kisfiúk huszárcsákóban, a kislányok pártában szereztek felejthetetlen 
perceket, majd az iskola több mint 50 diákja és a Kisvirág együttes közös 
elõadása következett, amely elkápráztatta a mintegy 300 fõnyi 
közönséget.                                                           FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Nemzeti ünnep kicsikkel és nagyokkal

A kommunizmus áldozatai emléknapjáról a Fidesz kormány idejében döntött a 
magyar parlament. Tudvalévõ, hogy a II. világháború, azaz a nácizmus áldozatainak 
számát szakértõk 45 millióra, míg a kommunizmus áldozatainak számát 90 millióra 
becsülik. Mindkét diktatúrából kijutott Magyarországnak is. Kétségtelen, hogy a 
kommunizmus sokszorosan több embert küldött a halálba, mint a nácizmus. 
Mindennek alátámasztására és a politikai megítélés egyértelmû bizonyítékaként 
álljon itt az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének 1481/2006-os határozata.

FOLYTATÁS A 2. OLDALON

Megemlékezés
a kommunizmus áldozatairól

Pesti Imre volt a Polgári Estek rendezvény vendége a népszavazás elõtt



Kultúrák találkozása - Ázsia
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Megemlékezés
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

 „2. A kommunista önkényuralmi rend-
szereket kivétel nélkül az emberi jogok 
tömeges megsértése; egyéni és kollektív 
gyilkosságok és kivégzések, koncentrációs 
táborokban bekövetkezett elhalálozások, 
éhhalál, deportálások, kínzás, kényszer-
munka és egyéb, közösség ellen alkalmazott 
fizikai terror, etnikai és vallási okokból 
folytatott üldözés, a lelkiismereti, gondolati, 
szólás- és sajtószabadsághoz való jog 
csorbítása, valamint a politikai pluralizmus 
hiánya jellemezte.

5. A nemzetközi közösség mindeddig nem 
vonta felelõsségre ezen bûntettek elkö-
vetõit, mint ahogyan azt a nemzet-
szocializmus (nácizmus) által elkövetett 
borzalmak esetében megtette.

12. Ezért a Parlamenti Közgyûlés a 
leghatározottabban elítéli a kommunista 
önkényuralmi rendszerek által elkövetett, az 
emberi jogokat súlyosan sértõ tetteket és 
tisztelettel adózik az áldozatoknak.”

 – Az Európa Tanács döntésében is 
szerepel, hogy a kommunisták, fõleg a 
gyilkos kommunisták felelõsségre vonását 
Magyarországon is a szándékos feledés 
homálya fedi. Abban a reményben, hogy 
ítéletük nem marad el az általuk halálra 
küldöttekre emlékezni kötelesség Kere-
pesen is – mondta többek között emlékezõ 

beszédében Franka Tibor polgármester az 
örvendetesen nagyszámban megjelent 
ünneplõ közönség elõtt. A rendezvényen 
civil szervezetek, egyesületek, nyugdíjas 
klubok és az önkormányzat helyezte el az 
emlékezés virágait. Nem képviseltette 
magát a CKÖ, az MSZP és az SZDSZ helyi 
szervezete.

Ünnepelt a Lila Akác nyugdíjas klub

A kerepesi Faluház nagytermében kedves eseményre meghívott vendégek 
érkeztek január 26-án délután 4 órára. A Lila Akác Nyugdíjas Klub legidõsebb 
férfi tagját, Mihalik Józsefet 90. születésnapján köszöntötték az 
egybegyûltek ajándékkosárral, virágcsokorral és tortával. Ezen kívül 
színvonalas mûsorral kedveskedett volt klubtársának az Aranyesõ nyugdíjas 
klub. A mûsort finom vacsora és tánc követte. Még a 90 éves Józsi bácsi is 
táncra perdült. Mindenki jól szórakozott.

K.L. 
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Március elsõ vasárnapján a kultúrák találkozása rendezvénysorozat elsõ 
bemutatkozó országa Ázsia volt. A Keletrõl jön a fény címû kiállítás képei 
között Robert Lyon, a Shaolin templom vezetõje számolt be tajvani 
élményeirõl, miközben távol-keleti ételkülönlegességeket kóstolhattak 
az érdeklõdõk. Nagy sikere volt a dél-indiai szakrális táncokat bemutató 
Bittner Meenakshi Dórának és a Shaolin templom növendékei által 
bemutatott kung-fu harcmûvészeti elõadásnak.
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Mostanában sok kritika és bírálat érte az 
iskolát, elsõsorban olyanok részérõl, akiket az 
iskola különösebben nem is érdekel, csak ha 
botrányszagot éreznek. Kerepesen pedig 
akadnak néhányan, akik gondoskodnak a 
botrányszagról. Viszont az iskola most 
bizonyított. Magas színvonal, tanári ösz-
szetartás, diákos fegyelem, felejthetetlen 
percek. Ilyenkor persze Kerepes ellenségei 
nem kiáltanak politikai pártok, meg cigány 
jogvédõk, végül pedig az Oktatási ellenõrök 
után. Ilyenkor csend van, mert a jelentgetõk el 
sem jöttek ünnepelni. Azoknak a szülõknek, 
tanároknak és diákoknak gratulálunk, akik 

valamennyi támadás ellenére valóban tettek 
és tesznek az iskoláért. Csillagos ötöst 
érdemelnek.
A Szabadság úti régi Hrúz ház falán elhelyezett 
emléktáblánál március 15-én, vasárnap 
délután koszorúzási ünnepséget rendezett 
Petõfi Sándor anyai ágú leszármazottja és 
férje. Az ünnepi beszédek és a koszorúzás után 
rövid mûsorral kedveskedtek az egybe-
gyûlteknek az általános iskola, a helyi 
nyugdíjas klubok és a Kisvirág együttes. 
Köszönetet szeretnék mondani az aláb-
biaknak: Franka Tibor polgármester úrnak, 
hogy segítette az emléktábla elhelyezését, 
Schmidt Ferencnek, aki lehetõséget adott az 
emléktábla elhelyezésére, polgárõrségnek és 

a Kistarcsai Rendõrõrsnek, Farkas Imrének, 
akik biztosították a nyugodt ünneplés körül-
ményeit, Sibak Sándornak, a Kerepesi Kht-nak, 
a Széchenyi Iskolának és a Faluháznak.
A fellépõknek: Tunkli Józsefnek, Aranyesõ 
Nyugdíjas Klubnak, Lila Akác Nyugdíjas 
Klubnak, Rémi Jánosnénak, Kerepesi 
Pávakörnek, Gebhart Alexandrának, Kisvirág 
Gyermektánccsoportnak, Mayer Endréné 
alpolgármester asszonynak és mindazoknak, 
akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, 
különös tekintettel dr. Berendy Beatrixnak, a 
Petrovics leszármazottnak, Frajna András 
esperes úrnak, Riskó János tiszteletes úrnak, 
az Aszódi Petõfi Gimnáziumnak és a Flór 
Ferenc Gimnáziumnak.

Kökény Éva leszármazott
és férje Balogh István

Petrovics és Hrúz rokonok

Nemzeti ünnep kicsikkel és nagyokkal

 húsvéti misztérium a hívõ ember 
számára a reményt, az élet értelmét és Agyõzelmét jelenti. Minden eredmény, 

siker, alkotás és érték fájdalomból, küzdésbõl, 
meg nem értettségbõl születik. Ahogy a 
nagypénteki eseményeket szemléljük, magunk 
is rádöbbenünk, hogy hányszor éreztük már mi 
is a megaláztatást, elkeseredést, félelmet, 
elhagyatottságot életünk egy-egy szaka-
szában. Ha föltekintünk a megfeszített 
Üdvözítõre és átelmélkedjük magunkban 
mindazt a testi és lelki kínt, amit Õ átélt ezen a 
napon, saját élettapasztalatainkat is 
odavihetjük az Õ keresztjéhez. 

A pénteket azonban a vasárnap követi. 
Jézus legyõzte a halált és vele együtt a halál 
okát, a bûnt is. Ez a mi hitünk alapja. Jézus 
feltámadt. Ha pedig így szemléljük az életünk 
küzdelmeit, jobban tudjuk értékelni az 
eredményeit is.

Minden húsvétkor eszembe jut gyermekem 
születése. A nehéz és veszélyeztetett 
terhességem után, fiam nagyszombat estéjén 
született meg császármetszéssel a fennálló 
komplikációk miatt. Az órákon át tartó mûtét 

után az éjszakát egyedül, szobatársak nélkül 
töltöttem a kórház intenzív osztályán. 
Testileg, lelkileg kimerülve, megbénulva 
feküdtem az ágyon. Jézusra gondoltam, aki 
ezen az éjszakán a sziklasír sötétjében feküdt 
holtan. Amíg teste halott volt ,mennyi  
minden történhetett Isten világában ezalatt. 
Az emberiség új reményt kapott, mert Jézus 
kifizette értünk a büntetést. Majd eszembe 
jutott a kisfiam, aki a kórház másik végében, 
szintén intenzív osztályon, inkubátorban 
feküdt. Gondos orvosi kezek, mûszerek és 
ápolók õrizték szíve minden dobbanását, és 
elõkészítették õt az önálló életre. Hajnalban 
kissé kábultan ébredtem. Csend volt, csak a 
madarak éneke hallatszott. Egy kedves 
ápolónõ lépett hozzám, bekötötte az infúziót 
és jó híreket hozott a kisfiamról. Majd az éjjeli 
szekrényemre tett egy csoki nyuszit. Húsvét 
vasárnap volt. Azóta minden húsvétkor ez a 
kimondhatatlanul boldog érzés fog el: „Miért 
keresitek az élõt a holtak között? Nincsen itt, 
feltámadott!”

Nagyné Szauzer Ildikó
 Hittanár-mentálhigiénikus

Vigasztaló gondolatok a családoknak
a Biblia Éve 2008 alkalmából

„Én vagyok a feltámadás és az élet aki hisz énbennem, ha meghal is, él (Jn 11,25.)

kép
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Bölcsõde nyílik

Álomból valóság

A szilasligeti József Attila utcai óvodában 
lakó nyugdíjas pedagógus házaspárral egy 
évig tartó egyezkedés után a polgármester 
megállapodott, minek eredményeképpen 
Gaálék összesen 4 millió forintos „lelépési 
díjért” kiköltöznek 40 napon belül a 
szolgálati lakásból. Ez azt jelenti, hogy a 
térségben és Kerepes életében elõször 
lehetõség nyílik családi óvoda létreho-
zására, azaz 14-21 fõ bölcsõdés korú 
gyermek elhelyezésére csaknem 90 négy-
zetméteren. Hasonló tervek vannak a 
Szabadság úti óvodával is, amelyet szintén 
bõvíteni szeretne a hivatal a közeljövõben. 
Ezekhez a munkálatokhoz olyan vállal-
kozók jelentkezését várják, akik az átala-
kítás és az üzemeltetés iránt elhivatott-
ságot éreznek, illetve képesítéssel ren-
delkeznek. 
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2 0 0 8 .  é v i  Ö n k o r m á n y z a t i  
Költségvetési rendelet II. fordu-
lós tárgyalása kapcsán az 
Oktatási Kulturális és Sport bi-
zottság kérte, hogy az esetleges 
megtakarításból 2 millió forintig 
elsõséget élvezzen a Faluház. 
Rózsás Erika képviselõ javasolta, 
hogy a negyedéves módosításnál 
legyen ez a kérés elõterjesztve.

860 éves Kerepes” Munka-
csoport tájékoztatója a program-
sorozat elõkészítésérõl dr.  
Fazekas Márta referens számolt 
be, és ismertette az elkészített 
projektet. Olyan pályázat került 
kiírásra, amellyel nagy összeget le-
het nyerni ilyen célokra, melyre 
benyújtották a pályázatot. A víz-
mosás befedésre kerülne egy 
szakaszon, a templom mellett kia-
lakításra kerülhet egy fesztiváltér 
és plusz parkoló kialakítását is 
tervezik, a Faluházban interaktív 
szoba kerülne kialakításra. A 
Kálvária domb valamikor földvár 
volt, ennek egynegyede kerülne 
feltárásra. Az ott lévõ barlangok 
közül, az arra alkalmasakban bo-
rospincét lehetne kialakítani, a 
100 évesnél idõsebbekbõl pedig 
2-3 barlangot eredeti állapotába 
lehetne feltárni. Felhívást tettek 
közzé a helyiek körében festészet 
és fafaragás témakörökben, de 
szóba jött a bélyegkiadás és ké-
peslap készítése is, az elsõ soro-
zat a régi Kerepesrõl, a második 
az új Kerepesrõl készülne. A 
könyvtárat szeretnék átnevezni 
Szabó Magda írónõ emlékére, 
errõl majd a Képviselõ-testü-
letnek kell döntenie. Májusban ja-
vaslatot tesznek a díszpolgári cím 
adományozására is. 

A Közép-Magyarországi Regioná-
lis Közigazgatási Hivatal az 
SZMSZ, illetve az ivóvíz- és 
szennyvíz közmûfejlesztési hozzá-
járulások mértékét megállapító 
határozattal kapcsolatban törvé-
nyességi észrevételt fogalmazott 
meg. Ennek kapcsán a képviselõ-
testület felkérte a Szilasvíz Kft. 
ügyvezetõjét, Horváth Csabát, 
hogy a márciusi ülésre tegyen ja-
vaslatot az érdekeltségi hozzájá-
rulások mértékének megállapítá-
sára vonatkozóan, illetve az 
SZMSZ-ben a szükséges rendelet-
módosításokat a hivatal elvégzi.

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Jogok Országgyûlési biztosa ész-
revételt tett Menyhárt Ildikó fel-
jelentése alapján. Megállapította, 
hogy formai hibáról van csupán 
szó, a feladat megfogalmazá-
sakor tévesen került rögzítésre a 
bizottság kifejezés, azt munkacso-
portnak kell nevezni. A Képviselõ-
testület felkérte Labancz József 
alpolgármestert, hogy a felme-
rült, érintett problémák koordi-
nálására, illetve lehetséges meg-
oldására dolgozzon ki javaslatot.

Kerepesi Községszolgáltató Kht. 
felügyelõ bizottságának és ideig-
lenes munkacsoport megválasz-
tását betegségek miatt elhalasz-
tották a következõ testületi ülés-
re. A Kerepesi Községszolgáltató 
Kht. részére tervezett gépvásárlá-
sok elõkészítésére Munkacso-
portot hoztak létre az alábbi 
tagokkal: Kovács Antal képviselõ, 
elnök, Bokor Béla külsõs bizottsá-
gi tag, Fülöp Gábor külsõs bizott-
sági tag. A Képviselõ-testület a 
Munkacsoport tagjai részére tisz-
teletdíjat nem állapít meg.

Községszolgáltató Kht. ideiglenes 
telephelyének kijelölésérõl nem 
döntött a képviselõtestület visz-
szautalta a Településfejlesztési és 
Idegenforgalmi Bizottságnak újra-
tárgyalásra.

Az Önkormányzat tulajdonát ké-
pezõ Mártírok u. 62-66. szám 
alatti szolgálati bérlakásban Gaál 
Csaba kapott elhelyezést még a 
kerepestarcsai Nagyközségi Ta-
nács 1985-ös döntése alapján. 
Tekintettel arra, hogy az önkor-
mányzat igen rossz helyzetben 
van közösségi célokra hasznosít-
ható ingatlanok területén, a pol-
gármester 2007-ben tárgyaláso-
kat kezdett a bérlõvel a bérle-
mény kiürítésére vonatkozóan, 
aki 4 millió forintos lelépési díj fe-
jében mindennemû további köte-
lezettség és elhelyezési igény nél-
kül hajlandó kiköltözni az ingat-
lanból. Az óvoda területén lévõ la-
kásból lenn ki lehetne alakítani 
egy 16-18 gyermeket befogadó 
bölcsõdét, ezért a testület úgy 
döntött, hogy a bérlõ ajánlatát el-
fogadja.

dr. Barabás Gábor elnök elmon-
dása szerint az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság egyik külsõs 
tagja, Oláh Ibolya nem jár a bi-
zottsági ülésekre, ezért úgy 
döntöttek, hogy kizárják õt és he-
lyére Bangó Józsefnét javasolják 
megválasztani, aki a kisebbséget 
képviselné a bizottságban, amit a 
testület szintén elfogadott. 

Községszolgáltató Kht. ideigle-
nes telephelyének kijelölésérõl 

a képviselõ-testület nem dön-
tött és egyúttal visszautalta azt 
a Településfejlesztési és Idegen-
forgalmi Bizottságnak újratár-
gyalásra.

Az Oktatási Hivatal vizsgálatot 
folytatott a Széchenyi István Ál-
talános Iskolában az egyenlõ bá-
násmód és más szakmai hiá-
nyosságok miatt egy roma ala-
pítvány feljelentése alapján. A 
vizsgálatot követõen az iskolát a 
hivatal összesen 1 millió forint-
ra megbüntette, melyet az 
önkormányzatnak, mint fenn-
tartónak kell megfizetnie. Az 
ügy kiemelt fontosságára tekin-
tettel az alábbiakban az ez ügy-
ben született testületi határoza-
t o t  s z ó  s ze r i n t  k ö z ö l j ü k : 
„Kerepes Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete az 
Oktatási Hivatal döntését tudo-
másul veszi, az abban foglaltak-
kal szemben azonban a mellé-
kelt levél tartalma szerinti fel-
lebbezés benyújtására kéri fel a 
polgármestert. 

Mindettõl függetlenül az 
Oktatási Hivatal határozatában 
foglaltak miatt az esetleges sze-
mélyi felelõsség megállapításá-
nak kérdése miatt fegyelmi ta-
nács létrehozásáról is dönt a 
Képviselõ-testület, az alábbiak 
szerint: a fegyelmi tanács elnö-
ke Mayer Endre Gyuláné al-
polgármester, tagjai: Kóbor 
Tamás Oktatási Kulturális és 
Sport Bizottság elnöke és Rózsás 
Erika Közbeszerzési Rendészeti 
és Kereskedelmi Bizottság elnö-
ke. Az eljáráshoz vizsgálóbiztos-
ként Lengyelné Jankovics Mária 
ó v o d a v e z e t õ t  j e l ö l i  k i . A  
Képviselõ-testület szükségesnek 
tartja egy intézkedési  terv 
kidolgozását, mely az Oktatási 
Hivatal által feltárt hiányossá-
gokat illetve problémákat hiva-
tott orvosolni illetve megoldani. 
Ennek elkészítésére a Képviselõ-
testület felkéri az intézmény ve-
zetõjét az Oktatási Bizottság 
közremûködésével . Kerepes 
Nagyközség  Önkormányzat  
Képviselõ-testülete elfogadja, 
hogy az Oktatási Hivatal által in-
dított szabálysértési eljárás be-
fejezéséig nem kezdi meg mun-
káját a megalakult Fegyelmi 
tanács.”

A februári testületi 
ülésrõl jelentjük
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Nem kevesebb, mint 25 helyen 
folyt szemét szedés márc. 7-én 
és 8-án, méltóképpen készülve 
legnagyobb nemzeti ünnepünk 
160. évfordulójára. Eredménye: 
110 zsák utcai, erdõszéli, árok-
parti szemét, hulladék. 

ó hagyomány látszik kialakulni 
az utóbbi években. Mint ta-Jvaly úgy most is az volt a 

szándékunk, hogy az a beteges 
állapot, ami az utóbbi két évtized-
ben elborította a magyar határt, 
ezt a beteg folyamatot visszafor-
dítsuk.  Ennek, ha még nem is lát-
ványosan, már-már látszanak ered-
ményei. Az idei takarítás két na-
posra volt hirdetve péntekre-
szombatra, de még vasárnap és 
hétfõn is kaptam visszajelzéseket 
gyûjtésrõl. Továbbá igény van arra, 
hogy még a nyár beállta elõtt egy 
hasonló akció szervezése megtör-
ténjen! 

Az iskola diákjai és az óvodák 
pénteken ügyködtek. Az elõzõnél 
az idén nem volt tanításmentes 
nap,  11 órától szabadidejükben 
takarítottak az iskolások 15 hely-
színen. Minden osztály, létszámá-
nak megfelelõ munkakesztyût, 
zsákot, üdítõt és egy Kerepes tér-
képet vitt magával, benne a taka-
rítandó helyszín megjelölésével. A 
beérkezõ „munkások”, aki igé-
nyelte zsíros kenyeret és üdítõt ka-
pott. Hatodikosok és egy nyolca-
dikos kislány a kenyerek készíté-
sében alakítottak nagyot  köszö-
net nekik!

Köszönet Ágó Katalin tanár-
nõnek, aki sokat segített az osztá-
lyok szervezésében, idén õ volt a 
gazdája a rendezvénynek a Szé-
chenyiben. 

A környezettudatos szemlélet 
gondolatának megfelelõen a két 
szilasi és két kerepesi óvodában 
is mozgolódtak. A kisemberkék 
nem vettek részt a szemétszedés-

ben  õk a maguk lehetõségeivel já-
rultak hozzá a nap sikeréhez. Óvo-
dáik udvarát és környékét csinosí-
tották. Nem maradt el a köszönet 
sem  jó munkáért igaz díjazás jár. 
200 db/2dl üdítõ és 5 kg frissen sü-
tött Fornetti süti volt a jó munka 
gyümölcse.

A szilasi községrészt Labancz 
József, a kerepesi helyszíneket 
Véber Gábor szervezte. Nagyon 
köszönjük segítségét az aláb-
biaknak: Kerepesi Vállalkozók 
Klubja    200 db üdítõ és még 18 
liter, Pongó Béla 10.000 Ft,  
Halász Gábor "HA-KOS" kölcsönzõ 
3.000 Ft, Ferenczi  Lajos Patkó 
Csárda  4.643 Ft, Mácsai  János 
Kis ABC  5 kg Fornetti, CBA  Élel-
miszer 20 liter üdítõ, Plachtinszky 
Péter  „Pietró” Presszó 32 liter 
üdítõ és süti, „Tóth és Tóth” 
Pékség 35 kg kenyér, „Anikó ABC” 
14 liter üdítõ, Barka Tibor 16 liter  
üdítõ. Landor Klaudia az idén 
6.550 Ft-ot kalapozott össze. 250 
és 2.000Ft között adakoztak : 
Kriszta (Pietró Kis ABC), Wéber 
László, Landor Klaudia, Klippert 
Vilmos, Szabó Mihály, Éberhadt 
Tibor, Titó, Ene és Rémi István. (A 
rendezvény elszámolása megte-
kinthetõ a Teleházban.) Másnap, 
szombaton a felnõtt lakosság taka-
rította az utcákat, erdõszéleket. 
Tíz zsáknál többet szedtek össze: 
Madarász u. vége (Simon-hegy) 
Hársfa u. vége, Víztorony Szabad-
ság u. 145. Külön ki kell emelni 
egy helyszínt, ez pedig a két kul-
túrház közötti árok, ahol a 30-
astól 150 m-en belül 12 zsák sze-
mét gyûlt össze. Gyûjtõik a 
Faluház Karate csoportja (vez.: 
Briák Gyula)  és a PC-klub fiatal-
jai! El kell mondanom, hogy a fel-
szedett szemét begyûjtése az idén 
csaknem mintaszerû volt. Hétfõn 

Tavaszi nagytakarítás
Fogyóban a szemét Kerepesen… délelõtt pár órán belül, Hollan-

diától a Hungaroring pályáig min-
den zsák fel volt szedve, mivel a 
gyûjtések pontos helyeirõl a Hi-
vatal KHT-ja pontos információt 
kapott. 

Mint említettem már halovány 
javulás vehetõ észre „szemét-
ügyben”, ami több okra vezethetõ 
vissza: 

Az utóbbi két hétben a nagy-
község szinte minden, e témában 
fontosabb helyét többedma-
gammal bejárva megállapítható 
volt, hogy kevesebb az újólag ki-
tett szemétkupac. Továbbá már le-
het látni egy-egy igen tisztán tar-
tott községrészt is !

A  Környezetvédelmi  Mi-
nisztérium kondíciókat biztosít áp-
rilis 22-re, a Föld Napja alkalmá-
ból szervezendõ hasonló akció-
hoz. Fenti idõpontig kilátásunk 
van nagyobb pénzösszeg pályázati 
megnyerésére. Ez esetben mente-
sítve lesz a legelszomorítóbb 
helyszín, a Szõlõ sori árok (kb. 
300 mázsa), a Szérûskertek széle 
az Alföldi u. végén és a Patkó 
Csárda mögött a Malom Patak 
forráshelye. Folyamatosan helye-
zünk ki további szemetes gyûj-
tõket. 

A „Tiszta Magyarországért” 
mozgalom aktivistái Szilason és 
Kerepesen egy-egy igen kultúrált 
4 szárnyú, vagyis 8 oldalas hirde-
tési felülettel jobbították a köz-
ségrészek esztétikáját.

Tisztelt Olvasó! Találkozzunk 
április 22-én (vagy környékén, 
pontos információ késõbb) a Föld 
Napja alkalmából rendezendõ ta-
karításon és akkor nem csak halo-
vány sejtés lesz az, hogy „Fo-
gyóban a szemét Kerepesen”!

 Véber Gábor
 szervezõ

Vihar ellen összefogással

Minket sem került el. Fák dõltek ki a Bajcsy Zsilinszky-, és a Juhász Gyula 
utcában, a Mogyoródi úton, meg a Magtár téren. Több portán is „rendet” tett 
egy-két földbõl kifordult gyümölcsfa. Az óránkénti 100-120 kilométeres szél 
szombaton, azaz pihenõ napon érte el az országot. Ennek ellenére, vagy ezzel 
együtt a hivatal közmunkásai alig egy óra alatt a polgármesterrel közösen már 
a helyszínen voltak és amiben tudtak segítettek a veszélyeztetett 
ingatlantulajdonosoknak.

Volt eset például a Bajcsy Zsilinszky utcában, amit a tûzoltók sem tudtak 
azonnal megoldani a nagy széllökések miatt, viszont a Juhász Gyula utcában a 
hivatal közmunkásai bátrabban viselkedtek, mint az elhárítók, hiszen egy 
villanyvezetékre borult fát „szerencsésen” legallyaztak, miután a tûzoltók 
levonultak. A természetet legyõzni az atomkorszakban sem lehet. Viszont 
össze lehet és össze is kell fogni a károk elhárításában.

2008. MÁRCIUS  « KEREPESI VÉLEMÉNY

A Templom utcai kidõlt fához is
gyorsan érkezett a segítség
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Pályázni lehet: Canon típusú fénymásoló in-
gyenes kiosztására. A gépek használtak A4/A3 
formátumúak, tökéletesen alkalmasak irodai 
feladatok ellátására, teszteltek. Egy pályázó 
legfeljebb két fénymásoló gépre pályázhat.
Számítógépek kiosztására. A gépek hasz-
náltak HP, Compaq, Siemens, Dell és IBM tí-
pusúak. Teljesítményük 533, 600, 800, 
1200, 1800 MHz. 256 Mb. ram 17” Digitális 
Monitor, CD vagy DVD - olvasó, floppy, 
billentyûzet, egér. A gépekre alapítványunk 
Linux operációs rendszert telepít, Open 
Office szövegszerkesztõvel, internet bön-
gészõvel stb. A telepített programok jog-
t iszták ( ingyenesen használhatók).  
Lehetõség van továbbá több darab HP 
4000 típusú lézernyomtató kiosztására, 
ezekre a gépekkel együtt lehet pályázni. 
Egy pályázó legfeljebb két gépre, és egy 
nyomtatóra pályázhat.

A pályázati díj: 3500 forint támogatás, 
mely összeget a Biogreen Alapítvány, 
Unicredit Bank Szeged, 10918001-
00000015-37640004 számlájára kérünk 
átutalni, vagy postai csekken az alapítvány 
címére (Szeged Gáspár Zoltán.u.2 6723) fel-
adni. Pályázhatnak: nonprofit szervezetek, 
közhasznú társaságok, egyesületek, cégek, 
intézmények, önkormányzatok és egyéni 
vállalkozók. A pályázók rövid bemutatkozá-
sa szükséges, hogy miért pályáznak és mire 
használják a fenti eszközöket. Pályázati 

adatlap nincs.  2008. de-
cember 20.  2008-ban több 
alkalommal, és 2009 Januárjában.  
a  pályázat beadását követõ 60 munkanapon 
belül érdeklõdhetnek a biogreen@tvnet-
work.hu email címen. 

A gépek elszállításá-
ról a nyerteseknek kell gondoskodni.

Pályázati ûrlap 
nincs. Mindenkinek saját magának kell megfo-
galmaznia a pályázatot. A pályázat mérete ma-
ximum 5 oldal lehet. Minimális méret 1 oldal. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó eddi-
gi tevékenységét, és azt, hogy a gépeket mire 
szeretné használni. Csatolni semmit sem kell, 
de a pályázat nyertesei csak alapító okiratuk, 
vagy cégkivonatuk, vagy vállalkozói igazolvá-
nyuk bemutatásával vehetik át a gépeket. A 
pályázati díj a pályázat regisztrációs költsége. 
Ha a pályázati díjból befolyó összeg megha-
ladja a pályázat költségét, úgy a fennmaradó 
összeget a Biogreen Alapítvány könyvki-
adásra, és más pályázatok finanszírozására for-
díthatja. A pályázat benyújtása, a Biogreen pá-
lyázat elbírálási elveinek elfogadását jelenti. 

Beküldési határidõ:
Gépek kiosztása:

A pályázók 

Fontos tudni! Akik nem nyernek a 
pályázaton, azok részére csak a Vállal-
kozásfejlesztõ magyar nyelvû marketing tana-
nyag kerül, az érdeklõdés után e-mailben vis-
szapostázásra. Ennek piaci értéke is megha-
ladja a regisztrációs díjat! 

Tudnivalók a pályázatról: 

A pályázattal kapcsolatban hívható 
telefonszám: 70 385 13 73 Hétköznap 9-17 

Civil szervezetek, egyesületek, intézmények figyelmébe

Ingyenes pályázati lehetõségek
óráig. A pályázattal kapcsolatos e-mail elér-
hetõség: 

(Fontos, 
ha ön rendelkezik regisztrációval, a támogatás 
összegébõl lejön a regisztrációs díj, tehát akkor 
önre nem a 8000 Ft vonatkozik, hanem 8000 
mínusz a regisztrációs díj. Amennyiben mégis a 
teljes összeget postázná el véletlenül akkor az 
ön weblapját 8 évig üzemeltetjük.) Minden pá-
lyázat nyer! Mindenki pályázhat! A pályázat 
elsõdleges célja az, hogy honlaphoz segítse (a 
honlap= weblap, weboldal) azokat a 
szervezeteket, cégeket, vállalkozókat, intéz-
ményeket, önkormányzatokat, alapítványokat, 
egyesületek, magánszemélyeket, (magyarán 
mindenkit) akik saját weboldallal kívánnak je-
len lenni az interneten. Ha Ön olyan cég, szer-
vezet képviselõje, tulajdonosa, egyéni vállal-
kozó, vagy magánszemély, akire illenek a fen-
tiek, akkor a Annie Gea Europublic'94 Bt. 
felvállalja, hogy ingyen elkészíti az Ön webol-
dalát és 5 évig üzemelteti ,  a  saját  
www.orgnet.hu rendszerében, cserébe a Bio-
green Alapítványnak nyújtott egyszeri legalább 
8000 Ft-os támogatásért. A Biogreen Ala-
pítvány tevékenységérõl a www.biogreen-
foundation.org weblapon tájékozódhat. Sem-
milyen egyéb felmerülõ költség nincs. Az aján-
lat teljes egészében tartalmazza a honlap 
elkészítését, a honlap interneten történõ elhe-
lyezését és üzemeltetését öt éves idõtartamra, 
a www.orgnet.hu/sajátnév kiterjesztésen.

Biogreen@tvnetwork.hu 
Az Internet mindenkié pályázat! 

A kerepesi Kisvirág Tánccsoport 
10 éves Jubileumát ünnepli

A faluházban 1998. õszén 3 lánnyal (Petra, Niki, Luca) kezdõdött a 
táncfoglalkozás Imre bácsi vezetésével. Nekem az egyik osztálytársam mondta, 
hogy menjek a faluházba táncolni, mert Imre bácsi tartja, akit már az iskolából 
ismerünk. Ha jól emlékszem az elsõ két alkalommal még féltem, de utána már 
bátrabb lettem és megszerettem a táncot. 1999-ben már 7 fõs volt a csoport. 
Ennek mindenki nagyon örült, de fõleg Imre bácsi, aki látta, hogy mennyire 
szeretünk táncra járni. És hogy már nem csak a lányok kedve jött meg a tánchoz, 
hanem egy-két fiúé is.

Én ebben az évben elsõ osztályos tanuló voltam. A húgom (Anita) akkor még 
csak 3 éves volt ezért õ még csak a színpadszélérõl nézte  ahogyan tanítja Imre 
bácsi a többieket. Elõször még csak játékosan táncoltunk majd egyre 
ügyesebbek lettünk és elkezdtünk táncokat tanulni. 1999 karácsonykor egy kis 
vidám mûsorral léptünk fel a faluházban, ez a mûsor már 12 lány és 4 fiúból állt 
össze. Az elsõ olyan  táncunk, amit még ma is táncolnak a kicsik, a Kalap címû 
tánc. A Kalapban a húgom kapta volna a „fõszerepet”, de megijedt, és kiszaladt 
a próbáról. Így Imre bácsi engem állított a helyére. Nem sokkal késõbb már 
elkezdtünk 1-2 fellépésre járni. Gyarapodott a csapat egyre több lány és fiú is 
részt vett a próbákon. Ennek következményeként lett ez az 50 fõs Kisvirág  
tánccsoport. Ma már egyre több helyre hívnak meg minket belföldre és 
külföldre is. És ezt mi mind Imre bácsinak és a szülõknek és más segítõknek 
köszönhetjük.                                                                Paksa Anita és Paksa Zsuzsi 

…folytatjuk…
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assan hagyománnyá növi ki magát „Családi nap” nevû rendezvényünk, 
melyet egy évvel ezelõtt, Franka Tibor polgármester úr biztatására és Ltámogatásával hívtunk életre. Az összejövetelek célja a szülõk 

támogatása és segítése gyermekeik nevelésében, magzati kortól a felnõtt 
korig. A gyermekek a mai világban megtapasztalt veszélyhelyzetekben csak 
akkor tudnak megfelelõen helytállni, illetve a feléjük támasztott 
követelményeknek és elvárásoknak folyamatosan megfelelni, ha szilárd, 
biztos családi háttérrel rendelkeznek. Ezt azonban felgyorsult életritmusunk 
és családjaink fokozódó gondjai könnyen megingathatják, gyakran úgy, hogy 
a nagyobb anyagi jólét érdekében egyre több feladatot vállaló szülõk 
mindezt észre sem veszik. „Családi Nap” rendezvényeinken az ebbõl adódó 
problémák megoldásához kívánunk segítséget, támogatást nyújtani.

A negyedévente megtartott rendezvénysorozatunk legutóbbi, március 
elsejei alkalmával Jávorné dr. Kolozsváry Judit pszichológus doktornõ 
elõadását hallgathattuk meg. Az elõadásban a pszichológus doktornõ a 
családon belüli kommunikáció fontosságát fejtette ki részletesen. Elmondta, 
hogy a családban jelenlévõ feltétel nélküli szeretet mellett elengedhetetlen 
a szeretetben megélt nevelés is. Kihangsúlyozta, hogy bármilyen szülõi 
elvárás csak a felnõttek általi példamutatással válik hitelessé és 
elfogadhatóvá a gyermekek szemében. Értékes gondolatokat hallhattunk 
továbbá a deviáns viselkedéseket kiváltó nevelési hibákról, a gyermekek 
képességfejlõdését elõsegítõ és akadályozó nevelési mintákról, alvási, 
étkezési, óvodai beszoktatással kapcsolatos problémákról, tanulási 
nehézségekrõl és azok hátterérõl.

A rendezvény szombat délelõtti idõpontja lehetõvé teszi a dolgozó 
családtagok részvételét is, így bíztatunk minden családot, hogy jöjjenek el 
legközelebbi rendezvényeinkre is, és míg gyermekeik a számukra 
berendezett kuckóban játszhatnak, addig a felnõttek hasznos tanácsokhoz, 
gyakorlati útmutatásokhoz jutnak. Ha sikerült felkeltenünk érdeklõdésüket, 
két könyvet ajánlunk figyelmükbe: Egymásra hangolódva és 
Gyermekeinkre hangolódva címmel. A közeljövõben személyes 
konzultációra is lehetõség nyílik dr. Kolozsváry Judittal, részletes 
információkat a védõnõktõl kaphatnak. Köszönjük a támogatást a szervezõ 
védõnõknek és gyermekorvosoknak!

Galicza Istvánné

Családi nap a Faluházban

Elõrehozott nõnapot ültek a 
szilasligeti Együtt Egymásért 
nyugdíjas klub tagjai, akiknek 
m i n d e n  e g y e s  t a g j á t  m e g -
ajándékozta a klub vezetõsége. Ott-
honról hozott finomságok mellett 
beszélgettek és töltötték el jó 
hangulatban a szombat délutánt.

Ingyen busz

A kerepesi labdarugókat meghívták a nógrádi Felsõtoldra edzõmérkõzést 
játszani. Csapatunkat, annak ellenére, hogy 3:2-re megverte a 
vendéglátókat, a mérkõzés után finom házi pálinkával és babgulyással 
kínálták. Az utazás költségét, mintegy 60 ezer forintot, a kerepesi „buszos” 
Sibak Sándor úr állta, illetve vállalta. Köszönjük neki, csakúgy, mint a március 
16-i máriabesnyõi ifjúsági „zarándok” járat biztosítását is.

 polgármester felkereste a Hungaroring új vezérigazgatóját 
Dancsó Pált azzal a nem titkolt szándékkal, hogy feltegye a Akérdést, tudniillik ezután  együttmûködés lesz vagy 

szembenállás. Ismeretes, az elõzõ vezetéssel és Palik László elnökkel is 
voltak kemény megbeszélések, sõt tüntetés is a kerepesi lakosság 
érdekérvényesítése érdekében. A vezérigazgató elismerte, hogy 
évente 5-6 alkalommal túllépik a megengedett zajszintet, ugyanakkor 
csökkenteni igyekeznek a rendezvények számait. Megtiltották az 
éjszakai gyorsulási versenyeket és azt is elismerték, abban a Ring 
mûködésének is szerepe van, hogy a Mogyoródi- és a József Attila 
utcák aszfaltburkolata tönkrement. Szívesen pályáznak Kerepessel 
közösen az út felújítására, amelynek önrészét, mintegy 7-8 millió 
forintot a Ring fizetné ki a falu helyett. A Ring vezetõje felajánlotta 
Kerepes 860. évfordulójára, hogy májusban egy nyílt napot rendez 
községünk apraja-nagyja számára, akik kerékpárral, motorral, autóval 
vehetik igénybe a gyakorlópályát. A legügyesebbek versenyautóval is 
mehetnek néhány kört. Ezzel persze a zajártalom nincs elintézve. A 
Szilastér Egyesület és az önkormányzat közösen igyekszik 
érvényesíteni a kerepesi lakosok állampolgári jogait, ha kell a 
bíróságon is.

Kit érdekel?

Társadalmunk egyik nagy kérdése: mikor lesz, mibõl lesz elegendõ 
munkahely. Kerepesen munkahelyteremtõ fórumot szervezett a Faluház, 
melyre plakátokon hívta fel a munkanélkülieket, a Vállalkozók Klubját és a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzatot. A téma településünkön is súlyos 
kérdéseket vet fel, hiszen a polgármestert naponta keresik, adjon valamilyen 
munkát. Hogy mennyire komoly az érdeklõdés? Csak annyira, hogy sem a 
CKÖ részérõl, sem a Vállalkozók Egyesületétõl senki nem ment el, hogy a 
munkanélküliekrõl már ne is beszéljünk. A polgármester megnyitójában 
elnézést kért a Kerepesre érkezett szakemberektõl, amiért az érintettek és a 
meghívottak nem voltak kíváncsiak a lehetõségekre, az önkormányzati Kht-
jának vezetõjén, Vass Lajoson kívül. Tanulságos rendezvény volt, hiszen akik 
csak sírni tudnak meg sóvárogni, azokon az Isten sem képes segíteni. 
Maradnak, ahol vannak.

Dr. Fila László 
ügyvédi irodája elköltözött!

Az ÜGYVÉDI IRODA új címe:

2144 Kerepes,
Szabadság út 90. 
(A kerepesi HÉV állomással
szemben, a JÓT EVÕ Étterem felett)

Az ÜGYVÉDI IRODA fõként 
polgári jogi, vagyonjogi, 
öröklési jogi, ingatlan 
ügyletekben, elektronikus 
cégeljárásban (gazdasági 
társaság alapítása, módosítása 
stb.), tanácsadásban áll 
ügyfelei rendelkezésére.

Az ÜGYVÉDI IRODA elérhetõségei: 
mobiltelefon: 06-30-862-3015
telefon/fax: 06-28-480-163
e-mail: filalaszlo@fibermail.hu

Ügyfélfogadás:
Telefonon történõ bejelentkezés alapján,
vagy hétfõtõl péntekig 11 órától 19 óráig.
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Élõ legenda 
Kerepesen
A mai mû sztárocskákkal teli világunkban 
igazán szívet melengetõ érzés, ha egy 
valódi sztár eljön hozzánk és fellép 
Kerepes Faluházának színpadán. Ez 
történt március elsõ vasárnapján, 
Aradszky László volt a vendége a Tiszta 
Magyarországért Mozgalom rendez-
vényének. 

Elõször azt hittem, hogy a megjelent 
alig kéttucatnyi érdeklõdõ nem lesz elég 
ahhoz, hogy „egy Aradszky” elõadja 
mûsorát. Egy  sztár nagyságát azonban 
az is jellemzi,  hogy kis közönség elõtt is 
fellép és ugyanolyan lázba hozza õket, 
mintha több ezres tömeg elõtt énekelne.

A Kerepes Rádió, mint ezt már a 
kedves hallgatóink észrevehették, 
igyekszik szinte mindenhol ott lenni, így 
ezt is rögzítettük, sõt egy jó kis riportot is 
készítettem a mûsor végén.

Miket is hallhattunk? A vadonatúj 
számok mellett hallhattuk a régi jól 
bevált már örökzöld slágereket szép új 
ruhába, mai fiatalos frissességgel 
ötvözve. Aradszky László számára 
áthangszerelve, felfrissítve élvezhettük 
az „Isten véled édes Piroskámat” a „Nem 
csak a húszéveseké a világ” és nem is volt 
olyan pókhálós az a bizonyos ablak a 
domboldalon álló régi kunyhóban. 
Ezután már csak olaj volt a tûzre az „Olaj 
a tûzre” és a „Ez voltam én” címû dal.

Csak egy hiányérzetem volt. Hol volt a 
közönség? Hol voltak a kerepesi 
Aradszky rajongók?

Nehéz Kerepesen az embereket 
megmozgatni ezt tudjuk, de legalább a 
Kerepes Rádióban meghallgathatja 
mindenki. Ezt is.
 

Ugró János

Kisgyermekes anyukaként minden nap levegõn 
altatnám a gyermekünket jó idõben, illetve 
szellõztetnék. Sajnos nem mindig tehetem, mert 
minden nap eszébe jut valamelyik kerepesi 
lakosnak a tüzelés. 

Ha jól tudom ezt egy helyi rendelet is 
szabályozza, csak péntekenként lehet tüzelni. 
Régen volt ugyan közhírré téve, ezért gondolom 
sokan elfeledték, vagy tudják és nem tartják be, 
vagy új lakosok és még nem hallottak/olvastak 
róla. Ezért minden nap tüzel valaki. Hét közben 
azok a nyugdíjasok, akik elfelejtették vagy nem 
tartják be, pénteken, akik tudják a szabályt és be 
is tartják, hétvégén azok a fiatalabbak, akik nem 
tartják be a szabályt, mondván õk ekkor érnek 
csak rá, és vannak, akik nem is tüzelnek, mert 
környezettudatosak és komposztálnak. 
Mellesleg nekik van a legegyszerûbb dolguk, 
nem kell a tüzet õrizni, a giliszták elvégzik a 
piszkos munkát így grátiszba nekik folyamatosan 

van ingyen komposztjuk, ami kiváló humusz, az 
amúgy is sovány kerepesi földnek.

Persze rendben kell tartani a kertet és nehéz a 
vastagabb gallyakat komposztálni, illetve nem is 
lehet mindenfélét. Jó, gyújtsák fel, de legyenek 
tekintettel másokra és kevesebbet tüzeljenek! 
Ám ha tudják, hogy csak füstölni fog, mert még 
nedves, akkor kérem ne, mert büdös és tovább 
szennyezi a levegõt. És akkor még nem is 
beszéltem a háztartási szemét kazánban vagy 
szabad ég alatti eltüzelésérõl. 

No comment. Ez egy másik írás témája 
lehetne a szelektív hulladékgyûjtéssel együtt. 
Miért kell betartani a szabályokat? Mert azokat a 
köz(jó) érdekében hozták és mert a szabály az 
szabály! (Kérdésem lenne az Önkormányzathoz: 
Milyen szankció van a szabály be nem tartására, 
ha megemlítjük egyes embereknek, hogy van 
ilyen szabály? Válasz: Tudom én, csak most érek 
rá. Ennyi?)                                                   F.T.B.K.g

Jó levegõt Kerepesnek

Riasztó- és klímaszerelés
Elektronikus vagyonvédelmi eszközök, kültéri és beltéri kamerák szerelése, javítása. 

Klíma, hûtõkamra, hûtõgép, töltés, telepítés, javítás, karbantartás, mûszeres 
szivárgásvizsgálat

06/20 925-6289, Tel./Fax: 06/28 482-556, gal.balint@freemail.hu
Gál Bálint 2145 Szilasliget, Mártírok u. 56.

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. MÁRCIUS
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Ugró Jánoshoz a község közepén 
már kétszer törtek be színesfémet, 
kábelt, kerék felnit loptak tõle. De 
„kapós” a közlekedési tábla, az élõ 
fa, az alumínium lemez, a 
gázpalack és  minden,  ami  
mozdítható. Az önkormányzat 
épületébõl két fûnyírót, a szállító 
autóról az alumínium csomag-
tartót lopták el. Most már olyan 
mértékû a lopás, a betörés, ezáltal 
a megfélemlítés és az agresz-
szivitás, hogy csak idõ kérdése, 
mikor lesz nagyobb baj.

észlet egy szilasi lakos 
levelébõl: „Egy éve, amikor Rnagy vihar volt éjjel és a 

kutyáim nem jeleztek a nagy 
zajban, amit a szél dobálta tárgyak 
keltettek mindenfelé, ezt a 
helyzetet kihasználva éjjel az 
udvaromba a  ker í tésen  át  
bemászva elloptak egy alumínium 
2x1 méteres hullámlemezt a 
fémgyûjtõ tolvajok. Tíz darab volt 
belõle, de a széltõl nem bírták 
elvinni, átdobták a szomszéd 
lakatlan telkére. … Még az éjjel 
három házzal tõlem 5 alumínium 
tejeskannát loptak el. Ez év 
januárjában a szomszédom 
építkezésérõl egy gázpalackot 
vittek el, meg egy hosszú kihúzható 
alumínium létrát. … Március 9-én 
vasárnap reggelre hûlt helyét 
találtam az udvaron a vörösrézbõl 
való fürdõkályha hengernek. 
Tizenöt éve volt ott télen-nyáron, 
kora tavasztól késõ õszig kevés 
tüzelõvel 12 vödör forró vizet 
önthettem belõle a mellette lévõ 
kádba és ezzel gyógyítottam a 
gerincemet és az ízületeimet. … 
Azóta rádöbbentem, mennyire 
védtelen vagyok, a házba is 
betörhetnek álmomban, semmivel 
sem tudom magamat megvédeni, 
a riasztóra senki nem fog szaladni a 
segítségemre, a biztonsági zárat 
feltörik, két hete fényes nappal 
fosztották végig a Mártírok utcát. 
A rendõrségnek szóltam, kijöttek 
félelmemre, azt mondták, nem 
ál lhatnak õrt  a  kapumnál .  
Mindenki tudja, kik ezek a betörõk. 
Teli van velük Kerepes-Szilasliget. 
Munkanélküliek, segélybõl élnek, 
de teherkocsival és személyautóval 
járnak fosztogatni. Pontosan lehet 

Életszínvonal
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FIGYELEM, EBOLTÁS!
Tisztelt állattartók! Kerepesen 
összevezetéses eboldás lesz!

Az oltás idõpontjai, helyszínei:
Szilasligeten: 2008. április 3., 
csütörtök 8-10 óra között a 
Szilasi Közösségi Házban: 2145 
Kerepes, József Attila park 3.
Pótoltás idõpontjai, helyszínei:
Szilasligeten:, 2008. április 10., 
csütörtök 8-10 óra között a 
Szilasi Közösségi Házban.

Készül a járda a Gyál utcában

tudni kik csinálják ezt, mégsem 
állítja le õket senki.

Ma az utcán találkoztam egy 
cigány nõvel. Védõnõ voltam itt, öt 
éve vagyok nyugdíjban. Ezt az 
asszonyt öt gyermekével végig 
gondoztam, amikor a férjét két évig 
börtönbe zárták betöréses lopásért  
i t t  követte  e l   segé lyeket  
javasoltam adatni a hivatallal, 
hogy ne haljanak éhen. Ma, amikor 
találkoztam vele azt kérdezte 
köszönés helyett „maga még él?”, 
aztán egy csúnyát mondott a 
hátam mögött, amire a társnõje 
kezét csapkodva jót nevettek. Igen, 
még élek, de ha a rablásoknak nem 
vetnek véget, lehet, hogy már nem 
sokáig,  mert a rablástól  a 
gyilkosságot csak egy hajszál 
választja el! Jogom van a saját 
otthonomon belül biztonságban, 
félelem nélkül ÉLNI!”

Megnõtt a segélykérõk száma, 
akik szintén agresszívak és köve-
telõznek, miközben mobil telefon 
van mindegyik kezében vagy 
zsebében. A tavalyi 8% után idén 
ismét gázáremelések lesznek és 6% 
az infláció. A munkahelyek száma 
csökken, a segélyek és nyugdíjak 
nem követik a kiadások emel-
kedését. Munkahely nincs, sokan 
már dolgozni sem akarnak.

… És ez már nem etnikai vagy 
nem csak etnikai kérdés, mert a 
szegénység nem válogat. Megin-
dult a kisemberek, a kilátástalanok 
egymás elleni harca, aminek a 
világtörténelemben sehol sem volt 
jó vége.

kovács

Kéménybélelés
Szereltkémény építés, 
(alpintechnikával is).
Zárt égésterû turbós, 

kondenzációs kémények 
kivitelezése, kandalló 

kémények építése, 
kéményseprõ 
szakvélemény 
ügyintézése.

06/30-414-07-84

RENDELÉSEK

Dr. Szakolczai Zsuzsanna háziorvos

Hirdetési 
tarifáink

1 oldal 26.000 Ft
1/2 oldal:1 8.000 Ft
1/4 oldal: 10.000 Ft
1/8 oldal:   5.000 Ft
1/16 oldal   3.000 Ft

3x4 cm-es 1 hasábos: 1.200 Ft
apróhirdetés: 60,-/szó

színes felár 20 %
Amennyiben bizalmon alapuló 

segítséget, gondozót, bébi-
szittert, nyelvtanárt keres/kínál, 
vagy az Ön számára felesleges 

tárgyait eladná, melynek értéke 
max. 5.000 Ft (feltüntetve) - 

hirdessen aprót ingyen! 
Rovatcím: „Munkát keres-kínál” 

/ Apró-cseprõ” 
Telefon: (06 30) 330-1670

E-mail: 
gorgenyister@gmail.com

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

Járõrkocsi:
06/70 214 6500

Polgárõrség:
06/20 421 6094

Közterületfelügyelõ: 
06/20 559 8909

Mûanyag
ablakok!

Ingyenes felmérés, 
árajánlat. 

Beépítés meglévõ keretbe, 
vagy 

régi elbontása után. 
Komplett kivitelezés.

Telefon:

06/30 670-6271



KEREPESI FALUHÁZ
faluhazkerepes@invitel.hu www.kerepesfaluhaz.hu 

28/560-360, 20/559-8921

Állandó programok
HÉTFÕ 16.00 Lila Akác Nyugdíjas Klub

18.00 Mûvelõdési kör
KEDD 17.00 Aranyesõ Nyugdíjas Klub

18.00 Wado karate
SZERDA 17.00 Kisvirág Gyermektánccsoport
CSÜTÖRTÖK 18.00 Pávakör

18.00 Wado karate
PÉNTEK 17.00 Kisvirág Gyermektánccsoport
SZOMBAT 17.00 Wado karate
VASÁRNAP 16.00 Társastánc oktatás

SZILASLIGETI KÖZÖSSÉGI HÁZ
szilasligetikhaz@invitel.hu www.kerepesfaluhaz.shp.hu 

20/971-0170

KEDDENKÉNT 14 és 17 óra között Ping-Pong Klub Szász Andor vezetésével.
Belépés csak teremcipõben.
SZERDÁN és pénteken este 20 órától Salsa tanítás.
PÉNTEKENKÉNTt17 órától Krisztus Szeretete Egyház programja.

Állandó programok
Hétfõ    09.00-10.00 Zenebölcsi 

10.00-12.00 Katolikus mama klub (elsõ hétfõ)
16.00-18.00 Anyatejes csoport (harmadik hétfõ)                     
18.00-19.00 Mama Torna
19.00-20.00 Nõi torna

Kedd   09.30-11.00 Etka jóga erõgyûjtõ módszer 
12.30-14.00 Haladó angol 14 éves kortól
14.00-17.00 Ping Pong Klub
17.00-18.00 Képviselõi fogadó óra (március 25.)
18.00-20.00 Kerepesi Baráti Kör (március 4. és 18.)
                       Szilas Tér Egyesület (március 11.)

                                       Pátria Egyesület (március 25.)
Szerda 10.00-12.00 Baba-Mama Klub

18.00-19.00 Mama torna
19.00-20.00 Nõi torna
20.00-21.30 Salsa Klub

Csütörtök 08.30-09.30 Helen Doron angol gyerekeknek
09.40-11.15 Csiri-biri Torna 1-3 éveseknek
12.00-13.30 Haladó angol 14 éves kortól
18.30-20.00 Etka jóga erõgyûjtõ módszer 

Péntek 09.30-11.00 Etka jóga erõgyûjtõ módszer 
13.00.14.30 Haladó angol
17.00-18.00 Krisztus Szeretete Egyház 
18.00-       Szilkerék 
20.00-21.30 Salsa Klub

Szombat 9.00- 10.00  Gyermek salsa (jelentkezés március 6.)
13.00-15.00 Színjátszókör próba
15.00-18.00 Nyugdíjas klub 

Vasárnap 15.15-16.15 Református Istentisztelet (március 2. és március 16.)
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A magyar népi örökség
2008. április 7. hétfõ 17 óra

Dovalovszky Márta grafikusmûvész 
kiállításának megnyitója.

Megnyitja: Franka Tibor polgármester és 
Fejõs László grafikus

Kistérségi nyugdíjas találkozó
2008. április 12. szombat 11 óra

Széchenyi István Általános Iskola tornaterme

Tánc világnapja  10 éves Kisvirág 
gyermektánccsoport

2008. április 18. péntek 18.30
Széchenyi István Általános Iskola tornaterme
A Kisvirág Gyermektánccsoport a jubileumi 

mûsorából ad elõ részleteket.
Meghívott vendég: litván tánccsoport

2008. március 29. 10.00-13.00
I. Szilasligeti Gyermekszínjátszó

Találkozó a Szilasligeti Közösségi házban

2008. április 5. 16.00
Szilasligeti Közösségi ház

Népek táncai sorozat - Ír táncház

2008. április 11. péntek 17.00
Költészet napi mûsor és a Községi Könyvtár 
névadó ünnepsége, Kerepes Nagyközségi 

Könyvtár
 

SÁRKÁNYNAP
2008 április 19. szombat 11 óra

Szilasliget Sárkányrét, sárkányépítés, óriás- és 
trükksárkány bemutató, vitézi próbák, Süsü a 

sárkány - mesejáték

II. SZIVárvány Nap
  Egészséges Életmód és 

Természetes Gyógymódok Napja
2008. május 17. szombat, 10-19 óráig

Helyszín: Szilasligeti közösségi Ház
Elõadások, bemutatók:

Hastánc bemutató, Tarot kártya, 
Angyalkommunikáció, Nõiesség tréning, 

Kontakt Testudatossági Tánc, Hangterápia 
hangtálakkal, Varázslatos virágízek, ehetõ 
virágok, Érzelmi analízis Bach virágokkal, 
Légzés terápia , Életünk a számmisztika 

tükrében, A reinkarnáció a lélek tanulási 
folyamata , A teremtés szabadsága 

19.00 Kövi Szabolcs Körforgás címû 
lemezbemutató koncertje, DVD vetítéssel
A koncert után lemezvásárlási lehetõség és 

dedikálás
Az elõadások ideje alatt további 

szolgáltatások: Ezoterikus termékek vására, 
könyv- és cd árusítás, Ezoterikus 

Kulturális programajánló

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. MÁRCIUS
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A 860 éves Kerepes

Elszálltak az évszázadok felettem
az idén már nyolcszázhatvan éves lettem.
Sok mindent láttam az évszázadok alatt,
az emlékeimbõl nagyon sok megmaradt.

Láttam a napot ébredni, nyugodni,
a csillagos eget fölöttem ragyogni.
Langyos nyári zápor sokszor megáztatott,
az örök természetnek új életet adott.

Láttam rózsabimbót tavasszal fakadni,
nyáron sok földmûvest dalolva aratni.
A pántlikás legények õszi sorozását,
hallottam a téli szél zúgó orgonáját.

Átélem a történelem számtalan viharát,
hallottam ágyúszót, haldoklók sikolyát.
Láttam mosolygó és író arcokat,
lopni leány ajkról szerelmes csókokat.

Láttam az ifjúságot telve akarattal,
csalódások után keserû bánattal.
De láttam sok menyasszonyt csillogó 
szemekkel,
hogy párjukat nézik édes szerelemmel.

Láttam megszületni százakat, ezreket,
vigyázott rájuk a szülõi szeretet.
Láttam apró lábak elsõ tipegését,
hallgattam az édesanya tündérkés meséjét.

Majd láttam az elhunytat gyászolva kísérni,
ahonnan elindult, oda visszatérni.
Ha betakarják is a ráhulló föld rögök,
az élet mulandó, az emlékezés örök.

Sok-sok idõ elmúlt, éveknek százai,
kísérnek a múltam fényei, árnyai.
De lesz még tavasz, mely virágba öltöztet,
mert fogok  én még élni nyolcszázhatvan évet.

Az idõ múlását majd ti számoljátok, 
ezért és sok másért szükségem van rátok.
Mert a nevemet is nektek köszönhetem, 
hogy sok  évvel ezelõtt Kerepes lehettem.

Csõsz Lajos

szolgáltatások, Reform és bio élelmiszerek, 
Gyógynövények, gyógyhatású termékek , 

Belsõ Barlang szolgáltatásai, Csillagszövetség 
szolgáltatásai, Kistarcsai Wellness Stúdió, 

Bizsuk, ékszerek vására, Mosolyogj 
Mozgalom, Országos Ölelésnap (Free Hughs), 

Reform büfé

• Számítógép  ismereti tanfolyamok indulnak 
20 óra / 7000Ft. Tanulással párhuzamos 
gyakorlási lehetõség!
• ÁLLÁS-LES minden csütörtökön 16-18 óráig 
a Faluházban
• Mesterbörze a Faluházban csütörtökön 16-
18 óráig
• ANGOL NYELVTANFOLYAM indul - 
kezdõknek! Helye: CseTTI Stúdió 
• English Theatre, a „Kerepesi Angol 
Színház”Foglalkozások ideje: szombat 15-17 
óra angol-magyar nyelvû zenés mesejáték
betanulásra és 2008 májusi elõadásra 
mindkét nyelven szombatonként 15-17 óra.

A KEREPESI TELEHÁZ bérlésre ajánlja szabad 
kapacitását  nyelv-, KRESZ-tanfolyam,  stb. 
célra. 14 db PII-es és PIV-es Pc Internettel 
színes és f-f  HP nyomtató oktató tábla (A3-as 
Flipchart tábla)

GYEREKEK FIGYELMÉBE!! játék hétvége
 

„CSETTI STÚDIÓ”
veber@freeemail.hu, 20/204-1916

Érdeklõdésed szerint a következõ csopor-
tokba jelentkezhetsz: madár megfigyelés, 
védelem, íjászat, labdajátékok, futás, 
gyalogolás, kirándulás környéki helyekre
régészet-helytörténet, kézimunka / rajz, 
gyurma, agyag, korongozás, asztali foci, 
számtech-játékok

Ha vannak saját ötleteid, elképzeléseid 
keress meg a CseTTI-ben: pénteken és 

szombaton 15 órától.

Csináljunk zenekart!
Zenekaromba keresek dobost, basszusgitá-
rost. Stílus egyes, fõ irányvonalak: progresszív 
rock, alternatív rock. Részemrõl: gitár, ének, 
billentyû. Elérhetõségeim: Pongó László 
30/414-8103, lesliepongo@freemail.hu

Állandó programok
A CseTTI eddigi hétvégi programjai:
Péntek: Ifjúsági klub-cserkészet, „Kerepes' 
English Theatre” próbái, PC klub
Szombat: „Kerepes English Theatre” próbái,  
sport, pc játékok
Vasárnap: kirándulások, alkalmi jelleggel

860 éves Kerepes programsorozat
További információ: Dr. Fazekas Márta, 06/20 2385-445, fazekas79@yahoo.de

2008. MÁRCIUS  « KEREPESI VÉLEMÉNY

programok
Éves programsorozat dátumai:

860 éves Kerepes kiállítás

860 Ft.

Családfa

Kerepesi hírességek

„Innen jöttem”

Április 25.  860 éves Kerepes képzõmûvészeti 
kiállítás megnyitója
Május 30. Képviselõ testület ünnepi ülése és 
a helytörténeti kiállítás megnyitója 
Díszpolgári díj meghirdetése
Május 23. Innen jöttem  kiállítás megnyitója 
Fényképeket várunk, ami a más városból 
érkezett lakosok szülõfaluját ábrázolja
Május 24. Tolerancia és Futó napja
Június 16.-20. Kézmûves tábor  860 éves 
Kerepes tematikus program  végén kiállítás a 
mûveikbõl
Június 28. VII. Nemzetközi Nemzetiségi és 
Gasztronómia Fesztivál

Országosan meghirdetett festõmûvészeti 
pályázat kiállítás megnyitója

2008. április 25. péntek
Kerepesi Faluház

Kedves Lakosság!
Azzal a kéréssel fordulunk minden kerepesi 
lakoshoz, hogy járuljon hozzá az ünnepi év 

méltó megünnepléséhez, lehetõség szerint, 
akár 860 Ft-tal.

Keressük Kerepes legrégebbi családját!
Azok jelentkezését várjuk, akik igazolni tudják 

családjuk kerepesi múltját.

A lakosság segítségét szeretnénk kérni. 
Keressük együtt Kerepes hírességeit. Aki tud 

olyan alkotót, mûvészt, közéleti 
személyiséget, aki településünkhöz kötõdik, 

itt született, élt, kérjük jelezze az alábbi 
elérhetõségeken: 28/560-360, 20/559-8921, 

faluhazkerepes@invitel.hu

2008 májusában fotókiállítást tervezünk a 
Kerepesre és Szilasligetre beköltözött 

családok fotóiból.
Várjuk fényképeiket szülõhelyükrõl!

A fényképeket és pályázatokat a Kerepesi 
Faluház címére szíveskedjenek eljuttatni, 
legkésõbb április 30-ig. (Templom u. 3.)

FELHÍVÁSOK
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z utóbbi idõk magyar kormányai azért 
esedeznek, hogy minél több tõke ára-Amoljon be az országba. Ez persze na-

gyon jó lenne, ha ezekbõl munkahelyeket léte-
sítenének. Ám ez nem így van. Az áramlatok 
megfordulnak és a behozott tõkét megtöbb-
szörözve kiviszik az országból. Ha az államnak 
van is valami kevés haszna az adóikból (amit 
kedvezménnyel fizethetnek évekig), de a nép-
nek ebbõl több kára van, mint haszna. Két 
ilyen áramlatot említenék, amit mi kisembe-
rek látunk, de akiknek oda kellene figyelni, el-
vakítja a szemét az euró és a dollár csillogása.

Az elsõ a bank. Valamikor azt mondták, 
minden utcasarkon kocsma van. Most bankfi-
ókok lepték el az utcákat, tereket. Mi ebbõl a 
kisemberek haszna? Uzsorakamatért kap 
tõlük kölcsönt és ha nem tudja fizetni a 
részleteket, elárverezik a házát, visszaveszik a 
kölcsönbõl vásárolt autót. (2007-ben a tévé 
szerint több százat.) Ha valami csoda folytán 
egy munkás pénzt tud betenni a bankba, a kia-
dott kölcsönök kamatainak a töredékét kapja, 
ami még az inflációt sem fedezi. Csakhogy a je-
lenlegi örökké éhes kormány még azt is adóz-
tatja.

És a sok milliárd számolatlanul kimegy az 
országból, nem teremt munkahelyet, sõt, azo-
kat is megfosztja egy normális emberi élettõl, 
akiknek még van munkája.

A másik a nagy áruház láncok. Ez egy fok-
kal jobb, mert néhány tízezer embernek mun-
kát ad. Nem csak az üzletekben, de a renge-
teg reklámújság készítésében, amibõl még 
plusz egy pici haszna lenne, ha élne nálunk a 
szelektív hulladékgyûjtés és nem kerülne a ku-
kába. A kispénzû embereknek jónak látszik, 
akik oda járunk vásárolni, mert a nagy tömeg-
ben beszerzett árúkat olcsóbban tudják adni. 
De ez hosszútávon megbosszulja magát, mert 
a reformjai mámorában tobzódó kormány az 
engedélyek kiadásánál nem kötötte ki, hogy 
legalább 50 %-ban magyar árúkat forgalmaz-
zanak. Most a környezõ alacsonyabb adót fi-
zetõ országokból, sokat Ázsiából hoznak be, 
ezzel tönkreteszik a magyar kereskedelmet, az 
ipart, a mezõgazdaságot. Végsõ fokon ez min-
den ál lampolgárra kihat,  mert  mint 
tapasztaljuk, az illetékesek már alig tudják 
kitalálni, hogyan vasalják be rajtunk a mulasz-

tásaikat. Mert a nyomorban élõk, a munka-
nélküliek filléreit milliárdokba gyûjtve szintén 
kiviszik az országból.

A miniszterelnök ezek, meg a többi hason-
ló dolog után büszkén zengedezi: … „Nem ál-
lunk meg, a reformot végig visszük.” 
Nemigen értek hozzá, de a reform szerintem 
újat, jobbat, szebbet hoz, ami még nem volt 
az országban. Az nem lehet reform, ha 
rombolunk, kiverjük a kenyeret a koldusok 
kezébõl. De hogy is lehetne másképpen, mi-
kor az általunk megválasztott képviselõk nem 
merik az érdekeinket védeni, mert ha nem tel-
jesítik a parancsot, büntetést kapnak. Én a de-
mokráciát se ilyennek képzelem el.

És nagyon közel van ám a szakadék, ha ez 
így folytatódik. (Metró újság 2008. február 
22. „Idõskori szegénység várhat sokakra.” Az 
új nyugdíjtörvény is csökkenti a pénzt.” 
Becslések szerint 2020-ra 250-500 ezer em-
bernek nem lesz ellátása.”) Úgy tudom ez 
nem ellenzéki újság. Eddig azt hittem, én lá-
tok ilyen sötéten, de sajnos mások is.

Jelenleg a munkaképes emberek százezrei 
vannak munka nélkül. Márpedig egy országot 
csak a teremtõ munka erejével lehet 
fenntartani, mert a bankok a bevásárlóköz-
pontok nem hoznak létre semmit, csak azt a 
keveset is elveszik, ami még van.

A tehetetlen, állítólag szociális érzékeny-
ségû kormány ebben a nehéz helyzetben, 
amikor szülõk fekszenek le éhesen, hogy az 
utolsó falatot is gyermekeiknek tudják adni, 
kormánynegyedet akar építeni palotákkal. Ha 
van erre pénz, miért nem gyárat, üzemeket 
építenek belõle, hogy a munkanélkülieknek 
legalább a töredéke munkához juthasson.

De ha ez nem megy, legalább olyan tõkét 
engedjenek be, ami munkahelyet teremt. 
Ilyenrõl nemigen hallani, de a tévé reklámba 
az egyik bank azt hirdeti, egyszerre 33 új fió-
kot nyitott. Bárhol is vannak ezek, ez újabb 
33 csapás a magyar emberekre.

Vajon, ha így megy tovább, az elfásult, las-
san mindenbe beletörõdõ nép énekelheti e 
még örömkönnyeket hullatva a régi dalt: 
„Szép vagy, gyönyörû vagy Magyarország, gyö-
nyörûbb, mint a nagyvilág.”

Csõsz Lajos
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Változó irányú áramlatok

Eladó: RENAULT 19-es 1.9 literes diesel. Évjárat: 1992 XII havi. Felnire szerelt téligumi 
garnitúrával, ezüstmetál. Irányár: 350.000 Ft. Tel.: 06-20-572-0554
Tanítás: Angol nyelvtanulás, diplomás tanárnõvel Kerepes, Szilasliget és Kistarcsa 
környékén minden szinten, minden korosztálynak. Telefon: (06 70) 298-9768
Fiatal, tapasztalt tanárnõ matematika, fizika és angol nyelv oktatását vállalja." A kitar-
tás meghozza a gyümölcsét." Érdeklõdni lehet a 06-30-524-12-08-as telefonszámon.
Matematika, fizika, kémia korrepetálás, érettségire felkészítés. Egyetemistáknak, 
fõiskolásoknak matekoktatás. (06 70) 2244-655

A
P

R
Ó

K

Egy hajlott hátú 
Egy motoros küldte nekem ezt a levelet. Azt 
hiszem, nem kell hozzá kommentár. 
 
„Túrázásaink során a székelyderzsi Erõd-
templom falánál induláshoz készülõdtünk, 
amikor megállt mellettünk egy fekete ruhás, 
fejkendõs, hajlott hátú néni. Jó egészséget 
kívánt, majd megkérdezte honnan jöttünk. 
Amikor válaszoltunk, ezt kérdezte: - És Ma-
gyarország tényleg olyan szép, amilyennek 
mondják?  Nem várta meg a választ, hanem 
hiba nélkül elmondta ezt: 

Járjatok be minden földet,
Melyet isten megteremtett,

S nem akadtok bizonyára
A magyar nemzet párjára.
Vajon mit kell véle tenni:

Szánni kell-e vagy megvetni? -
Ha a föld isten kalapja,
Hazánk a bokréta rajta!

Oly szép ország, oly virító,
Szemet-lelket andalító,

És oly gazdag!... aranysárgán
Ringatózik rónaságán
A kalászok óceánja;

S hegyeiben mennyi bánya!
És ezekben annyi kincs van, (itt hozzátette: 

"mert akkor még az övék volt")

Mennyit nem látsz álmaidban.
S ilyen áldások dacára (itt: "innen nem kellene 

tovább mondanom, mert olyan szomorú")

Ez a nemzet mégis árva,
Mégis ronyos, mégis éhes,

Közel áll az elveszéshez.
S szellemének országában

Hány rejtett gyöngy és gyémánt van!
S mindezek maradnak ott lenn.

Vagy ha épen a véletlen
Föl találja hozni õket,

Porban, sárban érnek véget,
Vagy az inség zivatarja
Õket messze elsodorja,

Messze tõlünk a világba,
Idegen nép kincstárába,
És ha ott ragyogni látjuk,

Szánk-szemünket rájok tátjuk,
S ál dicsõséggel lakunk jól,

Hogy ez innen van honunkból.
Ez hát nemes büszkeségünk,

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. MÁRCIUS
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Tisztelt Képviselõ úr! Kedves Véber Gábor!

Sajnos igen. Sõt, nagyon igen! „Gyüttment” 
vagyok Kerepesen. Egy kicsit finomabban (Te 
így fogalmaztál) beköltözõ. A többi sok ezerrel 
együtt. Merthogy a közel tízezer kerepesi 
lakosból a többség, a döntõ többség beköltözõ. 
Én is. Alig több mint 8 éve költöztem ide. 
Laktam már sok helyen az országban, a 
Bodrogközben, a Dunántúlon, Budapesten, 
Szentendrén, no és még néhány helyen. Nem 
azért mert vándormadár vagyok, csak olyan 
volt a munkám, amibõl megéltem, amibõl 
eltartottam a családom, ami egyben a 
hivatásom is volt. Mondhatnám, kötelezõ volt a 
költözködés. Aztán végre, megállapodhattam. 
Megnéztem, hol élhetném le azokat az éveket, 
melyek még hátravannak. Körbejártam a 
településeket. Két szempont volt, vagy inkább 
három. Legyen egy kis kert, tehát családi legyen 
a ház, meg tudjam fizetni, és szerethetõ is 
legyen. Tudod, a beköltözõk többségének 
hasonlóak voltak a szempontjai. Senki nem 
költözik azért egy településre, hogy bosszantsa  
ahogy Te fogalmaztál  a régi kerepesieket. Vagy 
elvegye tõlük a múltjukat, a lehetõségeiket, 
bármit, ami az Övék. Te, ne tudnád ezt? Hiszen 
éppen azért választottunk képviselõnknek (a 
többiekkel együtt) mert többek között úgy 
gondoltuk, hogy ezt is tudod.  

Az igazság az, hogy többen vagyunk úgy, 
hogy segítenénk. Nem csak Neked, nem csak a 
falunak, nem csak a Hivatalnak, hanem csak úgy 
mindnyájunknak, magunknak, magunkon. 
Ingyen. Én is, mások is. Tudod, dolgozom a 
Szilas TV-ben, barátságból, lelkesedésbõl, 
dolgozom a 860 éves Kerepes programon, 
dolgozom a turisztikai pályázaton. Egyikben 
sem fizetésért. Nem vagyok az önkormányzat 
alkalmazottja, nem vagyok rajta a fizetési listán. 
Csak egy kerepesi polgár vagyok, tudod, 
amolyan beköltözõ. De azt szeretném, ha 
gyarapodnánk, ha jól éreznénk magunkat itt 
Kerepesen. Mint ahogy mások is ezt szeretnék.

A kis vitánk a Faluházban esett meg, éppen 
egy építész volt itt, akit körbe kellett kísérni, a 
Kálvária, barlangok, Templom utca turisztikai 
pályázat ügyében és mások, mondjuk „régi” 
kerepesiek éppen nem értek rá, abból a 
munkacsoportból, ami Te, illetve Te is hoztál 
létre, méghozzá úgy, hogy szavaztál róla a 
Testületben. Nem tudom, nem voltam ott, hogy 
hozzászóltál-e, elmondtad-e amit nekem 
elmondtál ott a faluházban, hogy nincs a 
bizottságban elég régi kerepesi, hogy ezért 
olyan beköltözõk intézkednek, mint amilyen én 
is vagyok. Hogy Téged, mint régi kerepesit, sõt, 

mint képviselõt sem tájékoztat errõl senki. 
Persze a dolog nem így áll, egyrészt én nem 
intézkedem, mert nem is tehetném, másrészt 
Te voltál, aki szavaztál, mint képviselõ bármikor 
beülhetsz az általad létrehozott munkacsoport 
megbeszéléseire. Sõt, ha nem volnál képviselõ, 
sõt ha nem volnál régi kerepesi, csak valamilyen 
gyüttment, akkor is meg lenne erre az esélyed, 
akár a munkacsoportnál, akár megnézve a 
Szilas TV-t, meghallgatva a Kerepesi Rádiót, 
elolvasva a Kerepesi Véleményt, vagy a 
Hirnököt. 

Nem a személyes sértettség okán írok nyílt 
l e v e l e t  N e k e d ,  h i s z e n  n e m  v a g y o k  
megsértõdve. Azért írok, mert a falunk egyik 
rákfenéjére mutat rá a történet. Azon túl, hogy 
a település fizikailag szétszabdalt, szellemileg is 
az, identitását tekintve is az. A HÉV sínek nem 
csak fizikailag választják szét a kerepesieket. 
Tudod, megdöbbentõ azt hallani, hogy azért 
van ugyanabból az ünnepségbõl kettõ, mert a 
kerepesiek nem mennek át Szilasra. a szilasiak 
pedig Kerepesre. Szerinted, jól van ez így? Nem 
az lenne a dolgod képviselõként, a faluház 
alkalmazottjaként, vagy egyszerûen csak régi 
kerepesiként, hogy ez ellen tegyél, hogy építsd 
a közösséget, hogy inkább azt vizsgáld, ami 
összeköt és nem azt, ami szétválaszt? Hogy örülj 
a civil kezdeményezésnek, merthogy ez egy civil 
kezdeményezés,  ami mögé odaál lt  a 
polgármester, a Testület. Ahelyett hogy kajánul 
megjegyezd, jól kiosztott benneteket az a tévés, 
õ is meg mondta, hogy ez hülyeség. (Egy 
találkozón hangzott el mindez, amelyet a 
polgármester szervezett karácsony elõtt a helyi 
vállalkozók köszöntésére. Kiküldött több mint 
száz meghívót és eljöttek talán öten. Közöttük 
az a tévés, akit én nem ismerek, de Õ régi 
kerepesi, megmondta - azon túl, hogy a projekt 
hülyeség - azt is, hogy Kerepes nem tud annyit 
fizetni, hogy Õ csináljon egy kis filmet 
Kerepesrõl. Ennyit arról, hogy mi számít).

Azt is mondtad, hogy úgy sem sikerül. Lehet. 
Sõt talán én is így gondolom. De még az sem 
lenne baj, mert lenne egy olyan projektünk, ami 
ki van dolgozva, csak az alkalomra kellene várni, 
hogy újra pályázhassunk. 

Csak  azt  nem értem,  miért  vagy  
ellendrukker? Mert nem Te találtad ki, vagy, 
mert nem vagy benne a csoportban, vagy nem 
tájékoztatnak? Mi az oka?

Lépj be és csináld. Találj ki más projektet, 
oszd meg és én támogatlak. Megyek, tolom, 
csinálom, azt, amit mondasz. Ha az a falu ügyét 
szolgálja. 

Erdélyi Lajos, egy kerepesi beköltözõ

Egy beköltözõ levele egy régi kerepesinek
Melyrõl annyiszor mesélünk?

Azzal dicsekedni váltig,
Ami szégyenünkre válik!...

Csak a magyar büszkeséget,
Csak ezt ne emlegessétek!
Ezer éve, hogy e nemzet

Itt magának hazát szerzett,
És ha jõne most halála,
A jövendõ mit találna,
Mi neki arról beszélne,

Hogy itt hajdan magyar éle?
S a világtörténet könyve?

Ott sem lennénk följegyezve!
És ha lennénk, jaj minékünk,
Ezt olvasnák csak felõlünk:
"Élt egy nép a Tisza táján,

Századokig, lomhán, gyáván." -
Oh hazám, mikor fogsz ismét
Tenni egy sugárt, egy kis fényt

Megrozsdásodott nevedre?
Mikor ébredsz önérzetre?

(Petõfi Sándor: A Magyar Nemzet)

Majd folytatta: - „Mondják, miért írt ez a Petõfi 
ilyeneket?" Azután elmondta, hogy 88 éves az 
idén, és kérte, hogy fogadjunk el tõle valamit. A 
szatyrában volt pár tojás és négy, azaz négy 
szelet kalács. Ebbõl kettõt nekünk adott, hogy 
osszuk el, majd ismét jó egészséget kívánt, és 
elcsoszogott.  Egy büdös kukkot nem tudtunk 
szólni!!! Én pedig leültem a székelyderzsi 
Erõdtemplom falához, és olyat tettem, ami 
egyáltalán nem illik bele egy 40 körüli, erõsen 
borostás túramotoros imidzsébe. Arra 
gondoltam, hogy az itthoni, magukat bal és 
jobboldali politikusnak nevezõ, gátlástalan 
gazemberek, akik fröcsögõ nyállal próbálják 
fekete-fehérre mosni az agyunkat, akik megosz-
tanak, nem összekötnek, akik személyes 
érdekharcukkal több kárt okoznak ennek az 
országnak, mint eddig bárki, csak egyetlen 
egyszer jönnének el ide, és hallgatnák meg, 
ahogy egy 88 éves, görbe hátú öregasszony 
ÕSZINTÉN Petõfit szaval a boltból hazafelé, és 
négy szelet kalácsból kettõt odaad vadidegen 
embereknek. Talán elszégyellnék magukat, 
pont úgy, ahogy akkor, ott, én. Talán elgondol-
koznának azon, hogy vajon ki és miért tette õket 
oda, ahol vannak, és hogy mi dolguk a 
világban." 

Kovács János

öreg néni...
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Gyermektáborok 

A Szilasligeti Közösségi Házban a 
következõ tematikus napközis tá-
borok kerülnek megszervezésre

1 hét Természet és állatok
1 hét Színjátszó és mese tábor 
(várhatóan július elsõ hetében)
1 hét Sport és kaland tábor
1 hét Kézmûves tábor (várhatóan 
augusztusban)

A napközis tábor reggel 9 és délu-
tán 17 óra között, napi kétszeri ét-
kezéssel kerül megszervezésre.  A 
tábor részvételi díja várhatóan 
6000 Ft/ gyerek, azonban egy cso-
portba maximum 15 gyermeket 
tudunk felvenni. A részvételt a je-
lentkezés sorrendjében tudjuk biz-
tosítani. Kérjük elõzetes jelentke-
zésüket 2008.április 30-áig a 
szilasligetikhaz@invitel.hu vagy a 
06/20-710-170-es számon, gyer-
mek nevével és a kívánt tábor 
megjelölésével.

Programok kicsiknek és na-
gyobbaknak Szilasligeten

Hétfõnként 9.00-10.00: Zene-
bölcsi, szerdán 10.00-12.00: 
Baba-Mama Klub, csütörtökön 
8.30-9.40: Helen Doron angol, 
9:40-10:20: Csiri-Biri torna 1-3 
éveseknek, szombaton 10.30-
12.30: Színjátszó csoport, alsó ta-
gozatosoknak.

Szeretetkúra
gyerekeknek

- Gyakran nézzünk hosszan, 
szeretettel, bíztatóan, vidáman, 
elismerõen a gyermek szemébe.

- Gyakran vegyük ölbe, simo-
gassuk meg.

- Esti puszinál hangosan is 
mondjuk ki, hogy "szeretlek".

- Konfliktus helyzetben vagy 
utána, szidás, büntetés után 
vegyük ölbe, simogassuk is 
meg. Szidni is lehet így, 
nyugodt hangon elmondani, 
hogy mit nem szabad csinálni, 
vagy mit csinált rosszul.

- Külön idõt, figyelmet szen-
teljünk neki, csak neki.

Bármilyen probléma esetén 
eredményesen alkalmazható, 
próbáljuk ki! 

Gyermekláncfû • Gyermekláncfû • Gyermekláncfû• Gyermekláncfû

Várom továbbra is 
programötleteiteket, 

témajavaslataitokat és 
kérdéseiteket. 

A fenti programokról 
érdeklõdni

a 06/20-9710-170-es számon 
lehet, de írhattok is a 

szilasligetikhaz@invitel.hu 
e-mail címre. 

Kristály és indigó gyermekek a 
mindennapokban

k azok, akik már gyermekszemmel másképp látják a világot. 
Sokkal békésebbek és szeretetteljesebb gondolkodásuk Õvan, mint általában a környezetüknek. Éppen ezért kissé 

érzékenyek is. Az elsõ nemzedékek, már felnõttek, de sokan 
közülük a külsõ környezeti hatások miatt, (iskolai, szülõi, rokoni 
hozzá állás) bezárkóztak, és csak most kezdik ismét szárnyaikat 
bontogatni. 

Érzékenyen reagálnak a szeretet áramlására, annak 
elakadására. Mindenütt a jót látják, és számukra ez természetes. 
Velük születet érzékenységüknél fogva a többi ember számára 
néha kissé különcnek tûnnek, de csak addig míg meg nem ismerik 
õket jobban. 

Szívesen akasszák rájuk a „csodabogár” jelzõt, mert így a hozzá 
tartozók, és a környezetében élõk legalább valamire tudják fogni a 
számukra nem mindig megmagyarázható viselkedéseket. 
Gondolkodásmódjukkal, és a hozzá állásukkal mutatják az utat a 
környezetük számára a szeretet felé. 

Pontosan tudják és érzik, hogy ezt az utat kell járniuk élniük, 
mert csak így érzik jól magukat. 

„Velük született képességeiket” mely egyébként minden 
emberben ott van gyakran teljesen elrejtik, mert nem szeretnének 
különbözni a többiektõl, de mivel hosszú távon ez nem nyújt 
megoldást idõvel felszínre kerül. Akkor megtanulják ismét 
használni és kezelni ezeket az energiákat, melyeket egykor 
valamiért eltitkoltak.

További információ: www.ezoterikustanacsok.hu

A rovatot szerkeszti: Cs.Szabó Ildikó
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ÓVODAI JELENTKEZÉS
ÉS BEIRATKOZÁS

2008. ÁPRILIS 21  ÁPRILIS 25.
8-16 ÓRÁIG

Szivárvány óvoda 2144. Kerepes, Szabadság út 260.
Napsugár óvoda 2144. Kerepes, Szabadság út 165.

Csicsergõ óvoda 2145. Kerepes Wéber E. út 4.
Meseliget óvoda 2145 Kerepes, József A. út 71-75.

A közoktatási törvény értelmében 2007. évben 5. életévét betöltött gyermek köteles iskola-
elõkészítõ foglalkozáson részt venni. Ezen gyermekek beíratása kötelezõ!

Továbbá várjuk mindazok jelentkezését, akik 2008. május 31-ig illetve december 31-ig
betöltik a 3. életévüket.

A beíratásra kérjük, gyermekükkel együtt jelentkezzenek.
Hozzák magukkal személyi igazolványukat, a gyermek személyi lapját és lakcímbejelentõiket.

 
                                                                                      Lengyelné Jankovics Mária óvodavezetõ
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SULIHÍREK
Javaslat iskolaügy megoldására

Kerepes országos hírûvé vált. Az iskolaügy megoldására sietõ roma 
szervezet béke helyett békétlenséget hozott és vizsgálatokkal 
„sietett” iskolánk segítségére. Az „eredménnyel” aztán, amit a 
negatív szenzációra éhes és nem mindig elfogulatlan média 
felkapott, az országgal megismertette településünk nevét. Az 
ország minden részébõl érkeztek telefonok és levelek, ahol 
hasonló helyzetben vannak az önkormányzatok és az érintett 
szülõk. Ezek közül a levelek közül választottunk egyet. 

„Tisztelt Polgármester Úr! Õszinte szívvel gratulálok mun-
kájához, erõfeszítéseihez, küzdelméhez. Tudom, nem könnyû a 
dolga. Kitartását sokra becsüljük. Javaslatom:  

1. Nagy nyilvánosság elõtt jelentse ki, hogy akinek Horn 
Gáborék közül van olyan iskolás gyermeke, mint akik abba az 
osztályba járnak ahová a két roma gyerek, szívesen látják, akár a 
költségeiket is fizetik pár hétig, vagy akár pár napig.

2. Engedjék meg, hogy a két roma jó tapasztalatokat szer-
zendõ  hasonló ideig a Budakeszi útra járhasson, akár úgy, hogy a 
költségeiket fedezik!
Utána beszéljék meg a közös pedagógiai tapasztalataikat.

Egy nyugdíjas tanár Makóról”

Azt tartja a régi mondás: a tandíjat mindenkinek meg kell fizetnie. 
Most ez újabban mifelénk úgy mûködik, hogy annak a fiatalnak, aki 
tanulni szeretne, annak a szüleinek fizetni kell(ett) azért méghozzá 
nem is keveset , hogy a gyermeke felnõtt korában lehetõleg ne legyen 
munkanélküli és képzetlen. Ugyanakkor azoknak a felnõtteknek, 
akiknek nem volt kedvük tanulni  noha ingyen tehették volna  most 
azoknak meg fizetnek, méghozzá havonta több tízezer forintot azért, 
ha hajlandók beülni az iskolapadba.

Feje tetejére állt az elosztás, ezáltal pedig a demokrácia. Akik 
tanulni akarnak, azoknak fizetni kell, akik nem, azoknak meg felnõtt 
korukban a munkanélküli meg a szociális segélyen kívül a tanulásukat 
is kifizetik azok, akik annak idején megtanultak dolgozni.

J.I.

Tandíj

Felhívás

Kerepes nagyközség iskolájának felsõ tagozatos tanulói és tanárai 
tisztelettel kérik azokat, akiknek birtokában régi fotók, ruhák, 
használati tárgyak találhatók, hogy egy az iskolában megrendezendõ 
helytörténeti kiállítás céljára juttassák el hozzánk ezeket a becses 
emléktárgyakat, vagy értesítsenek, hová mehetünk értük. 

Cím: Széchenyi István Általános Iskola
(Vörösmarty utca 2.), Mészáros Klára

Kérjük a tulajdonos nevét, címét mellékeljék, mert a kiállítás után 
visszajuttatjuk Önökhöz a kölcsönkapott tárgyakat.
Köszönjük segítségüket!

Úgy érzem, a múlt ismerete, emlékeink megbecsülése a kerepesi 
gyermekeket is közelebb juttatja ahhoz, hogy tevékeny részesei 
legyenek annak a közösségnek, amelyben élnek.

Mészáros Klára

860 éves Kerepes
Minden település életében nagyon nagy szerepe van a lakosság 
összefogásának: a közös célok elérése csak úgy lehetséges, ha együtt 
tesznek, fáradoznak érte. Az összetartozás érzését erõsíti a közös múlt 
ismerete, a hagyományok ápolása.

A Széchenyi István Általános Iskola diákjai és tanárai a történelmi 
évforduló alkalmából olyan programokat szerveznek, amelyek során a 
tanulók köztiszteletben álló idõs emberekkel való beszélgetés során 
megtudhatják hogyan tanultak, játszottak, dolgoztak 50-60 évvel ezelõtt 
a gyerekek; megismerhetnek régi szokásokat, felelevenítik, eljátszhatják 
azokat. Felkeresik a falu régi épületeit, emlékhelyeit; tájékozódnak 
Kerepes múltjáról, majd egy vetélkedõn adnak számot ismereteikrõl.

A programsorozat zárásaként a településen fellelhetõ régi tárgyakból, 
használati eszközökbõl, iskolai taneszközökbõl és ruhákból kiállítást 
rendezünk. Ezek begyûjtéséhez kérjük az Önök segítségét.

 

Tisztelt kerepesi szülõk!
Eljött a leendõ elsõ osztályosok beiratkozási ideje. Gyerek, szülõ és 
tanár új reményekkel tekint a jövõbe és új kihívásokkal kell közösen 

megküzdenünk. Kérjük, válasszák a kerepesi általános iskolát, kérjük, 
ne vigyék el gyerekeiket más településekre, hiszen az otthontól távol 
éppen az állandó otthon jelentõsége halványulhat el. Várjuk szere-

tettel és felelõs gondoskodással a kerepesi kis elsõsöket és szüleiket.
A leendõ elsõs tanulók beíratása 2008. április 15-16-án 8-16 óráig, 

pótbeíratás 2008. április 23-án 8-16 óráig lesz az iskolában.
A beíratáshoz kérjük a kedves szülõket, hozzák magukkal 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- az óvodai szakvéleményt

- orvosi igazolást 
- 2 db fényképet és 550- Forintot a diákigazolvány igényléséhez.

Czeglédy Beatrix igazgató

BEIRATKOZÁS

Széchenyi István Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

2144 Kerepes Vörösmarty u. 2.
Tel.: 28/560-440, Fax: 28/560-441,

email: ik032373@freemail.hu

Tanári hangverseny
a kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú 

Mûvészetoktatási Intézmény tornatermében

2008. április 19-én 16 órakor

Minden évben megrendezésre kerül a tanári hangverseny, ezúttal is több 
vendégmûvész közremûködésével. Április 18-án vendégszerepel a tánc 
világnapja alkalmából a litván néptáncegyüttes iskolánkban, akik másnap 
is fellépnek a hangversenyen egy rövid számmal, a Kisvirág együttest is 
láthatjuk, valamint vezetõjük, Ragoncza Imre és felesége Ragoncza Anikó 
táncában  gyönyörködhetünk a Regõsök együttes kíséretével, fellépnek 
még a zeneiskola tanárai és a legtehetségesebb növendékek.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. MÁRCIUS
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Csicsergõ óvoda:

„Tavaszi szél vizet áraszt, virá-
gom, virágom…..”
A farsangi vigasságok befejeztével 
remélhetõleg teljesen elbúcsúz-
tattuk a telet. Az óvoda folyosói 
ezt hûen tükrözik, hiszen tavaszi 
dekorációk, fõleg gyerek munkák 
teszik még hangulatosabbá a ta-
vaszvárást.  A méhecske csoporto-
sok „nagyüzemben” készítik az óri-
ás méretû, közös rajzaikat. Nagy 
az esélye annak, hogy az orvosi 
rendelõ melletti parkoló most 
még csupasz falát, õk rajzolják 
meg közös erõvel. Úgy gondoljuk, 
hogy nagy kihívás lenne számuk-
ra. A szemétnapon az óvoda apra-
ja s nagyja közösen összefogva új-
já varázsoltuk az óvoda elõtti 
részt és persze a belsõ udvart is. 
Nagyon ügyesen használták a ker-
ti szerszámokat Nem is maradt el 
a megérdemelt jutalom: friss po-
gácsát és innivalót kaptak a gyere-
kek, aminek persze nagyon örül-
tek. Már nagyon vártuk, hogy mi-
kor lesz a következõ bábszínházas 
napunk a faluházban. Várakozá-
sunkat kárpótolta az elõadás. Pap 
Ági tolmácsolásában egy teljesen 
új mesét, a Kipp-Kopp c. Marék 
Veronika mesét nézhettük meg. 
Büszkének érezhettük magunkat, 
mert mi voltunk az elsõk, akiknek 
elõadták ezt a mesét. Az új bábja-
ik szemet gyönyörködtetõek vol-
tak. A gyönyörû tavaszi napsüté-
ses napokon, szinte az egész óvo-
da talpra kerekedett és hatalmas 
sétákat tettünk a faluban.
Március elejére papírgyûjtést hir-
dettünk meg az egész faluban. 
Egy hatalmas konténerbe sikerült 
nagyon sok papírt összegyûjte-
nünk. A mérésnél majd kiderül, 
hogy mennyi is az az annyi? Külön 
köszönet mindenkinek a szorgal-
mas gyûjtésért. Március 14-én a 
nagycsoportosok elsétáltak Kere-
pesre a Hõsök emlékmûvéhez és 
elhelyezték a saját kezûleg készí-
tett zászlókat, virágokat, kokárdá-
kat. A legfrissebb fényképek meg-
tekinthetõk a www.kerepesovi.hu 
weboldalon.

Meseliget óvoda:

Február végén óvodánk minden 
kisgyermekével felkerekedtünk és 
megtekintettük a Faluház szerve-

zésében és a Meseerdõ bábszín-
ház elõadásában a Kipp Kopp c. 
bábjátékot. A két bábmûvész ez 
alkalommal is egy sok humorral 
át-szõtt, színvonalas elõadással 
szórakoztatott bennünket. Köszö-
net érte!

Maci csoportos iskolába ké-
szülõ gyermekeinket meglátogat-
ták a leendõ elsõs tanító nénik. 
Bár váratlanul érkeztek, a gyere-
kek hamar megbarátkoztak 
velük, így a rendelkezésre álló rö-
vid idõ alatt sok tevékenységben 
vehettek részt. A memóriajáték, 
a mese és a rajzolás során sok 
kedves pillanatnak lehettünk ré-
szesei. Csak azt sajnáltuk, hogy 
Ica néni és Judit néni sietett vis-
sza az iskolába, így nem nézhet-
ték meg, hogyan tornázunk.  
Szintén vendégeink voltak a 
Mûvészeti iskola tanárai, akik 
hangszereikkel ismertettek meg 
bennünket. Ezen a bemutatón a 
Maci csoportos gyerekeken kívül 
a Pillangó csoportosok is részt 
vettek, aki ugyan csak egy év múl-
va mennek iskolába, de érdek-
lõdve hallgatták az elõadást. Bár 
megszeppenve, kissé félénken fi-
gyeltünk az elején a közös ének-
lés aztán felbátorított bennünket 
és a végére a Micimackós dalt, 
igaz csak kint a folyosón már önál-
lóan is énekelgettük. Köszönjük, 
hogy részesei lehettünk a közös 
zenei élménynek!

A Polgármesteri Hivatal felhí-
vására óvodánk minden tagja 
részt vett a környezetünk tavaszi 
megújításában. A legkisebbek az 
óvoda udvarán szorgoskodtak, 
gyûjtögették a nemrégiben vé-
gigsöpört orkán eredményeként 
letörött faágakat, gallyakat. A na-
gyobbak ennél sokkal bátrabb tet-
tekre vállalkoztak. A József Attila 
utcai külsõ területet takarították, 
gereblyézték. Munkájukat az au-
tós forgalom miatt nagy odafi-
gyeléssel végezték, így megszé-
pülve, megújulva várhatjuk a 
közelgõ ünnepeket.

Minden csoportunk lázasan ké-
szülõdött a Március 15-i ünnep-
ségre. A sok beszélgetés, dalos já-
ték felkeltette a gyerekek 
érdeklõdését és reméljük Petõfi 
szellemisége sok kisgyermek szí-
véhez is elért.

OVIHÍRADÓ
Az ünnep elõtti nap péntekén ha-
gyományainkkal szakítva nem 
Gödöllõre, hanem a nemrégiben 
elkészült Hõsök emlékmûvéhez 
Kerepesre kirándultunk, ahol el-
helyeztük a gyerekek által készí-
tett nemzeti színû zászlókat, ko-
kárdákat.  Nagycsoportosaink pe-
dig a Jelzõkõnél emlékeztek meg 
a tavasz egyik legkiemelkedõbb 
eseményérõl.

Napsugár óvoda:

Manócska csoport: Csoportun-
kat is elérte az influenzajárvány. 
Voltak hiányzások gyerekek és 
felnõttek körében egyaránt, emi-
att maradtak el tennivalók és 
programok is. Azért sok tevé-
kenységben részt vettünk: az ud-
var tavaszi nagytakarításában, 
magok és hagymák ültetésében, 
amelyeket különbözõ edényekbe 
ültettük. A gyerekek azóta is gon-
dozzák a teremben. Locsolgatják, 
figyelik és örülnek minden kibú-
vó növénynek. Versenyt hirdet-
tek- kié lesz magasabb? Egyik sé-
tánk alkalmával a ház körül élõ 
kutyát-macskát figyeltük meg a 
gyerekekkel, másik alkalommal a 
baromfiudvar lakóit lestük meg, 
hogy a két büszke kakast el ne ri-
asszuk. Voltunk a Faluházban bá-
belõadást nézni, meghallgattuk 
az iskola pedagógusinak hang-
szeres bemutatóját is. Kerekre 
nyíltak a szemek, szájak, s 
elbûvölve hallgatták a muzsikát a 
gyerekek. Köszönjük az élményt!

Napocska csoport: Február hó-
nap az iskolába készülõdés jegyé-
ben telt el. 11-én összevont szülõi 
értekezlet volt a Szivárvány 
óvodában, ahol a leendõ elsõs 
tanítók, és az igazgatónõ bemu-
tatta a Széchenyi István általános 
iskolát. A szülõk érdeklõdéssel 
hallgatták, volt olyan bizonytalan 
szülõ, akit megerõsítettek abban, 
hogy a Kerepesi iskolában jó he-
lye lesz gyermekének. 18-án ellá-
togattak a tanító nénik csopor-
tunkba, hogy közelebbrõl is meg-
ismerkedhessenek a leendõ 
elsõsökkel. Közös játék tette von-
zóvá az együtt töltött idõt, ráhan-
golva a gyerekeket az iskolai élet-
re. 20-án, kézmûves foglalkozáson 
vettünk részt a faluházban, ahol 
már a tavaszra készülõdve csuhé-
ból tavasztündért készítettünk. 
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27-én bábszínház látogatás tette 
tartalmasabbá a februári hónap 
eseményeit.

Szivárvány óvoda:

Kézmûves és néptánc foglalkozá-
sokon vettünk részt. Mivel a far-
sangon már túl vagyunk a 
húsvét, pedig még ezután lesz, 
ezért a jó idõt várva tavasztün-
dért készítettek a gyerekek. A 
tündér elõkészítéséhez kukorica-
csuhét használtak fel. Nagy szük-
ség volt a gyermekek kézügyes-
ségére, mert sokszor kellett cso-
mózni és fonni. Ügyesen megol-
dották a feladatot, mert párosá-
val összedolgoztak, segítettek 
egymásnak. Ebben a hónapban 
ellátogattunk a gödöllõi városi 
könyvtárba is. Az ottani foglalko-
záson még a farsangi mulatságot 
idéztük fel. A gyerekek rajzoltak, 
festettek majd táncoltak. Mivel 
mind a két csoportunkban az álla-
tok témakört dolgoztuk fel 
környezetismeretbõl, ezért kirán-
dulást szerveztünk az egyik óvo-
dás kisgyermek otthonához. 
Többféle állatot megfigyelhet-
tünk pl. kecskét, nyulakat, tyú-
kot, kacsát. Nagy élmény volt ez 
a gyerekek számára, mert az álla-
tok szabadon voltak és nyugod-
tan meg lehetett simogatni õket. 
Sok tapasztalatot sikerült gyûj-
tenünk. Meglátogattak bennün-
ket a tanító nénik. A gyerekek iz-
gatottan várták õket. Kedves, ba-
rátságos légkör alakult ki hama-
rosan, közösen énekeltek, versel-
tek, ügyességi játékokat játszot-
tak. Részt vettünk a falu takarí-
tásában, úgy hogy mi az óvodánk 
udvarát takarítottuk. A gyerekek 
reggel gereblyékkel érkeztek, 
majd a délelõtt folyamán neki is 
fogtunk a munkálatoknak. Na-
gyon ügyesen és szívesen dol-
goztak a gyermekek. Munkájuk 
jutalmául pogácsával és üdítõvel 
kedveskedtünk nekik.

Kedves Támogatóink! Önök az 
elmúlt években folyamatosan segí-
tették óvodánk alapítványát adó-
juk 1%-ának felajánlásával. Kérjük 
Önöket, ha tehetik idén is, támo-
gassák alapítványunkat, ezzel is 
elõsegítve gyermekeink óvodai éle-
tének kiteljesedését! Palánta ha-
gyományõrzõ Alapítvány: Adó-
szám: 18688038  1  13.

Segítségüket elõre is köszönjük!
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Szentmisék

Temetések

Mikó József 03 03.
Szauter József 03. 06.
Lakatos József 03. 07.
Andrási Mihály 03. 11.
Ulviczki János  03. 27.

Nyugodjanak békében!

A kerepesi templomban
vasárnap: 8 és 18 óra
hétköznap reggel 6:15

A szilasligeti kápolnában
vasárnap 11:00

Minden hónap elsõ vasárnapján reggel 
8 órától görög-katolikus szentmise a 

szilasligeti kápolnában.

Péllébánia Hivatal:
28/ 560-370
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lépett! Önmagát kiszolgáltatta,  hogy 
beteljesedjék az Atya akarata. Tanítványait 
oltalmazva így szólt a katonai csapatnak: „Ha 
engem kerestek, ezeket bocsássátok el!” 
Általában nemcsak a vezetõt igyekeztek 
elfogni, hanem a követõi közül is, akiket csak 
tudtak. Nagycsütörtökön ez nem sikerült. Bár a 
poroszlók nem voltak ügyetlenebbek, mint 
máskor… Jézus parancsa akadályozta meg õket. 
„Ezeket  bocsássátok el!” Így a templomszolgák 
nem fogdosták össze a tanítványokat, mert a hû 
Pásztor még élete árán is megmentette a 
rábízottakat. Bizonyára kicsiny hitük gyenge lett 
volna a próbák elhordozásához.
E Gecsemáné kerti mozzanatban is, mint 
cseppben a tenger, megláthatjuk Jézus egész 
áldozatos életét. Õ másokat menteni jött!
Ugyanígy a kereszten sem kárhoztatta azokat, 
akik gúnyolták, köpdösték, szegeket vertek a 
kezébe. Hanem imádkozott értük! Pedig akkor 
már mérhetetlen megaláztatáson ment 
keresztül! Szenvedéseit mégsem tekintette a 
gyûlölködés jogos okának.
    A gúnyolódó szavak elsõ fele pontosan 
összefoglalja Jézus korábbi életét. A második 
fele, hogy „…magát nem tudja megmenteni…”,  
már nem. 

A fõpapok és vének tévesen hitték, hogy „nem 
tudja” magát megmenteni. Helyesen így kellett 
volna mondaniuk: magát nem akarta 
megmenteni! Mert nagyon jól tudta: megváltói 
halála nélkül a kárhozatra jutnánk!
    Miért okoztak ezzel még lelki fájdalmat is a 
már amúgy is haldokló keresztre- feszítettnek a 
fõpapok és a nép vénei? Mert önmagukat 
kívánták így igazolni, hogy jogosan adták Jézust 
a keresztre. Ha Jézus nem tud segíteni magán, 
akkor másokon sem tud! Tehát nem Megtartó! 
Vajon igaz ez a tétel, hogy aki magán nem tud 
segíteni, az mást sem tud megtartani? Nem!
    Egyházunk egyik misszionáriusa, Csákány 
István lelkipásztor 1977-ben Brazíliában 
ö r v é n y e k  k ö z é  ke r ü l t  g y e r m e k e k  
segélykiáltását hallotta. Gondolkodás nélkül 
utánuk vetette magát. Egyesével partra tette 
õket. Még az utolsót is. De arra már nem volt 
ereje, hogy maga is kivergõdjön a szárazra. 
Másokat kimentett, magát nem tudta. 
    Jézus a golgotai keresztáldozatával nemcsak 
a földi nehézségeinktõl szabadít meg, hanem a 
kárhozattól is. Amint a Megtartónk itt, a földön, 
Üdvözítõnk a mennyben. Az utolsó ítéletben 
nem kell majd elkárhozni a benne hívõknek, 
mert õ elszenvedte a kereszten, amit mi 
érdemelnénk meg. 
    Mi emberek éppen az ellenkezõjét szoktuk 
tenni. Magunkat mentjük, másokkal nem sokat 
törõdve. Mindenkit arról mérhetünk le: magát, 
vagy másokat akar menteni? Ha másokat, 
krisztusi lelkületû. Ha saját bõrét menti, akkor 
még nem sokat ért Jézusból. 
     Mikor fordult veled elõ, ami Jézus egész 
életének programja volt: másokat mentettél, 
de magadat nem?

Riskó János lelkész

Reményeink szerint havi rendszerességgel adunk hírt a térség 
református istentiszteleteirõl és eseményeirõl, mivel a 
legutóbbi letelepedési hullám következtében elsõsorban a 
szilasligeti reformátusok száma meghaladta az ezer fõt. Riskó 
János a kistarcsai - és Riskó Jánosné Fazekas Márta lelkész a 
kerepesi gyülekezetet vezeti. A lelkészi hivatal címe: Kistarcsa, 
Hunyadi u. 10. Egyelõre csak a szilasi kápolnában van 

református istentisztelet, mielõbb szeretnénk méltó helyet adni a kerepesi református 
vallás gyakorlásához. Az sem mellékes, hogy a kerepesi és a kistarcsai református és 
katolikus egyházközségek között nagyon jó a kapcsolat, rendezvényeken és 
ünnepségeken közösen veszünk részt.

Református sarok

„Másokat megmentett, magát nem tudja 
megmenteni…” (Máté 27,42)

Miután megfeszítették, sorsvetéssel meg-
osztoztak ruháin, azután leültek ott, és õrizték. 
Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, 
amely így szólt: EZ JÉZUS, A ZSIDÓK  KIRÁLYA. 
Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, 
az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felõl. 
Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva 
káromolták és ezt mondták: „Te, aki 
lerombolod a templomot és három nap alatt 
felépíted, mentsd meg magadat és szállj le a 
keresztrõl!” Hasonlóan a fõpapok is 
gúnyolódva mondták az írástudókkal és a 
vénekkel együtt: ”Másokat megmentett, 
magát nem tudja megmenteni!  Ha Izrael 
királya, szálljon le most a keresztrõl, és hiszünk 
benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg 
most, ha akarja, hiszen azt mondta: Isten Fia 
vagyok.”A vele együtt megfeszített rablók is 
ugyanígy gyalázták.'  (Máté 27,35-45)
    „Másokat megtartott…” Jézus életét még az 
ellenségei is ezzel összegezték, amikor a kereszt 
tövében a fenti szavakkal gúnyolták. E két 
szóval tudtukon kívül egy hitvallást mondtak ki, 
mely Megváltónk egész életét hitelesen 
foglalta össze.
    Valóságosan megtapasztalták Jézus mentõ 
szeretetét a tanítványok nagycsütörtökön a 
Gecsemáné kertben, amikor Júdás és a 
templomi szolgák botokkal vonultak ki, hogy 
elfogják. Jézus önmagát szolgáltatta ki 
ellenségeinek, mivel tanítványait menteni 
akarta. Nem menekült el a lejtõ sötét fái között. 
Nem tagadtatta le magát. Nem áldozza fel 
tanítványait, bevetve õket, mint valami 
utóvédet, míg õ maga elmenekül. Jézus elõre 
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Tisztelt Állattulajdonosok!

Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles minden 3 hónaposnál idõsebb ebet 
veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint:

- 1. oltás: a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül,
- 2. oltás: az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül (9 hónapos korban),

- 3. oltás és ezt követõen évenként.

(Figyelem! A macskák veszettség elleni oltása nem kötelezõ, de ajánlott!)

A kutyák veszettség elleni védõoltása és széles hatású féreghajtószerrel való 
kezelése kötelezõ, elmulasztása a kutya elkobzását és köz- és 

állategészségügyi veszélyezés miatti kiirtását, állami kártérítés nélküli leölését 
vonja maga után!

A védõoltás elvégezhetõ a nagy tömeggel és zajjal, sok kutyaürülékkel járó, 
csak meghatározott idõben és helyen szervezett összevezetéses oltáson kívül:

- az év bármely idõszakában a szeretettel és gazdibarát árakkal, kellemes 
környezetben mûködõ, új, állatbarát, színvonalas szolgáltatású kisállatorvosi 

szakrendelõnkben is, ahol nyugodt körülmények között minden 
vakcinabeadás elõtt részletes, egyedi betegvizsgálat történik, valamint a 

veszettség oltás mellett más fertõzõ betegségek elleni védõoltások, bolhák-, 
kullancsok, egyéb külsõ és belsõ élõsködõk elleni szerek is kérhetõk;

- Kívánságra, kérésre házhoz is megyünk! Házikedvencek és házõrzõk teljes 
körû ambuláns ellátása, védõoltása tartási helyükön, otthonukban is kérhetõ.

Dr. Horváth Bánk
kisállatgyógyász

klinikus szakállatorvos

2144 Kerepes, Szabadság út 65.

Rendelési és nyitvatartási idõ:
hétköznap: 9-12 és 16-20

és megbeszélés szerint bármikor.

e-mail: info@kerepesvet.hu

Éjjel-nappal, 0-24 óráig hívható:
(30) 22-177-23

Telefon, fax: (28) 490-369

www.kerepesvet.hu

Kívánságra házhoz megyünk!

Megnyílt a

10 éves az iskola, 20 éve az oktatásban !

AUTÓSISKOLA

Kerepesi Faluházban

Számítógépes oktatás és 

gyakorlási lehetõség!

CSIRE ZOLTÁN

a

Igény szerint 

folyamatosan induló 

tanfolyamok

Tel.: (30)9641-437
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 13-0565-05
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A Padukelis elnevezésû néptánc együttes 1985-ben alakult. Jelenleg 
az együttesben mintegy 100 különbözõ korú fiatal táncol. Az együttes 
legszívesebben koncerteket szeret adni. 
1990 óta rendszeresen részt vesznek a a litván iskolások számára 
szervezett egész Litvániára kiterjedõ néptánc mozgalomban, 
valamint a Litván dalok és táncok ünnepének visszatérõ vendégei. A 
Padukelis táncolt a vilniuszi iskolások “Örüljünk együtt” elnevezésû 
fesztiválján, valamint az iskolások országos néptánc versenyén - 
“Aguonele” - 2004-ben második helyezést értek el. Ezen kívül 2003-
ban  a Klumpakojis, 2004-ben pedig a Pora uz poros fesztiválok 
okleveleit szerezték még. 2004-ben a Jaltában rendezett nemzetközi 
folklór fesztiválon a Padukelis elsõ helyezést ért el.

A Tánc Világnapja alkalmából április 17-20-ig lesz
a Kisvirág vendége a Faluházban a Litván Együttes
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Több száz
vizsgálat ingyen
Idén is nagy sikere volt az egészségnapnak, 
mely március 1-én szombaton került 
megrendezésre az általános iskolában. A 
rendezvény szervezõje, Havay Ildikó, a 
Tormay Károly Egészségügyi Központ vezetõ 
asszisztensének elmondása szerint idén 20 
százalékkal többen, mintegy 500 fõ vette 
igénybe az egészségnap ingyenes szolgálta-
tásait. A tavalyihoz képest újdonság volt az 
urológiai szûrés és a légzésvizsgálat. 
Elõbbire nem sok jelentkezõ akadt, ellen-
tétben a nõgyógyászati szûréssel, amire 
viszont  sokkal nagyobb igény lett volna, 
mint amennyire lehetõség volt. Az ingyenes 
egészségnap sikerét a kerepesi háziorvosok 
is megerõsítették, ugyanis a regisztrációs 
adatlappal sokan felkeresték õket és az azon 
javasolt vizsgálatokat és terápiákat már el is 
kezdték a rászorulók. A rizikófelmérésen  
koleszterin, vérzsír, vérnyomás  például 
dupla annyian vettek részt mint tavaly, de 
sajnos az is kiderült, hogy a kiszûrtek 80 
százalékánál kóros eredmény született. A 
költségmentes vizsgálatokhoz az eszközöket 
a Tormay Károly Egészségügyi Központ, míg 
a tesztcsíkokat és a vizsgálati anyagokat 
gyógyszergyártó cégek biztosították. Külön 
köszönet a BIM Kft-nek, a Patkó Csárdának, 
a Tóth és Tóth pékségnek és a Centrál 
Kereskedõháznak. Az önkormányzat fizette 
a rendezvény többszázezer forintos 
költségét azért, hogy kerepes lakosai 
mentesüljenek az akkor még kötelezõ 
vizitdíj fizetése alól. 

Hagyományteremtõ
locsolkodás a Kisvirággal

Jézus feltámadása olyan bizonyíték Isten 
igazságáról, hûségérõl, mely reménységet ad  
minden ember számára, aki az Istennel való meg-
békélést keresi. (Biblia)

Feltámadás napi istentisztelet a kerepesi Szent 
Anna templomban

Feltámadott...

„Üdvözöljük e szent ünnepet, a ház minden lakóit, 
Kívánjuk, hogy töltsék vígan ennek minden óráit. 
Vagyon itten sok virágszál, akik tudjuk, öntözést vár, 
Már eljött az idõ, hogy megújuljatok, 
A Szent Lélek szálljon tireátok. 
Hogy õk soká viruljanak, szép orcájuk piruljanak, 
Megöntözzük piros vízzel, fogadjátok el jó szívvel! 
No, ti cimboráim, csuporra, vederre, 
Adjuk meg a lányoknak a tisztet reggelre!”
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