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KEREPESI VÉLEMÉNY

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2008. május 13-tól kezdõdõen a Széchenyi István Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény épületében kialakított épületrészbe, a 2144 Kerepes, Vörösmarty út 2. szám alá költözik.
A költözés elõreláthatólag két hetet fog igénybe venni. Ennek során az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul: 2008. május 13-tól 2008. 
május 23-ig az Ügyfélszolgálati Irodán kívül a Hivatal teljes apparátusának ügyfélfogadása szünetel.  2008. május 13-tól 2008. május 22-ig 
az Ügyfélszolgálat a Hivatal jelenlegi épületében, a 2144 Kerepes, Vasút u. 42. szám alatt fogadja az ügyfeleket. 2008. május 23-án 
(pénteken) az Ügyfélszolgálat részérõl sincs ügyfélfogadás. 2008. május 26-ától a Hivatal a már megszokott ügyfélfogadási idõben (hétfõn: 
8:00-12:00, 13:00-17:30 óráig, szerdán: 8:00-12:00, 13:00-16:00 óráig, pénteken: 8:00-12:00 óráig) új helyén fogadja az ügyfeleket.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves türelmüket és megértésüket kérjük!                                                                                Oláh János,  jegyzõ
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Nem az a fontos az ember hány éves…

Nagyon jól sikerült ünnepségen jártunk április 12-én Kerepesen. 
Meghívást kaptunk a kerepesi iskolában rendezendõ körzeti 
nyugdíjas találkozóra. A meghívást nagy örömmel fogadtuk el, így 
ismét villoghattunk mi, szilasi nyugdíjasok a „nagy színészi” 
tudásunkkal. Elõadtuk az Almássy Bettina színésznõ által számunkra 
írt „Leányvásár” címû zenés színdarabunkat, szerintünk ügyesen és a 
közönség szerint sikeresen. A meghívott nyugdíjas vendégek 
szereplése és a finom ebéd  káposzta, sütemények, italok  
elfogyasztása után a délelõtt vidám zenés zárómûsorral fejezõdött be 
Tarnai Kiss László mûvész úr fellépésével. Köszönjük a meghívást, 
igazán jól szórakoztunk.

 Husz Lászlóné

KEREPESI VÉLEMÉNY • Kerepes-Hollandia-Széphegy-Szilasliget közéleti lapja •  Kiadja a Két Faluért Egyesület •  A szerkesztõség címe: 2144 Kerepes, Rét utca 
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leadása a szerkesztõség címén • E-mail: gorgenyister@gmail.com •  Készült a Styl-Print nyomdában (X. ker., Vaspálya utca 15/C). • www.kerepes.hu
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Tavaly Atkárra látogatott a kerepesi 
Pávakör, idén március utolsó szombatján 
„ v i s s z a ve n d é g e l t é k ”  a z  o t t a n i  
nyugdíjasklubot az itteni Pávakörösök. A 
jó hangulatú találkozón a helyi  
nyugdíjasok elõbb egy rövid vidám 
darabot, majd fergeteges ének és 
táncszámot mutattak be a meghívottaknak. Atkár jókedvû nyugdíjasai fõleg szlovák és 
magyar népdalokat adtak elõ együtt és egyenként is. A mûsor után közösen 
fogyasztották el a vadból készült finom vacsorát, melyet Kiss Károly, a Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke készített bográcsban az udvaron. A késõ estébe 
nyúlt találkozó résztvevõi és meghívott vendégei megfogadták, nem várnak sokat a 
következõ találkozásig, hogy ott folytathassák a találkozót, ahol most abbahagyták. 

Szomszédolás

Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub

A Kerepesi PávakörÕszirózsa Nyugdíjas Klub, Kistarcsa

Lila Akác Nyugdíjas Klub Az Aranyesõ Nyugdíjas Klub fellépés elõtt

Az atkári hagyományõrzõ Nyugdíjas klub
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 Faluház vízmosás felõli 
részén a konyhaablak Arácsát kifeszítve törtek be 

ismeretlen tettesek április 2-ára 
virradó éjszaka az épületbe, majd 
az ajtó zárját szétverve jutottak be 
az irodába, ahonnan elvittek 
mindent, ami mozdítható volt: 
számítógépeket, monitorokat, 
billentyûzetet, fényképezõgépet, 
projektort. A kár értéke megköze-
líti az egymillió forintot. A helyszíni 
szemle után a rendõrök ujjle-
nyomatot vettek és ismeretlen 
tettes ellen elindították az eljárást. 
Kérjük, aki felvilágosítást tud adni 
az ügyben  látott valamit, esetleg 
tud az ellopott tárgyakról  értesítse 
a rendõrséget, illetve hívja a 
polgármesteri hivatal titkárságát. A 

Betörtek a Faluházba
polgármester a közelmúltban 
ellopott fûnyírók és a Faluház 
betörés nyomravezetõinek 50-50 
ezer forint jutalmat garantál.

Sajnos egyre több a betöréses 
lopás a községben.  A hivatalba is 
több levél érkezett a károsultaktól, 
akik végsõ kétségbeesésükben 
fordultak a polgármesterhez, kérve 
õt, tegyen valamit az elszaporodó 
bûncselekmények ellen. Amit a 
hivatal tenni tud az csupán annyi, 
hogy a polgárõröket megkéri, 
sûrûbben járõrözzenek, és ha 
gyanús  mozgást  ész le lnek ,  
értesítsék a rendõrjárõröket. 
Ugyanezt kérjük a lakosságtól is; a 
polgárõrség telefonszáma: (06-20) 
421-6094, a rendõrjárõröké
 (06-70) 214-6500.

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

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.

Megváltozott a helyi buszjárat 
menetrendje április 1. napjától. 
Újdonság hogy április 7-étõl 
naponta kétszer Kerepesrõl 8:20 és 
13:20, Kistarcsáról 8:45 és 13:45 
indulási idõkkel járatokat indít 
Kistarcsára a kórházhoz és onnan 
vissza. 

A polgármester kérte a buszon 
közlekedõ utasokat, mondjanak 
véleményt a szolgáltatás színvo-
naláról, valamint a járatok indulási 
idejérõl. A kérdõíveket a busz-
sofõrök és a hivatali kézbesítõk 
juttatták el az utasokhoz, akik  

mintegy százan  a visszaküldött 
válaszok alapján elégedettek a 
járatok sûrûségével, az indulási 
idõpontokkal, az autóbusz tiszta-
ságával és a szolgáltatás szín-
vonalával. A változtatási javaslatok 
kérdésre többen javasolták, hogy a 
munkába járó emberek közle-
kedési idõpontjait és a HÉV járatok 
sûrûségét vegyék figyelembe a 
járatok indulásánál, egyeztessék a 
két menetrendet, felvetették 
továbbá, hogy a délutáni busz 
induljon 13 órától és az utolsó 
járjon 18 óráig.

Busz a kistarcsai kórházig

Aláírták a kötvény-
kibocsátásról szóló 
szerzõdést

Kerepes Nagyközség Önkor-
mányzata 2007. november 15-i 
képviselõ testületi  ülésén 
döntést hozott zártkörû kötvény-
kibocsátásról, melyrõl a szerzõ-
dés április 4-én a K&H Bankban 
aláírásra került. A kötvény 
névértéke: 450 M forint, deno-
mináció: svájci frank, a kötvény 
futamideje: 20 év, kamatfizetési 
periódus: félévente, tõke-
törlesztés: 2012. április, 2028. 
november hónapig, türelmi idõ: 
4 év a tõketörlesztésre. 
Mint azt a polgármester már 
több fórumon is elmondta, a 
kötvénykibocsátásból származó 
összeg felét útépítésre, másik 
felét fejlesztõ beruházásokra 
kívánja az önkormányzat fordí-
tani. A tervezett felhasználásról 
részletesebben következõ lap-
számunkban számolunk be.

Jó hír a 
nyúltartóknak

A nyulak vérzéses megbete-
gedésének megállapítása miatt 
elrendelt védõkörzetet a Fõvá-
rosi és Pest Megyei Mezõ-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatósága 
2008.  ápr i l i s  8 .  napjával  
feloldotta.

KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ FEHÉR- ÉS 

VÖRÖSBOROK, PALACKOZVA IS!

SZILÁGYI PINCÉSZET
Mogyoród, Somlói u. 36.

Nyitva tartás: csütörtök-péntek: 14-17-ig, szombat 9-17-ig

Telefon: 06-28-441-856

2008. ÁPRILIS  « KEREPESI VÉLEMÉNY
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A soros képviselõ-testületi ülést 
2008. április 2-ára hívta össze 
Franka Tibor polgármester. A kép-
viselõkön kívül jelentõs számú la-
kossági érdeklõdõ is jelen volt a ta-
nácskozáson.
Az ülés ez alkalommal is a két ülés 
közötti idõszakról szóló polgármes-
teri tájékoztatóval kezdõdött.
Franka Tibor polgármester ismer-
tette, hogy az ülésnap reggelére be-
törtek a Faluházba és az összes szá-
mítógépet ellopták, a feljelentést a 
H i v a t a l  a z o n n a l  m e g t e t t e .   
Elmondta, hogy megérkezett a Kht. 
elsõ gépe, ami alkalmas út- és jár-
daépítésre is, néhány nap múlva 
hozzák a másik gépet Németor-
szágból és beszereznek még egy te-
herautó is. A viharkárok elhárításá-
ban példásan együttmûködött a 
Kht. és a közhasznú alkalmazottak 
is nagyszerû munkát végeztek, 
amit ezúton is megköszönt. A 450 
millió forintos kötvénykibocsátás-
sal kapcsolatban tájékoztatott, 
hogy a szerzõdés aláírását kö-
vetõen néhány nap múlva rendel-
kezésre áll a pénz. Felsorolta még, 
hogy  á prilis 7-én a szilasi közössé-
gi házban tartják a falugyûlést, 
ahol megbeszélik a kötvénykibo-
c s á t á s b ó l  s z á r m a z ó  ö s s z e g  
felhasználását, a családi napközi 
létesítését, a tervezett faluközpont 
és a Panoráma lakóterület szabá-
lyozási tervét, - az útépítési pályá-
zatot befogadták, de forráshiány 
miatt elutasították, de õsszel újból 
beadják, - az iskolafelújítási és 
óvodabõvítés i  pá lyázatot  i s  
befogadták, reméli, hogy azok már 
eredményesek lesznek, - két hir-
detõtáblát kapott ingyenesen a te-
lepülés a Tiszta Magyarországért 
Mozgalomtól, amelyeket Szilason 
és Kerepesen helyeztek el, - a 
családsegítõ szolgálat ellátását 
Kistarcsával közösen tervezi a 
Hivatal, így egyelõre a Support-tal 
csak június 1-ig köt Kerepes 
szerzõdést, - Kistarcsán okmányiro-
d a  n y i t á s a  v á r h a t ó ,  a m i  a  
kerepesieknek is szolgáltat majd, - 
Labancz József alpolgármester úr 
népszavazási kezdeményezését a bí-
róság is elutasította, mivel az az 
idei költségvetést érinti, - a Két 
Faluért Egyesület kezdeményezé-
sére a mûemlékvédelem szakem-
bere megtekintette a Boros-féle 
tiszttartói házat, amelyre kiadták a 
védelem alá vétel megindításának 
határozatát, végezetül elmondta, 

hogy a Polgármesteri Hivatalból 
két pénzügyi vezetõ távozott, az ál-
láspályázatokat megjelentették.

Az elsõ napirendi pontban a helyi 
Választási Bizottság elnökének a 
megválasztása történt meg. Oláh 
János jegyzõ úr javaslatára a le-
mondott Romány Zoltán helyére a 
megfelelõ jogismerettel rendel-
kezõ dr. Fila László ügyvédet vá-
lasztották meg egyhangúlag.

A Polgármesteri Hivatal épületé-
nek értékesítése 
Franka Tibor polgármester kérésé-
re a Városház Stúdió Kft képvisele-
tében Ferenczi Lajos ismertette, 

hogy 45-50 m2-es lakásokat kíván 
kialakítani az épületben, annak 
rendbetételét követõen. Polgár-
mester úr indokolta, hogy eddig 
már kb. 45-50 érdeklõdõvel tár-
gyalt, mégsem sikerült eladni. Por-
dán Miklós elmondta, hogy a 
Településfejlesztési Bizottság sza-
vazategyenlõség miatt nem támo-
gatta az eladást, de végül a képvi-
selõ-testület 11 igen szavazattal, el-
lenszavazat nélkül és 2 tartózkodás 
mellett a Hivatal épületének érté-
kesítése mellett döntött, 120 millió 
Ft bruttó áron.

A Kht. Felügyelõ bizottság tagjai-
nak megválasztása 
Mivel az elõzõ Felügyelõ Bizottság 
t a g j a i  k o r á b b a n  l e m o n d t a k  
tisztségükrõl, újat kellett választa-
ni. Az új bizottság összetétele: el-
nök Fülöp Gábor, tagok: Kóbor 
Tamás, Ignác János. 

A 860 éves Kerepes rendezvényso-
rozat pótelõirányzata
A tervezett 15 millió forintból ed-

dig 5 milliót biztosított a testület, 
most Kóbor Tamás képviselõ úr in-
doklása alapján a következõ 6 mil-
lió forintról döntött a testület, 
melybõl többek között egy Kere-
pest bemutató kiadvány is készül. 

Az Iparterület szabályozási terv ké-
szítõjének kiválasztása 
Franka Tibor indokolta, hogy a sza-
bályozás után a jelenlegi szántó-
föld értéke ipari területként je-
lentõsen nõhet, így a szabályozás 
jelentõs anyagi haszonnal is jár. A 
legelõnyösebb árajánlat elfogadá-
sát javasolta. Az elõterjesztést a 
képviselõk jóváhagyták. 

011 hrsz-ú terület szabályozási ter-
vének tervezete 
Még az elõzõ önkormányzat vásá-
rolta meg ennek a területnek kb. 
az 1/3-át és városközponti vegyes 
t e r ü l e t n e k  m i n õ s í t e t t é k .  A  
Hungaroring miatt érdemes lenne 
szállodát is építeni, és távlatokban 
gondolkodva itt  településközpont 
kialakítása a cél. A testület kiegé-
szítésekkel elfogadta a tervezetet, 
melyben egy református templom 
is szerepel.

A civil szervezetek támogatása
Mayer Endre Gyuláné alpolgármes-
ter javaslatára, több hozzászólást 
követõen a 3,5 millió forint elosz-
tásáról döntés született; a civil szer-
vezetek és egyesületek összesen 3 
millió forintot kaptak, játszótér épí-
tésre 500.000 Ft maradt.

Tárgyalás a Patkó fölötti önkor-
mányzati szántó értékesítésérõl
Mivel a terület adásvétele a hulla-
dékkezeléssel is kapcsolatos, sok 
hozzászólás után úgy döntött a kép-

A márciusi testületi ülésrõl jelentjük
viselõ-testület, hogy megbízza 
Franka Tibor polgármestert a to-
vábbi tárgyalásokkal.

A Faluház és Közösségi ház terem-
bérleti díjai
A szintén sok hozzászólást kiváltó 
ügyben végül a következõ mege-
gyezés született: Vásárok, termék-
bemutatók 2.000 Ft/óra, tanfolyam 
(egyeztetés igazgatói hatáskörben) 
1.500-2.000 Ft/óra, bál civil szerve-
z e t e k n e k  ( é v i  e g y  a l k a l o m  
ingyenes) 50.000 Ft/alkalom, csalá-
di rendezvény (születésnap, ke-
resztelõ, stb.) létszámtól, eszköz-
igénytõl függõen 5.000-30.000 
F t / a l k a l o m ,  e s k ü v õ  8 0 . 0 0 0  
Ft/alkalom

Névadás a Könyvtárnak
Kóbor Tamás tájékoztatóját és ja-
vaslatát követõen döntöttek róla, 
hogy a könyvtár a községben élt 
megbecsült írónõ, Szabó Magda ne-
vét viselje.

Szemétgyûjtési akció 
A képviselõ-testület támogatta a 
2008. április 19-ére kitûzött 
szemétgyûjtési akció megszer-
vezését, melyhez 50.000 Ft felhasz-
nálását engedélyezték.

Az alpolgármesteri munkavégzés 
formája
Labancz József alpolgármester a 
megnövekedett feladataival indo-
kolva kérte, hogy módosítva az 
SZMSZ-t munkakörét a jelenlegi tár-
sadalmi  megbízatás  helyett  
fõállásban láthassa el. A képviselõ-
testület 8 szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 6 tartózkodás mellett el-
vetette Labancz József javaslatát.

Önrész biztosítása a Könyvtár pá-
lyázatához 
A községi könyvtár állománygyara-
pítási pályázatához 100.000 Ft ön-
részt biztosított az önkormányzat a 
könyvtárnak.

Tiszteletdíjak átadása a 
Szilasligetért Egyesület részére 
A képviselõ-testülete elfogadta, 
hogy Nagy Béláné, Palotai László 
és Rózsás Erika képviselõk a márci-
usi havi képviselõi tiszteletdíjukról 
lemondjanak a Szilasligetért 
Egyesület javára. A felajánlott tisz-
teletdíjat az Egyesület a Kerepesre 
látogató lengyel vendégek prog-
ramjaira fordítja.                        W.K.

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. ÁPRILIS
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Folytatjuk az önkormányzati 
k é p v i s e l õ k e t ,  b e m u t a t ó  
sorozatunkat. Ez alkalommal 
K ó b o r  T a m á s  a z  O k ta t á s i ,  
Kulturális és Sport Bizottság 
elnöke következett. Képviselõ urat 
a szilasiligeti nagyréten találtam 
meg hagyományõrzõ íjász társai 
közt, a mellékelt fényképünk is ott 
készült.

Bár a választói nyilván ismerik, 
mégis arra kérem, avassa be 
Kedves Olvasóinkat, hogyan lett 
képviselõ?
Húsz éve élek itt Kerepesen, ezen 
belül Szilasligeten. Korábban nem 
éreztem késztetést az ilyen típusú 
munkára, de fokozatosan bekap-
csolódtam a közéletbe, s végül a 
legutóbbi választáson én is meg-
mérettettem magam, s bekerülten 
az önkormányzatba. 

Milyen színekben indult a válasz-
táson?
Mint jobboldali érzelmû és gondol-
kodású ember, a Fidesz támogatott-
ja voltam, de nem vagyok sem a 
Fidesz, sem más párt tagja, és nem 
is szándékozom belépni sehová.

Új képviselõként milyennek tapasz-
talja az önkormányzati munkát?
Nagyjából bejött, amire számí-
tottam, de rosszabb változatban, 
mint reméltem. Áldatlan az a sok 
ellentét, ami megosztja a képvi-
selõ-testületet. Pedig sokkal fonto-
sabb lenne, hogy a közösségért 
tegyünk, mint hogy egymás elgán-
csolására pazaroljuk el az erõinket. 
Ráadásul nem is csak a jobb és a 
baloldal áll szemben egymással, en-
nél árnyaltabb a helyzet. 

A bizottságuknak milyen feladatai 
vannak?
Nagyon sok feladatunk van, de sze-
rencsére örömünk is akad. A község 
az idén ünnepli elsõ írásos említé-
sének 860. évfordulóját. Az ünnep-
ségsorozatnak a közepén vagyunk, 
most jönnek a látványosabb ren-
dezvények, a szlovák nemzetiségi 
találkozó, a Szilas Menti Napok. 
Ezeknek az elõkészítése a Bizottsá-
gunkra is tartozik. Azzal is foglalko-
zunk, hogyan lehetne a 14-30 éve-

seket megszólítani, a községi ren-
dezvényekbe bevonni. A legna-
gyobb gondunk azonban az iskola, 
amely nem úgy mûködik, ahogy 
kellene. Kerepesen 1000 iskolakö-
teles gyermek él, s az iskolánkba 
mégis mindössze 300 gyermek 
tanul, a többieket máshová íratták 
be a szülõk. Ezen a helyzeten vál-
toztatnunk kell. Az iskola fejlesz-
tésére, vonzóvá tételére is vannak 
terveink, többek közt angoltagoza-
tot és sporttagozatot javaslunk, va-
lamint több odafigyelést, törõdést 
a gyerekekkel. A képviselõ-testület 
kiáll az iskola mellett, de az is kell, 
hogy a nevelõtestület is legyen 
egységes, mert csak úgy tudnak el-
mozdulni a holtpontról.

Kerepes lakossága gyorsan nõ, 
megközelíti a tízezer lelket. Érez-
nek-e ellentétet az õslakosok és a 
beköltözõk között?
Ha az állandóra be nem jelent-
kezett, de valójában itt lakókat is 
beszámítanánk, akkor bizony már 
jóval tízezer felett lenne a lakosság 
száma. A gyüttmentek és az õsla-
kosok vitája csak látszólagos. A tö-
rök idõkben teljesen elnéptelene-
dett Kerepes, így mindenki bete-
lepült, aki itt él, csak az a kérdés, 
hogy 20 éve vagy régebben. Nem 
ez okoz a kerepesieknek fejfájást.

Mit tudhatunk a családjáról?
Két felnõtt lányunk van, akik már 
önálló életet élnek, kettesben ma-

radtunk a feleségemmel. Engem 
leszázalékoltak, így szabadidõm is 
van, bõségesen tudok önkormány-
zati munkát végezni. Budapestre 
nem szeretek bejárni, így szinte 
mindig itthon vagyok, bármikor 
megkereshetnek az emberek a 
gondjaikkal.

És látom, hogy egy nagyon szép 
kedvtelése is van, az íjászat…
Az íjászatot a hagyományõrzést fon-
tosnak érzõ barátaimmal mûvel-
jük, mi vagyunk a Hétvezér 
Szilasligeti Íjász Szabadcsapat. 
Nem alapítottunk egyesületet, 
nincs elnökségünk. Itt sikerült meg-
valósítani azt, amit országosan is 
kellene, megbeszéljük a tenniva-
lókat, közösen döntünk, majd közö-
sen meg is tesszük.

Milyen cél vezérli a jövõben?
Régóta itt lakom, szeretek itt élni, 
s ezért is azon igyekszem, hogy ez 
a község élhetõ maradjon, csen-
des, nyugodt, falusias vagy kertvá-
rosias. Ne zsúfoljuk tele lakótele-
pekkel. Védjük értékeinket, mert 
ez a kellemes környezet nagy ér-
ték. A képviselõ-testületben is ezt 
az irányt képviselem.

Köszönöm a nyílt válaszokat, to-
vábbi eredményes önkormányzati 
munkát kívánok, valamint sikere-
ket az íjászatban.

Windhager

Kóbor Tamás

BEMUTATKOZIK A KÉPVISELÕTESTÜLET

Sok a feladatunk, de örömünk is akad
Tragédia Szilason

Tragédia, sõt szokatlan brutális 
bûncselekmény történt Szilas-
ligeten 2008. 03. 21-én. Azóta az 
ismerõsök, a szomszédok találgat-
nak, különféle történetek kerin-
genek szerte a nagyközségben. 
2008. április 7-én szûkszavú, de 
mégis némi tájékoztatást kaptuk 
a  P e s t  M e g y e i  R e n d õ r - f õ -
kapitányságtól, amelybõl most 
idézek:

„Büntetõeljárást folytatunk Z.I. el-
len a Btk. 166. § /1/ bekezdésébe 
ütközõ és aszerint minõsülõ em-
berölés bûntettének megalapozott 
gyanúja miatt, mivel nevezett sze-
mély megalapozottan gyanúsítha-
tó azzal, hogy 2008. március 21-én 
az esti órákban egy kerepesi csalá-
di házban egy bontatlan pezsgõs 
üveggel több alkalommal fejen 
ütötte feleségét Z.B-t, aki ennek kö-
vetkeztében elhalálozott. A gyanú-
sított elmondása szerint a cselek-
ményt követõ napokban a holttes-
tet a Duna folyóba dobta. Z. I. je-
lenleg elõzetes letartóztatás kény-
szerintézkedés hatálya alatt áll.”

Nos, eddig a tájékoztatás, ami 
nyilvánosság elé ezidáig nem 
kerülhetett, sõt, a rendõrök állító-
lag arra „utasították” a szomszédo-
kat és ismerõsöket, hogy „hírzárlat 
van,  senkinek semmit  sem 
mondhatnak”. Azt gondolom, való-
ban lehetnek a nyomozás érdeké-
ben titkok és tiltások, de az akkor 
sem járja, hogy azokat is megfé-
lemlítse a hatóság, akik nem kö-
vettek el semmit, de joggal szeret-
nék tudni mi történt a közvetlen 
szomszédjukban, a környeze-
tükben, az egész faluban. Miért 
kell elbizonytalanítani és félelem-
ben tartani az embereket, amikor 
úgyis rengeteg a mindennapi éle-
tük fenntartásával járó aggodalom 
félelem és bizonytalanság. Azzal, 
amit a rendõrség közölt biztosan 
nem sértette meg a saját nyomo-
zati érdekeit, majd bolond lenne. 
Akkor miért akar ködösíteni, sõt, 
az elmúlt rendszer rossz emlékû 
módszereihez nyúlni és ezzel 
„lekezelni” a közvéleményt.

Ennyi tudható a brutális bûn-
cselekményrõl és ha nem is meg-
nyugtató, sõt, felháborító, mégis 
Kerepes népére tartozik.
Ezért tettem közzé.

Franka Tibor
polgármester
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 szilasi közösségi házban került 
megrendezésre az idei elsõ Falugyû-Alés. A zsúfolásig megtelt közönség 

elõtt Franka Tibor polgármester tájékoztatott 
az elmúlt idõszakról, és ismertette az immár 
megkötött kötvénykibocsátási szerzõdés 
jóvoltából rendelkezésre álló 450 millió forint 
tervezett felhasználását. 

A legfontosabb feladat az útépítés, nem 
csak a lakosság jogos igényeinek kielégítése 
miatt, hanem a fejlesztõ beruházásokhoz is 
elengedhetetlenül fontosak a jó minõségû, 
járható utak - kezdte beszámolóját a 
polgármester. A kötvénybõl származó összeg 
felét ezért útépítésekre, útfelújításokra, 
orvosi rendelõk felújítására  a Tölgyfa utcai 
rendelõre,  az  udvarára és  parkoló 
kialakítására  bölcsõde építésére pályázat 
útján, óvoda felújítására kívánja felhasználni 
a hivatal. Az Állomás utca folytatásaként a 
HÉV-hez vezetõ lépcsõk felújításához elõször 
meg kell vásárolni a tulajdonostól az utat, az 
ugyan is  magántu la jdonban van.  A  
Községszolgáltató Kht-nak gépeket kell 
vásárolni, mert az útépítésnél és a 
csapadékvíz elvezetésnél a földmunkákat õk 
végzik majd el. Ugyanakkor várjuk a kerepesi 
vállalkozók jelentkezését is, ugyanis nekik is 
szeretnénk munkát adni az utak építésénél és 
a felújításoknál.

A Hungaroring vezérigazgatójával is jó 
úton halad a tárgyalás, ugyanis utolsó 
találkozásunk alkalmával megegyeztünk, 
hogy Szilasliget végétõl a József Attila utca, a 
Béke utca és a kerepesi oldalon a Mogyoródi 
út Szabadság úti lámpás keresztezõdésig 
tartó szakaszának burkolására együtt 
pályázunk, aminek pályázati önrészét a Ring 
Zrt fizeti.  

Szilason az úgynevezett 011-es területen 
településközpont kialakítását tervezi az 
önkormányzat - folytatta tájékoztatóját a 
polgármester. Ahhoz, hogy erre a területre 

befektetõket találjunk, terveket kellett 
készíttetni, ezeket az elõzetes elképzeléseket 
egyeztetjük majd a befektetni szándékozók 
javaslatával. A KASIB Kft szakemberei készítették 
el a terveket, egészségügyi- kereskedelmi- 
vendéglátó- egyházi ingatlanok, közparkok, 
játszótér, iskola, mûvelõdési ház, idõsek otthona 
beépí tés i  javas latáva l ,  meghagyva  a  
zöldterületek nagy részét. 

A beszámoló után a közönség tette fel 
kérdéseit. A 011-es területre vonatkozóan 
Halasiné elmondta, hogy az elõzõ testület is 
készíttetett tervet több millióért, amibõl aztán 
nem lett semmi, mert nem tudtak megegyezni a 
tulajdonosokkal az árban. Most hogy gondolják 
a megvalósítást - tette fel a kérdést. 
Városközpont vegyes területbe sorolta az 
övezetet a településszerkezeti tervben az 
önkormányzat, ennek megfelelõen igyekeznek 
mindkét fél részére megfelelõ vételárat szabni  
hangzott a válasz. Mekkora zöldterület maradna 
meg  volt a következõ kérdés. A tervezõ cég 
jelenlévõ képviselõje szerint mintegy 40-50 
százalék, ami amúgy is a természetvédelmi 
terület egy része. Ehhez kapcsolódóan Deák-
Nagy Csilla átadott a polgármesternek egy 
elõterjesztést játszótérre és pihenõparkra, 
melyre aláírásokat gyûjtött. Ennek kapcsán a 
polgármester elmondta, hogy két játszótér is 
épül a közeljövõben, egy Szilason a Wéber utcai 
óvoda elõtt, egy pedig Kerepesen a Magtár 
téren. A játszóterek létrehozásában egy szilasi 
vállalkozó segít, egy árából telepít kettõt. 

Ezután a 08-as, a közösségi ház mellett lévõ 
terület került szóba, melyet az elõzõ testület 
eladott, most be akarják építeni, 57 lakást 
akarnak itt építeni, amihez ugyanannyi garázs is 
tartozna, vetette fel a problémát Halasiné. 
Aszódi  Gábor  sz i las i  lakos  szer int  a  
tulajdonszerzés visszaállítását kérheti az 
önkormányzat, polgári pert indíthat, illetve 
visszavásárolhatná az eredeti vételárért, 45 
millióért a területet. Ebben az ügyben õk is 

Fellendülõ fejlesztések

Utak, rendelõk, játszóterek

bírósághoz fordultak az építésügy kapcsán. 
Szászi Andor elmondta, hogy lakossági tiltakozás 
miatt egyszer már vissza lett vonva az elvi építési 
engedély, melyet tavaly augusztusban az új 
testület újra kiadott. Miért? - tette fel a kérdést. 
Oláh János jegyzõ tájékoztatása szerint egyedi 
építéshatósági eljárás a jogszabály szerint nem 
lehet a Falugyûlés témája. A megkezdett és 
lefolytatott elvi építési engedélyezési eljárásról 
a hivatalban az érdeklõdõknek készséggel ad 
tájékoztatást, egyben közölte, hogy elvi építési 
engedéllyel semmilyen építési tevékenység nem 
folytatható. A polgármester hozzátette, 
mindent megtesz,  hogy az  építkezés 
elmaradjon.

Gombkötõ Róbert, az elõzõ testület 
alpolgármestere, hozzászólását hangos 
nemtetszésnyilvánítás közepette adta elõ, 
miszerint a 15 utca felújítását és építését, mely 
fel van sorolva, nem lehet 260 millióból 
megcsinálni, továbbá köszöni a tervezett fizetõs 
P+R parkolót a kerepesi HÉV megállónál. 
Eladtunk mindent, ez a vád ellenünk - mondta, 
miközben a közönség „ülj már le” és „fúj” 
bekiabálásokkal kommentálta véleményét - a 
011-es területen ezt folytatja a jelenlegi testület, 
sõt eladta a hivatalt, az óvoda területét. Akkor 
azért nem épült meg a településközpont mert 
kétezerötszázan szavaztak ellene, Frankára meg 
csak ezerhétszázan voksoltak. Nem tudta 
befejezni, mert ekkor már igencsak hangosan 
„kérték”, hagyja abba mondandóját, üljön már 
le.  A hivatal épülete nagyon rossz állapotban 
van, örülünk, hogy harmadik nekifutásra el 
tudtuk adni  válaszolta a polgármester.

Balog István Mogyoródi úti lakos az utca 
tehermentesítését szorgalmazta, elmondása 
szerint ugyanis repedeznek a házak falai a nagy 
teherautó forgalom miatt. Javasolta, hogy 
vezessenek be behajtási- és súlykorlátozást. A 
polgármester válaszában elmondta, hogy eddig 
nem volt közlekedésrendészeti terv, most 
készül, egyúttal javaslatokat vár a község 
forgalmának rendezésére; sebességkorlátozás, 
sorompó, 10 tonnánál nehezebb autók 
behajtásának korlátozása tekintetében. 
Lakossági felvetés volt a szintén betervezett 
Szilasligeti úti átjáró megvalósítása a HÉV sínek 
a latt ,  amivel  nagymértékben tudnák 
csökkenteni a Mogyoródi út és a Hegy utca 
forgalmát, mintegy körforgalomként használva 
azt a két falurész között. Egy szilasi lakos 
érdeklõdött, hogy mikor kerül sor a Lázár Vilmos 
és az Esze Tamás utcák csatornázására. Már 
szervezzük a társulást -  hangzott a válasz.

Utolsóként Székely Zsófia építész a 
Vörösmarty utca fölötti Panoráma lakóteleprõl 
tájékoztatta az egybegyûlteket. Elmondta, hogy 
a rendezési terv elfogadásra került, a beépítési 
terv végleges jóváhagyás alatt áll. A lakótelepen 
400 telek lett kialakítva a kárpótlási földekbõl 
700 négyzetméterestõl 900-1100 négyze-
tméteres nagyságig. A Szilasvíz Kft engedélyt 
adott víztorony és kút építésére, csak ezek 
mûködõképessége után építhetõ be a terület.

G.E.
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Mi történik az önkormányzat épületével?
Többedik nekifutásra gazdára ta-
lált az egykori TSz irodaház hatal-
mas épülete, melyben 3 szinten 

2egyenként 600 m  felület találha-
tó. A vevõ Városház Studio Kft. 
képviseletében Ferenczi Lajos, is-
mert vállalkozó Kerepesen, egy-
ben a Sportkör vezetõségi tagja 
is. Ferenczi úrral ezért az április 
12-i, hazai focimeccsre beszéltük 
meg a találkozót.

Kérem, hogy mutatkozzon be tö-
mören azon olvasóink számára, 
akik még Önt nem ismerik! 

Vállalkozó vagyok, építkezé-
sekkel és vendéglátással foglalko-
z o m .  D u n a k e s z i n  l a k o m  a  
családommal, de a vállalkozásaim 
színtere már évek óta Kerepes. 
Mivel az életem jelentõs részét itt 
élem, és nagyon szeretem a 
labdarúgást, idõvel a Labdarúgó 

Szakosztály egyik vezetõségi tagja 
lettem, most is éppen én fõzöm a 
csapatnak a meccs utánra szánt 
vacsorát,  csülkös bablevest 
kondérban, szabadtûzön.

Mennyiért kötötték meg az 
üzletet és mi lesz az irodaépület 
sorsa?

A vételár 120 millió Ft. Jelen 
állapotában az épület nem hasz-
nosítható. Ha az önkormányzat el-
költözik az iskola egyik szárnyába, 
amire három hónapon belül kerül 
sor, akkor kezdõdhet az átalakítás. 

2A terveim szerint 40 m  körüli 
alapterületû lakásokat alakítunk 
ott ki. A külsõ, belsõ átalakítás 
mellett még egy kis toldalék épí-
tésére is sor kerül. Lehetne iroda-
házként is értékesíteni, de üzleti 
szempontból a lakásokban na-
gyobb lehetõséget látok a befek-
tetett tõke megtérülésére. Fontos 
a minél gyorsabb megtérülés, a hi-
telfelvételek magas törlesztõ-
részletei miatt.

Mi a véleménye a meccsrõ, 
most, az elsõ félidõbe után?

Sajnos az ellenfél, Mogyoród 
csapata 2:0-ás vezetést szerzett, 
ami miatt  szomorú vagyok, külö-

nösen azért, mert az elsõ 20 perc-
ben a kerepesi fiúk jelentõs fö-
lényt harcoltak ki, csak éppen gól-
ra nem tudták váltani a helyzete-
ket. Késõbb fokozatosan feljött az 
ellenfél, megfordult a helyzet, 
most õk vezetnek két góllal. Ha az 
ifik elõmérkõzését is beszá-
mítanánk, akkor most 2:2  lenne 
az eredmény, mert az ifijeink 2:0-
ra legyõzték a mogyoródiakat. Mi, 
a vezetõség, mindent megteszünk 
a fiúkért, leszerzõdtettük Muha 
József elsõosztályú edzõt, aki még 
a Fradiból ismert, volt válogatott 

játékos. Szépen fejlõdik az ifi kor-
csoport és a nõi csapatunk is egy-
re eredményesebb, itt a felnõt-
teknél azonban most mégis hul-
lámvölgybe kerültünk, de van 
még hátra 45 perc, a labda pedig 
továbbra is gömbölyû. 

Bízunk a jó helyezésben, még 
sok meccs van hátra a bajnokság-
ból.

(A mérkõzés végül 5:0-ás vere-
séggel végzõdött, a második 
félidõben Kerepes egy kapufát és 
egy felsõ lécet is lõtt, de gólt nem 
tudott szerezni.  a szerk!)

agyszerûen sikerült a nõi te-
remfoci megrendezése 8 Nnõi csapat vett részt a tor-

nán. A két négyfõs csoportból máso-
dikként jutottunk tovább. A döntõ-
be jutásért Kartal ellen játszottunk, 
rendes játékidõben 1:1-et játszot-
tunk, nagyon izgalmas mérkõzésen 
és 7 méteresekkel Kartal jutott a 
döntõbe. A bronz mérkõzésen a 

Budapest Bank csapata jutott 
nekünk, fantasztikus hangulatú 
mérkõzést játszottunk, addigra 
már a kerepesi szurkolók is megér-
keztek és csodálatos légkört vará-
zsoltak a tornaterembe. A lányo-
kat Franka Tibor polgármester úr 
is megtisztelte jelenlétével és õ is 
szurkolt a kerepesi lányokért. 
Végeredményként szoros mérkõ-

zést játszottunk 1:0-ra nyertünk a 
Budapest Bank ellen és így miénk 
lett a bronz érem. A legjobb játé-
kosi címet is a mi lányunk, Juhász 
Tímea hozta el. A döntõt Gödöllõ 
és Kartal játszotta, Gödöllõ 3:1-re 
nyert és övé lett az elsõ Kerepesi 
Húsvéti Kupa. Ezt a hagyományt 
szeretnénk folytatni és reméljük 
minden Húsvéti tornánk ilyen cso-
dálatos légkörben, és remek ren-
dezés mellett fog lezajlani.

A felnõtt fiúkról sokat nem sze-
retnék írni nem érdemlik meg, 
hogy foglalkozzunk velük. Most ta-
vasszal nagyon gyenge teljesít-
ményt nyújtanak, eddig 2 gyõze-
lem, 1 döntetlen, 4 vereséget szen-
vedtek el egymás után.

Az ifistáink tovább menetelhet-
n e k  a  b a j n o k i  c í m é r t ,  õ k  
gyõzelmet gyõzelemre halmoznak. 
Eddig minden meccsüket meg-
nyerték. Gratulálunk nekik, szép 
volt fiúk.

Serdülõ csapatunk továbbra is 
tartja jó formáját az idén még nem 

k a p o t t  k i ,  a  m é r l e g ü k  3  
döntetetlen, 2 gyõzelem. Ezzel 
most a tabella 5. helyén állnak. 
Nekik is gratulálunk, hiszen ez a 
csapat még csak alig 1 éve állt ösz-
sze. Most is várjuk minden focizni 
vágyó, és szeretõ fiú jelentkezését 
9-17 éves korig, továbbá várjuk lá-
nyok jelentkezését is 9 éves kortól, 
mert már kislányaink is vannak, de 
a felnõtt csapatba már 13 éves kor-
tól is jelentkezhetnek akár anyu-
kák is, mert õsszel bajnokságban 
szeretnénk indítani lányainkat.

Fiúk jelentkezése: l6 órától 
17.30-ig, lányok jelentkezése: 
17.30-19 óráig. Edzõ: Kiss Kálmán.

Fiú mérkõzések. Ifista / felnõtt.:
05.04. 14-órától / 16.30: Isaszegi 
KSK-Kerepesi LSE
05.10. 14-órától / 16.30: Kerepesi 
LSE-Tahitótfalusi SE
05.17. 15-órától / 17.00: Kerepesi 
LSE-Aszód FC
05.25. 15-órától / 17.00: 
Erdõkertesi SE-Kerepsei LSE.
05.31. 15-órától / 17.00: Kerepesi 
LSE-Dunabogdány SE

Elsõ Húsvéti Kupa nõi teremlabdarúgó bajnokság
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„…A hitet megtartottam…” - írta le Pál apostol 
saját életútját összefoglalva a Bibliában, a 2 
Timóteus 4,7-ben. Ennek a lényegét a Tordai-
hasadékban járva értettem meg. Akkor még 
kapaszkodó drótkötelek nélkül jártunk a 
sziklákon. Mellettünk hegymászók haladtak. 
Ketten cipeltek ládában köteleket, kalapácsokat, 
hegymászó szögeket, melyeket a sziklákba 
lehetett verni. Mi is nehezen tudtunk haladni a 
vizes, frissen ázott köveken. Õk pedig 
többletterhet is tartottak a kezükben. Amikor 
viszont megérkeztünk a legnehezebb szakaszhoz, 
õk a szögek, kalapácsok, kötelek segítségével fel 
tudtak mászni a sziklafalra. Mi pedig nem tudtunk 
velük együtt továbbhaladni. 

 Amíg életünk s imán halad kisebb 
nehézségeken, akadályokon keresztül, addig a 
hívõ ember úgy érzi: neki kell tartania a hitet, 
mint a hegymászónak a felszerelését. Ez 
többletterhet, többletgondot jelent. Amikor 
viszont az életünk a legpróbásabb, a legnehezebb 
szakaszhoz érkezik, akkor kiderül, hogy fordítva 
van: a hit tart meg bennünket. Ilyenkor a hívõ 
embernek bele kell kapaszkodnia a hitébe, mint a 
hegymászónak a kötélbe, mert a hiten keresztül 
Isten tart meg bennünket.

 Hogyan kell ma nekünk megtartani a hitet? 
Rendszeresen jár az ember istentiszteletre, 
hallgatja az Igét, olvassa a Bibliát, imádkozik, 
tehát lelki életet él, személyes kapcsolatba kerül 
Jézus Krisztussal. A sportolók tudják a legjobban, 
hogy mi lesz a következménye, ha egyszer nem 

gyakorolják azt a sportot, amelyben korábban 
csúcstartók voltak…

 A hitet megtartani egyrészt a Szentlélek 
munkája, tehát titok. Másrészt viszont a mi 
feladatunk: életgyakorlat kell legyen! 

 Isten megtart bennünket itt, a földön gyakran 
úgy, hogy a mindennapok egy-egy csapdájába 
bele se lépünk, sõt észre sem vesszük. Máskor a 
nehézségekbõl kiszabadít. A legtöbbször pedig 
áldását adja és azt tapasztaljuk, hogy 
kegyelembõl célt érünk. De ami ennél is 
fontosabb: megtart Isten bennünket majd a 
kárhozattal szemben, hogy örök életben és 
üdvösségben legyen részünk Jézus Krisztus 
érdeméért. 

A református gyülekezet alkalmai: minden 
hónap elsõ és harmadik vasárnapján a szilasligeti 
Közösségi Házban 15.15-kor istentisztelet.

Gyülekezetünk központja Kistarcsán a 
Hunyadi u. 10 szám alatt van, ahol minden 
vasárnap 10 órakor tartunk istentiszteletet és két 
csoportban gyermek istentiszteletet. Ifjúsági 
bibliaóra június végéig minden szerdán 6 órakor 
Kistarcsán. Nyugdíjasok bibliaórája május végéig 
minden csütörtökön 3 órakor, május végétõl 
minden csütörtökön 5 órakor, szintén Kistarcsán. 
Fiatal házaspárok csoportja minden csütörtökön 
6 órakor Kistarcsán. 

Lelkészi hivatal: 2143 Kistarcsa, Hunyadi u.10. 
Telefon: 06 28 470 644. Hivatali idõ: kedden 16-18 
óráig, szerdán és csütörtökön 9-11 óráig, 
pénteken 14-16 óráig. Hivatali idõn kívül is, 
telefonon történt idõpont-egyeztetés után, 
szeretettel várjuk Testvéreinket!

Riskó János református lelkész 

Református sarok
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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.

CSIRE ZOLTÁN

AUTÓSISKOLA
a

Kerepesi

Ált.Iskolában
Igény szerint

folyamatosan induló

tanfolyamok

Tel.: 06(30)9 641-437
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 13-0565-05

Szentmisék

Temetések

Legéndi István 04. 11.
Borgula János 04. 22.
Bodnár Ferenc 04. 30.

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

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

Járõrkocsi:
06/70 214 6500

Polgárõrség:
06/20 421 6094

Közterületfelügyelõ: 
06/20 559 8909
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Kerepes 860 éves évfordulóján a 
Kisvirág Néptánccsoport is év-
fordulót ünnepel, az együttes tíz 
éve alakult, vezetõjük Ragoncza 
Imre. Õk szervezték meg a 
Faluház, az iskola, a zeneiskola 
és az önkormányzat támogatá-
sával ezt a kétnapos zenés, 
táncos, látványos rendezvényt, 
melyen a messzi Litvániából is ér-
keztek meghívásukra táncosok. 
A faluházi záróesemény megkez-
dése elõtt kértük a két tánccso-
port vezetõjét, értékeljék az 
eredményeket.

Aniceta Ceswakauskiewe, a lit-
ván csoport vezetõje, tánctanár
– Ötödik alkalommal jöttünk 
Magyarországra, de Kerepesen 
most elõször vendégeskedtünk. 
A magyaros vendégszeretet már 
ismerjük és itt is nagyon jól érez-

tük magunkat, mindennel ellát-
ták minket a vendéglátóink, na-
gyon kedves emberek a kere-
pesiek. Júniusban mi is szeretet-
tel várjuk viszont a Kisvirág 
Tánccsoportot. Településünk kö-
z e l  f e k s z i k  a  f õ v á r o s h oz ,  
Vilniushoz, így oda is elkalauzol-
juk õket és megmutatjuk a szom-
szédságunkban található szép vá-
rat is a látnivalók közül. A mi tánc-
csoportunk elsõsorban a modern 
táncokat mutatja be, a hagyo-
mányõrzés számunkra nem 
elsõdleges szempont. Az itt be-
mutatott táncaink felvonultattak 
ugyan elemeket a hagyományos 
litván táncainkból, de nagyobb 
részt inkább új koreográfiát tar-
talmaztak. A ruháink azonban job-
ban követik a hagyományos lit-
ván öltözködési szokásokat. A 
tánccsoportunk sok éve ös-
szeszokott együttes, vannak köz-
tünk már a középiskolát is kijárt fi-
atalok is, akik azonban továbbra 
is a tánccsoportunk tagjai marad-
tak. Most olyan, részben néptánc 
alapú modern táncokat fogunk ta-
nítani a táncházban, amit az ott-
honi fiatalság nagyon szeret.

Ragoncza Imre tánctanár
– A kétnapos, sûrû rendezvény-
sorozat utolsó állomásához 
érkeztünk, már csak a búcsú és a 
táncház van hátra. Úgy látom, 
igen eredményes volt mindkét 
nap. Nagyon sok ember boldo-
gan és örömmel távozott az isko-
lából. Szépszámú közönségünk 
volt, sokan eljöttek, nemcsak 
kerepesiek, voltak más tele-
pülésekrõl is látogatóink.

Bízom benne, hogy a következõ 
évben még nagyobb szabású ese-
ménnyel lephetjük meg a táncot, 
kultúrát kedvelõ közönségünket.
Illesse köszönet a Faluházat, szá-
míthattunk az önkormányzat és 

A Tánc Világnapján

az iskola segítségére, és  együtt-
mûködött velünk Vályi Nagy 
Tamás, a zeneiskola vezetõje , va-
lamint a zeneiskola több tanára 
és tanítványa is. Nekik köszön-
hetjük a második napi tanári 
hangversenyt.
A Litván vendégeket mi hívtuk 
meg. Még tavaly találkoztunk egy 
másik litván tánccsoporttal egy 
közös budapesti fellépésen, s az 
õ tolmácsuk Vincze Eszter közve-
títésével kerültünk kapcsolatba 
mostani vendégszereplõinkkel, 
akik elfogadták meghívásunkat 
és viszonzásul júniusban mi is kiu-
tazhatunk hozzájuk. Az a hat nap 
bizonyára nagy élmény lesz a 
Kisvirág minden táncosa számá-
ra. A litvánok tánca fegyel-
mezettebb, inkább színpadiasabb 
jellegû, látványos, érezni az orosz 
hatást. Talán kevesebb benne az 
érzelem, mint a mi magyar 
táncainkban, de a gyermekek ön-
feledt játékossága, vidámsága 
mindig átérzõdött,  nagyon 
kedvesek, aranyosak. 

WK

 TRAFFIPAX ELÕREJELZÉS
2008. május

• 01-én, 02-án: Kistarcsa 
Rendõrõrs területe

• 12-én: Veresegyház Rendõrõrs 
területe

• 13-án, 14-én: Gödöllõ területe
• 15-én, 16-án: Veresegyház 

Rendõrõrs területe
• 17-én: Gödöllõ területe
• 18-án: Veresegyház Rendõrõrs 

területe
• 19-én: Kistarcsa Rendõrõrs 

területe
• 23-án, 24-én, 25-én: Kistarcsa 

Rendõrõrs területe 
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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

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 (május 27.)
18.00-20.00 Kerepesi Baráti Kör (május 6. és 20.)
                       Szilas Tér Egyesület (május 13.)

                                       Pátria Egyesület (május 27.)
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 10.30-12.30 Gyermek színjátszó próba
15.00-18.00 Nyugdíjas klub 

Vasárnap 15.15-16.15 Református Istentisztelet
(március 2. és március 16.)

CsaládVár programjai májusban:
7.: Születés Hete  országos rendezvénysorozat keretén belül tájékoztató elõadások Kerepesen
10.: Születés heti program  Kerepesi Faluház
31.: Hova tûnt …? színi elõadás a Preminens Katolikus Ifjúsági Színjátszó Kör részvételével
        a Kálvária-dombon
Teaház
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Trianoni békediktátum évfordulója 
alkalmából szervezett megemlékezés

2008. június 01. vasárnap 14 óra
Kerepesi Hõsi emlékmûnél

II. SZIVárvány Nap
  Egészséges Életmód és 

Természetes Gyógymódok Napja
2008. május 17. szombat, 10-20 óráig

Helyszín: Szilasligeti Közösségi Ház

Elõadások, bemutatók:
Hastánc bemutató, Mit üzen a Tarot kártya?,
Angyalkommunikáció, angyalok érzékelése,

Tanulható-e a harmonikus élet, a sikeres 
önmenedzselés?, Kontakt Testudatossági 

Tánc, Hangterápia hangtálakkal, Varázslatos 
virágízek, ehetõ virágok, Érzelmi analízis Bach 

virágokkal, Légzésterápia, újjászületés 
tréning, Életünk a számmisztika tükrében, Mi 

az ember?, Vallások egysége etikai szinten,
A reinkarnáció a lélek tanulási folyamata,

A teremtés szabadsága

19.00 Kövi Szabolcs Körforgás címû 
lemezbemutató koncertje, DVD vetítéssel 

Belépõ: 590 Ft/fõ. A koncert után 
lemezvásárlási lehetõség és dedikálás

Az elõadások ideje alatt további 
szolgáltatások: Ezoterikus termékek vására, 

könyv- és cd árusítás, Ezoterikus 
szolgáltatások, Gyógynövények, gyógyhatású 

termékek, DEVA Virágesszenciák, DEVA 
Floriessentiel termékek, Belsõ Barlang 

szolgáltatásai, Csillagszövetség szolgáltatásai
Kistarcsai Wellness Stúdió: Teák, bioropik és 

kozmetikai szerek, bizsuk vására,
Mosolyogj Mozgalom, Országos Ölelésnap 

(Free Hugs)
Szervezõ: Cs.Szabó Ildikó Bach-virágterapeuta 

06/20-9710-170 
Web: www.kerepesfaluhaz.shp.hu

Országos KincsM Fesztivál
a Mûvházak majálisa

Találkozzunk Budapesten az Orczy kertben!
2008. május 18.

A Kerepesi Faluház is képviselteti magát idén 
az országos fesztiválon. Aki kedvet érez, 

látogasson el a fesztiválra! Mi ott leszünk!

„CSETTI STÚDIÓ”
veber@freeemail.hu 

20/204-1916

Számítógép  ismereti tanfolyamok indulnak  
7000Ft / 20 óra. Tanulással párhuzamos 
gyakorlási lehetõség! ÁLLÁS-LES minden 
csütörtökön 16-18 óráig.

Kulturális programajánló Kiemelt 
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Mesterbörze csütörtökön 16-18 óráig.

English Theatre a „Kerepesi Angol Színház”
Foglalkozások ideje: szombat 15-17 óra. An-
gol-magyar nyelvû zenés mesejáték betanu-
lása 2008. májusi elõadásra mindkét nyelven.

WADO-KARATE OKTATÁS
Helye: Kerepes Faluház, ideje: kedd 18 óra, 
csütörtök 18 óra, szombat 17 óra. Fõ instruk-
tor: Erdélyi Ferenc, vezetõedzõ: Briák Gyula.

2008. május 31. szombat 16 óra
Gyermekek játszanak gyermekeknek… Szín-
ház:  „A róka meg a ló” c. mesejáték 4 kép-ben 
magyar és angol nyelven. Elõadják a „Ke-repesi 
Angol Színkör” tagjai. Zene: Pongó László. 
Jelmez: Huszka Judit. Rendezõ: Véber Gábor

Az est második része:
A Kerepesi Karate csoport bemutatója (Cso-
portvezetõ: Briák Gyula), Bemutatkozik a 
„Kerepes Bend”.

Felhívás a "Nyugat" Irodalmi folyóirat 100 
éves jubileumához csatlakozó ünnepség 
sorozathoz. Intézményes kereteken belül 
lehetõség nyílik egy olyan összmûvészeti 
találkozóra, ahol alkotások és eszmecserék 
találkoznak! Irodalmi kávéház keretében 
játékos vetélkedõt és színvonalas varieté 
elõadást szervezünk. Várjuk azok jelent-
kezését, akik részt kívánnak venni.
 
Folyamatosan várjuk jelentkezéseiteket az 
alakuló KEREPESI CSERKÉSZ CSAPATBA!
Laukó Zsolt  Véber Gábor

Minden héten pénteken és szombaton 15 
órától Játék hétvége

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)

Csináljunk zenekart! Zenekaromba keresek 
dobost és basszusgitárost. Stílus vegyes, fõ 
irányvonalak: progresszív rock, alternatív rock. 
Részemrõl: gitár, ének, billentyû. Elérhe-
tõségeim: 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

programok

A képviselõtestület ünnepi ülése és 
a helytörténeti kiállítás megnyitója

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
szervezésében

VII. Nemzetközi Nemzetiségi és 
Gasztronómiai Fesztivál

2008. június 28., szombat, Templom utca

860 éves Kerepes kiállítás
Országosan meghirdetett 

festõmûvészeti pályázat kiállítás 
megnyitója

2008. május  30. péntek 18 óra
Kerepesi Faluház

Futó, Sport és Tolerancia nap
2008. június 07. szombat

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola
A rendezvény fõ támogatója a DECATHLON

9.30 Megnyitó
10.00 Ovis futóverseny

10.30 alsó tagozatos iskolások 
futóversenye

11.00 felsõs futóverseny
11.30 amatõr és profi futóverseny

pénznyereményekért
13.30 Eredményhirdetés

14.00 Shaolin kungfu bemutató

Kísérõrendezvények:
Ping-pong, bicikli tereppálya

Toleranciajátékok:
Jel-tér  (siketekkel kapcsolatos jelnyelvi 

játékok), Vaklabirintus/ Sötét ügyek, 
Speciális sporteszközök kipróbálási 

lehetõsége (handcycle, tandem, 
háromkerekû)

Roma, szlovák és német lakodalmas 
hagyományok bemutatása, fesztivál 

keretében. A nap folyamán több játék, 
program várja a gyermekeket, a felnõtteket 

egyaránt. A nemzetiségek 
gasztronómiájával is megismerkedhetnek 

az érdeklõdõk.

2008. április 25. péntek
Kerepesi Faluház

FELHÍVÁSOK

860 Forint

Családfa

Kerepesi hírességek

„Innen jöttem”

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

méltó megünnepléséhez, lehetõség szerint, 
akár 860 forinttal.

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.)

2008. ÁPRILIS  « KEREPESI VÉLEMÉNY
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z április talán még a szokottnál is 
szeszélyesebb az idén. Hideg, szeles Aidõben, csöpögõ esõben igyekeztünk a 

közösségi ház felé, hónunk alatt esernyõt 
szorongatva, de a rossz idõ ellenére is megtelt a 
terem, az emberek oldalt és hátul is álltak. Az 
elsõ tanulság az, hogy amit régen is tudtunk, ez 
az épület egy ötszáz lelkes falunak megfelel, de 
ötezernek nem.

A második is adva van, mert ha ennyien 
jöttek el, azt jelenti, hogy az embereket érdekli a 
község jelene, jövõje és kíváncsiak az adott 
helyzetben a lehetõségekre.

És jön a harmadik. A kérdésekbõl világossá 
vált elõttem, hogy bíznak a vezetésben, tudják, 
hogy a szavaik „nem falra hányt borsó” de azt is 
tudják, hogy a 450 millióból nem lehet a világot 
megváltani.  

Aztán jön az én tanulságom: hozzá akartam 
szólni, de néma maradtam. El akartam mondani, 
hogy a 011-es parcellára mit akartak építeni. 
Csak fél igazság van az emberek tudatában, a 
365 lakás. Ezt négy hektárra akarták építeni, ami 
1000 négyzetméterenként 9 lakást jelent. Ezért 
az épületek magassága négyszintes lett volna.

Ezt írtam akkor csak úgy magamnak: „A 
sokemeletes ház eltakarja elõlünk a patak 
partján lévõ szemet gyönyörködtetõ zöld sávot. 
Keresni kell majd olyan helyet, ahonnan látni 
lehet a Látó hegy fölött felkelõ napot”.

Református vagyok, így azzal akartam 
kezdeni, hogy egy kis templomnak jelöljenek ki 
helyet ,  hogy ha majd lesz  rá  pénz,  
megépülhessen. Majd jöttek volna az 
intézmények, középületek.

Csakhogy a polgármester úr mindenre 
kiterjedõ tájékoztató beszámolója után felállt a 
tervezõ mérnök és mondta, mutatta azokat, 
amiket én csak gondolatba fogalmaztam meg, 
sõt, jóval többet. Valaki, vagy valakik még arra is 
gondoltak, hogy a dombokon alacsony, a 
völgyben magasabb épületek legyenek. És arra 
is, hogy aki valamit ott üzemeltetni akar, talán 
meg is építené.

És a templom? Ott volt a református lelkész, 
aki megköszönte, mert a tervekben az is 
szerepel.

Azt mondják: „Öreg legénynek nem való a 
május”. De még az április sem? Egy vigaszom 
van azért a késõi ébredésre. Tudtam, hogy a 
polgármester úr nem azért akart polgármester 
lenni, hogy az irodában üldögéljen, azt viszont 
nem, hogy a társaival együtt már ekkora 
lépéseket tett.

Hadd mondjak azért én is valamit. 1999 
tavaszán a zajosabb sportokat a patak és a vasút 
közé kértem, mert a labda pufogását az erdõsáv 
felfogja, nem zavarja a Béke út lakóit. És a patak 
két oldalán a futópályát is jónak tartom.

Most a tisztelt képviselõkhöz fordulnék. 
Azokhoz, akik ott voltak, azokhoz is, akik nem 
voltak kíváncsiak a véleményünkre. (Igen, de 
akkor majd hogyan döntenek?)

Mindenki tudja, hogy az elõzõ ön-
kormányzatnál a veszekedésekre fordították az 
idejük nagy részét, ez meg is látszik a községen. 
A nyolcszáz, majd a négyszázötven millió körül 
is forró viták folytak. Kérjük, legyen ennek vége! 
A döntés megszületett, az aláírás is megvan, 
ezen változtatni nem lehet. Lehet viszont a 
felhasználásról jó és rossz döntéseket hozni. De 
ehhez 14 ember kell és ha a személyes érdekek 
helyett a község és a lakói érdekeit nézik jó 
dolgok születhetnek. Az utcán haragudhatnak 
egymásra, ha úgy tetszik , de a tanácsterem 
legyen egy szentély, ahol csak õszinte és igaz 
szavak hangozhatnak el.

Tisztelt polgártársaim. Az a 450 millió a mi 
zsebünkhöz mérve nagyon sok pénz. De egy 
községnél, ahol annyi minden hiányzik, vagy 
rossz, nem hozhat végleges megoldást, ne 
várjunk csodákat. A polgármester úr 
mindannyiunk elõtt tett ígéretet, hogy minden 
tõle telhetõt megtesz a község érdekében. 
Bízzunk benne,

Hogy is van ez? „Aki bízik, nem csalatkozik”.
Cs.L.
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A falugyûlés tanulságai Köszönet...

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. ÁPRILIS

Köszöntõ születésnapra
Állandó levelezõnk, idõsebb Csõsz Lajos, április 10-én ünnepelte 77-ik születésnapját. Ez 
alkalomból idézem polgármester  úr sorait, mellyel a községünkben élõ kerek évfordulós 
születésnapot ünneplõket köszönti. 
„Engedje meg, hogy születésnapja alkalmából jó egészséget, sok boldogságot és reményteljes 
jövendõt kívánjak Önnek. Oly sok a hétköznapi tennivalónk, hogy néha akaratlanul is 
megfeledkezünk a másikról, megfeledkezünk egymásról. Pedig egy csöppnyi figyelmesség 
gyakran a legnehezebb akadályokon is átsegíthet bennünket. Mert betegséget, szegénységet, 
igazságtalanságot, röviden sok kellemetlenséget enyhíthet az a remény, hogy nem vagyunk 
egyedül. Hogy a családtagjaink, a barátaink, a közösségünk gondol ránk és elûzi a 
feleslegesség érzését, olykor pedig a magányt. … És ha nem vagyunk egyedül, akkor folytatni 
kell. Ehhez a folytatáshoz kívánok Önnek sok erõt, kitartást és örömet.”
 Köszönjük tartalmas, õszinte írásait és verseit, bízunk benne, hogy még sokáig olvashatjuk 
papírra vetett gondolatait újságunkban.                                                                                     G.E.

Mindenkinek megvan a maga keresztje…
A következõ néhány sorban szeretnék 

névvel és név nélkül  politikától mentesen  
köszönetet nyilvánítani. Nagyszerû emberek, 
akik a bajban gyors anyagi és erkölcsi önzetlen 
seg í tséget  nyújtottak  tette ikkel  és  
gondolataikkal ,  amikor  k is lányomat 
váratlanul eltemettük.

Köszönöm: Frajna András esperes úr 
ö n z e t l e n  s e g í t s é g é t ,  F r a n k a  T i b o r  
polgármester úr segítségét, hogy lehetõséget 
adott a temetõben sziklakert kialakítására, 
faültetésre, a növényekre pénzt adott, hogy 
s z e r e t t e i n k  m é l t ó  kö r n y e z e t b e n  
pihenhessenek, állást, munkalehetõséget 
ajánlott. Szakács Ábel úr és Farkas István úr 
ö n k o r m á n y z a t i  m u n k a tá r s a k  g y o r s  
ügyintézését, erkölcsi segítségét. Vass Lajos 
Kht ügyvezetõ úrnak a temetõben a 
tereprendezéshez ingyenesen biztosított 
munkagépet. Lengyelné Jankovics Mária 
óvodavezetõ asszonynak a felajánlott 
munkalehetõséget. A Meseliget és Csicsergõ 
ó v o d a  m u n k a t á r s a i n a k  a z  e r kö l c s i  
támogatást. Legéndi István KLSE elnök úrnak 
az állásajánlatot, a sportolóknak és 
szurkolóknak is, hogy ügyelnek a sportpálya  
és környezetének rendjére, tisztaságára. 
Kozák Györgyné osztályfõnöknek, a tanári 
karnak (Madách Imre Szakmunkásképzõ és 
Szakközépiskola, Gödöllõ), Szabó Krisztina 
tanulótársainak, barátainak az anyagi, erkölcsi 
támogatást. Vellali Lajos vállalkozónak, 
barátomnak a jó minõségû, teljesen ingyenes 
6 köbméter termõföldet a sziklakerthez, 
faültetéshez.  M.Szabó és Társai  Bt  
munkatársainak a kegyelettel, tisztelettel 
végzett búcsúztatást.

Köszönöm mindazoknak, akik név nélkül, 
csöndben viselik sorsukat, önzetlenül teszik 
dolgukat és vigyáznak a tisztaságra, ápolják a 
temetõ növényeit, hogy szeretteink hozzájuk 
méltó környezetben pihenjenek. Köszönöm 
mindazoknak, akik velünk együtt éreznek, 
lélekben és imádságban velünk vannak.

Szabó János és családja

Mûanyag ablakok!

Ingyenes felmérés, árajánlat. 
Beépítés meglévõ keretbe, vagy 
régi elbontása után. Komplett 

kivitelezés.

Telefon:

06/30 670-6271
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ortyi néni rettentõ zajjal létezett. 
Állandóan zsémbeskedett, ha kellett, ha Fnem. Egy kicsit emelkedettebb hangon 

szólt hozzá mindenhez, és ha a bolti árak 
érintették, akkor azonnal felfortyant benne a 
mélyebb indulat is. Innen eredt tehát a neve. Egy 
alkalommal Dezsõ megpróbálta Zsémbi nénire 
„magyarosítani”titulusát, ámde nem járt 
sikerrel. 

Fortyi néni egyedül, kissé megkopott 
emelkedettséggel éldegélt a szomorkás 
társtalanság viseltes kellékei között. Váratlan 
indulattal, amely mindig ott bujkált lénye 
mélyén, nyilatkozott legtöbbször áldozatainak, 
miközben önnön fontosságának kábulatában 
merengett pazarnak éppen nem nevezhetõ 
életútján. Érdekes módon, leginkább a tõle 
idõsebbekkel szeretett beszédbe elegyedni, 
mert lelkét a régi nyarak káprázata csak olyankor 
érintette újra meg, ha azt látta hallgatójának 
pilledt tekintetében, hogy a figyelem idõnként 
már a halállal parolázik.

Amellett,  hogy sokszor merült  alá 
emlékeinek ijesztõ mélységeibe, azért úgy, mint 
más rendes ember, õ is a jelen világ szépsége 
iránti  lelkesültséggel szívében ébredt 
reggelente. Nagyon kedvelte, például, ha ablaka 
alatt „stramm” fekete rigók kiabálják szét a 
hajnali csendet. Ezek a finom érzések azonban 
rövid ideig tartottak nála. Legtöbbször a bolti 
kasszánál váltott át érzelmileg. Kivéve egyszer, 
amidõn akkor is csapdába esett izgága képzelete, 
- igaz, csak egy pillanatra - miután unokájától 
megtudta, hogy a világegyetem minden anyaga 
izeg-mozog, vagyis rezeg a sok kis „szerencsétlen 
atom”, vagy valami ilyesmi. Ennek tudása 
alaposan felzaklatta akkor, ámde hamar 
elfelejtette az egészet. 

Aztán a „gyüttmentek” kultúrájának elegyes 
melléktermékei, mint például a Valentin nap, 
érzelmileg nem érintették jótékonyan meg 
sohasem. Sõt, igazából erõsen idegesítette az 
ilyesmi, és ekkor dupla sebességgel rágta a 
pöpöcét, melynek hulladékát elszánt módon 

arra köpte, amerre éppen nézett. Nem ártott 
tehát az óvatosság, ha összefutott vele az ember.

Beteges politikai lelkesültség, vagy 
valamilyen élettani késztetés láza sem gyötörte 
jobban, mint más embert. A nemzeti érzés 
fogyatékosságával sújtott lánglelkû barmok 
képmutató megnyilatkozásai is csupán a 
vonatkozó, finoman szólva is, a kissé felszínesnek 
mondható ékesszólását csiszolták fényesebbre. 
A közeli nagyváros zajongó eseményeinek 
részleteibõl mindössze Sebeõk, a szellemi 
karikatúra mesterének dolgai szórakoztatták 
legjobban. Egyszer majdnem szerelmes is lett 
bele, de ezt, - Isten bocsássa meg neki - ügyesen 
titkolta. Ezek szerint, Fortyi néni sem volt 
tökéletes. Így aztán az otromba kormány, vagy az 
egyéb, hivatásos népnyúzók tetteinek észlelése 
is csak a napi feszültség káprázatába burkolt 
ijedséget erõsítették szívében. Ilyenkor aztán 
õszinte érzéseit kemény szavakba öntötte. 
Éppen úgy, mint most is.

- Ide figyelj Dezsõ. Nálam a kényszeres 
képzelgés kútja már régen elapadt, hiszen a 
földön járok én, tudhatod. - Ámde nagyon 
nehezen tûröm azt, hogy ez a big-böszme által 
vezetett gázár emelgetõ társaság, mely 
csoportosan elkövetett, megrendítõ erejû 
bûncselekmények egész sorozatával rontja 
megélhetési körülményeimet, tovább tegye itt 
nekem a rosszat! Nagyon unom már! Mondd 
meg, ha a gázra költöm az egész nyugdíjamat, 
akkor mibõl vegyek ennivalót? Na, ezt mondd 
meg! Meg azt, hogy tényleg beazonosítják 
azokat, akik „nem”-mel szavaztak a nép-
szavazáson? 

És Fortyi néni ekkor egy irtózatosan foghíjas 
mosolyszerûség kíséretében, erõs nyomatékot 
adva szavai súlyának, bizony az út porába köpött 
egy jókorát. Platty és tötty, hallatszott a gurulós 
becsapódás, és Dezsõ éber fürgeséggel hajolt el 
egy, a normális pálya ívérõl letért, a nedvességtõl 
még nem eléggé elnehezült pörge héj elõl, majd 
válaszadás nélkül, sietve elköszönt.

Kovács Ferenc

Fortyi néni véleménye

Levelet kaptam a Hivataltól…
Mikor kihoztam a levelet a postaládából konstatáltam, hogy levelet kaptam a Hivataltól. Vajon mi 
lehet benne, hiszen az adóimat befizettem határidõre, más leveleznivalóm nincsen.

Felbontottam és ekkor ért a meglepetés. Az, hogy 60 éves lettem, ennek a levélnek 
köszönhetõen nem csak családi ügy. Mint ahogy a levél is írja „figyeljünk egymásra”. Ez az aprónak 
mondható figyelmesség - hiszen mindössze a lakossági nyilvántartást kell figyelnie valakinek a 
Hivatalban -  megerõsített bennem, hogy igenis figyelnünk kell egymásra, még rám is, érdemes 
tenni a közösségért valamit, hiszen méltányolják egy köszönõ levéllel, egy köszönömmel, amikor az 
utcán vagy a rendezvényeken találkozunk a falu vezetõivel.

Köszönöm a többiek nevében is ezt az odafigyelést és én is kívánok kitartást Önöknek, hogy a 
megkezdett úton kisebb-nagyobb lépésekkel menve végig vigyék elképzelésüket. 

Köszönettel Kamhal György

Tiszi 87 éves
A polgármester születésnapja alkalmából 
levelet írt Varga József, népszerû nevén Tiszi 
tiszteletesnek, aki 35 éven keresztül 
szolgálta Istent és a híveket a kerepesi 
templomban. 
 „Kedves Tisztelendõ Úr! Engedje meg, hogy 
közelgõ születésnapja alkalmából kifejezzem 
jókívánságaimat. A férfiú életében a 87-ik év 
Isten jutalma. Hallottam hírét, hogy új 
szobába  FTC mintás órával a falon  költözött 
és reményeim szerint elégedett. Még 
egyszer gratulálok, és kívánok jó egészséget, 
egyben felajánlom, amennyiben legalább 
egy napot hajlandó lenne eltölteni 
Kerepesen, akkor utazását és fogadását 
megszervezem. Üdvözlettel, Franka Tibor 
polgármester”
Pár nap múlva megérkezett a válaszlevél, 
mely nem csak a polgármesternek, hanem a 
kerepesi híveknek is szól.
„Kedves Polgármester Úr, kedves Tibor!
Egy barátomat kértem meg arra, hogy írja 
meg ezt a levelet, mert egészségi állapotom 
csak ezt teszi lehetõvé. Köszönöm szépen a 
szép szavaidat, amit a születésnapommal 
kapcsolatban írtál. Nekem elvem, hogy volt 
helyemre ne járjak vissza, de most kivételt 
tennék, ha egészségem engedné. Olyan sok 
szép újítást végeztetek Frajna Bandival 
együtt, hogy már csak kíváncsiságból is 
szívesen elmennék. Egészségi állapotomat 
nem óhajtom részletezni, csak annyit közlök, 
hogy nem kielégítõ. Külön köszönöm a 
látogatásodra szóló meghívásodat, de mint 
már írtam, nem tudom megvalósítani. 
Örülhetnek a kerepesi hívek, hogy ilyen 
vezetõik vannak és a jó Isten is segítse õket, 
hogy ilyenek maradjanak. Még egyszer 
szeretettel köszöntelek az összes hívekkel 
együtt.  Székesfehérvár, 2008. április 15. 
Varga József”

A Krisztus Szeretete Egyházvezetõ 
pásztora, Jim Sanders tanítványa 
evangéliumot hirdet, imádkozik a 
betegekért a szilasligeti Közösségi Házban 
minden pénteken délután 17-18 óráig. 
Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Gödöllõ központban eladó egy 44 nm-es 
másfék szoba-konyhás felújított lakás. 
Azonnal beköltözhetõ. Érdeklõdni: (06 
20) 210-4725
Jó állapotban lévõ utánfutó eladó, friss 
mûszakival. Érdeklõdni: (60 30) 290-7858

APRÓK
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Nyári gyermektáborok 

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

• 1 hét Színjátszó tábor (2008. 
jú-nius 30-július 4.)

• 1 hét Kézmûves tábor (várha-
tóan augusztusban)

A táborok idõpontja szervezés 
alatt, érdeklõdjön a lenti számon.
Információk: A napközis tábor 
reggel 9 és délután 17 óra között, 
napi kétszeri étkezéssel kerül meg-
szervezésre. A tábor részvételi díja 
várhatóan 6000 Ft/gyerek, azon-
ban egy csoportba maximum 15 
gyermeket tudunk felvenni.

A részvételt a jelentkezés 
sorrendjében tudjuk biztosítani. 
Kérjük elõzetes jelentkezésüket 
2 0 0 8 .  m á j u s  3 0 . - á i g  a  
szilasligetikhaz@invitel.hu vagy a 
06/20-9710-170-es számon, 
gyermek nevével, korával 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.

Gyereknapra ajánljuk!

Gyümölcsös koccintó (kölyök-
parti gyereknapra) recept
Hozzávalók:
- a málnás joghurtoshoz: 20 dkg 
málna, 1 banán, 2,5 dl joghurt, 3 dl 
víz. 
- a mangós-narancsoshoz: 1 érett 
mangó, 6 narancs
Elkészítés: A málnát meg-
mossuk, lecsöpögtetjük. A 
banánt meghámozzuk, föl-
szeleteljük, a málnával, a 
joghurttal meg a vízzel tur-
mixoljuk. Átszûrve üvegpo-
harakba töltjük és behûtjük. A 
mangós változathoz a gyü-

mölcsöt  megt iszt í t juk  és  
kockákra vágjuk. A narancsok 

levét kifacsarjuk, a mangóval 
turmixoljuk és üvegpoharakba 
töltve behûtjük. Elkészítési idõ: 20 
perc.

Bölcsöde és játszótér 
Szilasligeten?

Mindannyiunk nagy örömére, az 
áprilisi Falugyûlésen Franka Tibor 
polgármester úr bejelentette, jó 
úton halad a bölcsöde és játszótér 
kérdés megoldása Kerepesen és 
Szilasligeten. A játszótérre a 
fajátékokat már meg is rendelték!
A bölcsödérõl remélem hama-
rosan további részleteket is 
megtudhatunk majd, hiszen a 
megvalósulási határidejérõl sem a 
felvételi idõpontjáról még nem 
kaptunk tájékoztatást. De már így 
is jól esõ érzés, hogy nem sokat 
kell már várnunk! Köszönjük, hogy 
gondolnak ránk is, látszódik a 
tenni akarás és megoldásos 
keresése, amelyet sok- sok 
kisgyermekes anyuka elismerõ 
örömmel és várakozással fogad!

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. 

Gyerekeknek játékot  -  SOS
Tisztelt Olvasó! Talán már hallott róla, hogy „CseTTI” becenéven új 
szolgáltatások indultak a Faluházban. (Ez a mozaikszó a Cserkészet, 
Teleház, Turizmus, Idegenforgalom szavak rövidítései.) 
Szinte naponta hallunk riasztó híreket a különbözõ híradásokban, 
melyekbõl azt olvashatjuk ki egyértelmûen, milyen égetõ hiánya 
van egy ifjúsági szervezet mûködésének - annak, hogy lehetõséget 
kínáljunk gyermekeinknek szabadidejük kulturált eltöltésére! 
Ennek a CseTTI-helyiségnek egyik, ha nem legfontosabb feladata, 
hogy ezt a fiatalok felé minél magasabb színvonalon tudja 
biztosítani, elsõsorban hétvégén, pénteken, szombaton és többször 
vasárnap is. Ehhez eszközökre, játékokra van szükség, amivel 
megfelelõ szinten tudunk rendelkezésre állni!!  Már van 14 
számítógépünk, melyekbõl a fele internetes, egy új ping-pong 
asztal, pár kisebb eszköz, játék… és vége. Nagy szükség volna egy 
asztali focira. Ha jobbat akarunk, az jóval 100 ezer fölött van, de el 
lehet képzelni más megoldást is!  Egy gyermekeknek való asztal, 
jóval 100 alatt megkapható; vagy használt…

Ha Ön ennek a problémának a megoldásában valamilyen 
módon segítséget tud nyújtani, kérem keressen meg a CseTTI-ben, 
naponta 15 és 20h között, hétfõ, vas. kivételével, vagy hívjon: 06 20 
204 1916. A dolog SOS kezelendõ - augusztusban 30 gyereket 
várunk az idei „Játszó Tábor”-ba ! 

    A gyermekek nevében  Véber Gábor mûv. szervezõ

A rovatot szerkeszti: Cs.Szabó Ildikó

Gyerekmise Szilason
Azon a napon a lovak csengettyûin is ez lesz: Az Úrnak 

szenteltetett. Zak 14, 20 

Sokféle nézet viaskodik egymással a vallásos életet élõ gyermekes 
családok között. Van, aki születésétõl fogva templomba hordja a 
gyermekét, vállalva esetleg mások rosszalló megjegyzéseit is. Van, 
aki ezzel szemben azt vallja, hogy a gyermek csak bizonyos életkor 
elérése után járjon a templomba, amikor már fegyelmi 
kritériumoknak is eleget tud tenni.
Nagy szerencse ugyanakkor, ha idõnként adódik olyan szentmisei 
alkalom, amely kifejezetten a gyermekeknek szól, az õ nyelvükön, 
az õ eszközeikkel közvetíti Isten üzenetét  korhatár nélkül. 
Április 12-én már harmadszor tartottunk gyerekmisét a szilasligeti 
Szent László kápolnában. Török László atya szavait áhítattal 
figyelték kicsik és nagyok, de különösen akkor élénkült fel a 
hívõsereg, amikor az atya kiosztotta a csengettyûket. Ha már 
kézben van a csengõ, persze meg is kell szólalnia  no ennek is eljött 
az ideje, ezen a szentmisén nem csak a ministráns csengetett, 
hanem mindenki! Még Szent László a faliképen is mosolygott 
örömében.
Csoda-e ezek mellett, hogy a szentségi fogadalom megújításakor 
olyan erõvel mondtak ellen a sátánnak a gyerekek, hogy még a 
kápolna ajtaja is meglebbent  mintha tényleg maga az ördög 
surrant volna ki szégyenszemre közülük!
Így volt-e vagy sem, a jelenlévõk eldönthetik magukban. Jézus 
szava azonban mindennél fényesebben ragyogott ezen a 
szentmisén, és a gyermekek boldog örömmel vitték magukkal az 
Evangélium örömhírét otthonaikba.

nodus
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SULIHÍREK

hanem Barabást engedjék szabadon. Én nem 
ezt akartam.”

Nemes Bettina: „A Passió szerintem 
gyönyörû volt. Elõször úgy éreztem, hogy erre 
az elõadásra én még nem vagyok alkalmas. De 
aztán fölvidítottak a lányok. Sokan sírtak is.”

Tóth Viktória: „Virágvasárnap volt, és én 
örültem, hogy mehetek a Passióra. Nagyon 
megható volt, néha én is sírtam. Barabást 
elengedték, és Jézust feszítették keresztre. Én 
szeretem Jézust és ezt nem akartam. A végét 
már alig láttam, mert sírtam.”

Oláh Annamária: „Öröm volt elmenni az 
osztállyal a Passióra. Jó volt, hogy az osztály-
társaim is ott voltak. Én azt választottam, hogy 
Jézust engedjék el. A végén az egyik katona 
mégis azt mondta, hogy Te vagy a Megváltó!”

Pivarcsi Szabolcs: „Én azért örültem, hogy 
ott lehettem, mert igazán átélhettem Jézus 
korát, ami már réges-régen volt, és láthattam, 
hogy mi történt akkor. Utána Anyával 
bementünk a Kegytárgyak boltjába és ott 
vettem egy képet is.”

Zlatnik Anna: „ A Passió nagyon szép volt és 
nagyon megrendítõ, öröm volt nekem, hogy ott 
lehettem. Ahogy eljátszották az élethû volt. 
Sokan sírtak, amikor Jézust keresztre 
feszítették. Meg akkor is, amikor vinnie kellett 
azt a nagy keresztet. Én nem kiabáltam, hogy 
Barabást engedjék el, mert én nem azt 
akartam.”

Igaz szívvel, igaz élményeket, igaz érzéseket 
írtak le a gyerekek. Velük készülünk a májusban 
megrendezésre kerülõ Biblia kiállításra.
„Nincs annál nagyobb öröm, mint mikor azt 
hallom, hogy gyermekeim az igazságban 
járnak.”

Szederkényi Borbála tanító

inden ünnep akkor igazán szép és 
teljes, ha felkészülés, várakozás Melõzi meg. Így tudjuk csak igazán 

megélni, átérezni. Különösen igaz ez Húsvét 
ünnepére. Ismernünk kell történetét, 
eseményeit.

Máriabesnyõn a Templomkertben már nem 
elõször kerül megrendezésre a Passió, melyen 
most mi is részt vehettünk a gyerekekkel és 
néhány szülõvel. Március 16-án izgatott kis 
csoport találkozott a kerepesi Szent Anna 
Templom elõtt. A Polgármester Úr rendel-
kezésünkre bocsátott egy buszt, ami megtelt a 
számunkra nagyon kedves kerepesi „nénikkel, 
bácsikkal”, és velünk a legifjabb korosztállyal. 
Lencse Balázs hitoktató vezette csoportunkat, 
de Gödöllõre érve Szauzer Ildikó hitoktatónkkal 
is találkoztunk. Hovatartozásunkat egy 
KEREPES tábla jelezte, amit büszkén vittek a 
gyerekek. Részesei lehettünk egy megrendítõ, 
csodálatos Passió játéknak, nem csupán az 
események nézõiként, hanem szereplõkké 
válhattunk. Az élményt nem lehet szavakba 
önteni! A csend is hallhatóvá vált, a hangok a 
csendet, az elmélkedést testesítették meg. 
Mély érzelmeket tükrözött minden arc, akár a 
két évezreddel ezelõtti órákban. 

Így írták le a gyerekek annak a március 16-i 
napnak a történetét.

Popovics Dalma: „Amikor hozták Jézust, 
nem hittük el, hogy így bántak Vele. 
Megkérdezték, hogy kit engedjenek szabadon, 
az osztály azt mondta, hogy Jézust. El sem lehet 
hinni, hogy így megkínozták!”

Pap Benjámin: „Amikor elkezdõdött az 
elõadás, Jézus elment a kertbe, és ott 
imádkozott a tanítványaival. A katonák elvitték 
a palotába. A nép azt kiabálta, hogy ne Jézust, 

Hol van a nyuszi?
Az iskolában március 20-án, csütörtökön, 12 
órakor kint sorakozott, minden felsõs diák a 
kosárpályánál és izgatottan várta mikor 
mondják végre azt, hogy lehet indulni. 
Mónika néni elmondta a szabályokat és még 
nem is említette, hogy mehetünk már 
mindenki rohant és észveszejtõ gyorsasággal 
keresték a nyuszikat. Amire föleszméltem 
már mindenki köddé vált (vagy is köddé 
válhattak volna, de nagyon sokan vettek 
részt a kissé gyerekes, bár jó „játékban”). Ez a 
„keresési akció” nem számított bele az 
osztályok közötti 'véres' versenybe, de 
mindenki szép számmal gyûjtötte össze 
késõbbi csoki adagját.  Szerintem minden 
osztály nagyon csodálkozott azon, amit az 5. 
é v f o l y a m  m e g m u t a t o t t .  K o r u k  é s  
tapasztalatuk ellenére mind a két osztály 
remekül teljesített. Büszkék lehetnek 
magukra!

Minden osztály büszke lehet magára, hisz 
szépen gyûjtöttek! Mind, a majdnem 200 
nyuszit megtaláltuk!

Tóth Krisztina 7. a

Így bántak Jézussal?

eneiskolánkban nagy volt a készülõdés 
az április 19-én megrendezésre kerülõ Zhagyományosnak mondható tanári 

koncertre. Mint ahogy azt már megszokhattuk, 
ebben az évben is várunk vendégfellépõket, 
akik színesítik a programot. Azonban a 
kollégák is sokat gyakoroltak, próbáltak. 
Délután a folyosókon járva hallottuk, ahogy a 
zenetanáraink, épp próbálnak egy-egy 
nehezebb részt, vagy megvitatják a technikai 
problémákat.

Természetesen a legfontosabbak, a 
gyerekek sincsenek elfelejtve. Minden 
tanszakon szorgalmasan járnak a növendékek, 
és legtöbbjük szorgalmasan gyakorol is 

otthonában. Bizony akadnak most is jó 
képességû tanulók szép számmal, csak úgy, 
mint ahogy az volt már régebben is, hiszen 
Plánk Jenõ, és Horváth Tamás, mindketten 
zenemûvészeti szakközépiskolában tanulnak 
tovább, ezzel is öregbítve jó hírünket.

Márciusban körbejártuk az óvodákat, és 
bemutattuk hangszereinket. Öröm volt látni a 
sok csillogó kis szempárt, ahogy figyelték, 
hallgatták az ismeretlen hangszerek hangját, 
lesték miként szólaltatjuk meg õket. Már akkor 
volt olyan nagycsoportos ovis, aki elhatározta, 
hogy õ bizony a kerepesi suliba jön tanulni, és 
hangszert is fog választani. Örömmel hallottuk, 
úgy legyen.

A szilasligeti közösségi házban került 
megrendezésre április 11-én a költészet napi 
mûsor, melyen zeneiskolánk két tanulója is 
fellépett. Horváth Dorottya és Földi Gabriella, 
mindketten furulyaszóval emelték eme 
rendezvény fényét. Szívesen vállalunk, 
vállalnánk nagyobb, több szerepet is 
községünk kulturális életébõl, hiszen 
bármilyen rendezvényére való felkérésre 
örömmel mondunk igent, megyünk el 
tanulóinkkal.

Közelednek az év végi vizsgák, addig 
azonban még szeretnénk tanszaki koncerteket 
is tartani, és az ott legjobban szereplõ 
gyerekekbõl válogatva megrendezni egy kis 
k o n c e r t e t .  R e m é l j ü k  m i n é l  t ö b b e n  
ellátogatnak hozzánk!

Botrágyi Károly

Zeneiskolai hírek
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 A Hermann Ottó (Természettudományok) is-
kolai versenyen a harmadik és negyedik évfo-
lyamosaink mérték össze tudásukat. Jó ered-
ményt nyújtott Negyela Attila 3.a, Hock Sirsom 
Viktória 3.b, Szászi Margit 3.b osztályos diá-
kunk. Iskolánkat képviseli a megyei döntõn Éles 
Alexandra 3.a, Kovács Viktória 3.a, Gál Vivien 3. 
b, Tóth Viktória 3. b, Nagy Márton 4. b, 
Petrovics Zsuzsanna 4. b osztályos diák.

Iskola-kostolóra hívtuk az óvodásokat két al-
kalommal március 7-én és április 3-án, akik pa-
pírmadarat készítettek és röptettek. Tánc-
házunkban élõ népzene mellett gyermekek és 
felnõttek együtt ropták a táncot, majd aerobic-
gyakorlatokkal ismerkedhettek reménybeli 
elsõseink. Ügyességi játékokban és logikai fela-
datok irányított megoldásaiban is kipróbálták 
magukat a gyermekek. Léggömbbel, tavasztün-
dér színezõvel és varázs ceruzával indultak haza 
az iskolából.

Április 6-án vasárnap az Isaszegi csata em-
léknapja  történelmi  rendezvényre 45 
gyermeket, továbbá 7 szülõt toborzott, és kísért 
Isaszegre Ágó Katalin tanárnõ. A gyermekeink 
láthattak a Falumúzeumban honvédvadász 
tábort ,  toborzót ,  Huszárkonyha  fõzõ  
bemutatót, lovas huszárokat a csatában. 
Részesei lehettek a koszorúzási ünnepsé-
geknek, a hagyományõrzõ néptánccsoportok, 
fúvós zenekarok fellépéseinek, valamint megta-
pasztalhatták a kézmûves foglalkozások öröme-
it is. Este 19 óra után újabb élményekkel gazda-
godva tértek haza iskolásaink. Áprilisban még 
megrendezésre kerül a versmondó-, és a hagyo-
mányos rajzverseny iskolánkban.

Lejegyezte:
Kádár Klára

skolánkban a farsangi bál után a Reneszánsz 
Éve c. játék hozta lázba gyermekeinket. IRozika néni hétrõl-hétre újabb feladatok 

megoldása elé állított minden kisdiákot, akik 
számíthattak nevelõik segítségére, lelkesítésé-
re. Mátyás-korát elevenítették fel rajzaikban, 
festményeikben diákjaink. Az így megjelenített 
középkori települések, középkori viseletek, kö-
zépkori foglalkozások hetente megújuló folyo-
sói kiállítás alkotóelemeiként díszítették isko-
lánkat. Minden alsó tagozatos osztály készített 
lovagkort idézõ társasjátékot. Ezt a feladatsort 
Mátyás-monda illusztrációkkal zárjuk. Minden 
megoldott feladat után ajándékot kaptak az 
osztályok, elõzetes kívánságlista alapján. A gye-
rekek labdát, grafitceruzát, színes ceruzát, fes-
téket kértek jutalmul, amit az osztályban közö-
sen vettek birtokukba.

Március 20-án „Nyúl a bokorban” elneve-
zésû húsvéti hagyományjátékunk hozta izga-
lomba gyermekeinket. Lelkesen készítették a 
sokféle papírnyulat, s a hideg ellenére nekibuz-
dulva indultak a vadászatra, hogy melyik osztály 
talál meg legtöbbet. Ebben a játékban a 4.b csa-
pata nyerte a tortát, de természetesen minden 
gyermek kapott egy-egy smarties-figurát az 
alsós-DÖK-tõl.

Ágó Katalin és Nagyné Szedlák Rozália irányí-
tásával április 3-án rendezett komplex tanulmá-
nyi verseny iskolai  fordulóján komoly 
környezetismereti, matematikai, magyar nyelvi 
és irodalmi tudásról adtak számot negyedik osz-
tályos gyermekeink. Akikre különösen büszkék 
vagyunk a 4.b osztályból; Halász Blanka, továb-
bá Modor-Hrehuss Gábor és Farkas Boglárka. 
Õk április 25-én iskolánkat képviselik a megyei 
fordulón.

Iskolai életünk Sportolási lehetõségek 
diákoknak

 foci szakkör évek óta mûködik az 
iskolában, nincs ez most sem más-Aképp. Heti 2 alkalommal vannak 

edzések.  Hétfõn a 7-8. osztályosok 
számára, szerdán pedig az 5-6. osztályosok 
számára van foglalkozás. Ebben az évben 
e l i n d í t o t t u n k  p é n t e k e n t e  e g y  ú j  
foglalkozást, a tanár-diák focit. Mivel férfi 
tanáraink száma igen csekély, így régebben 
végzett tanulóinkkal és szülõkkel erõ-
sítünk, vesszük fel a versenyt az „ifjú 
titánokkal” szemben. Ezúton is szívesen vá-
runk jelentkezõket csapatunkba. A röplab-
da szakkör is több éve mûködik az 
iskolában, a felsõs kislányok nagy lelkese-
déssel járnak az edzésekre. Hetente két-
szer másfél órában tartjuk a foglal-
kozásokat, valamint péntek délutánonként 
fél háromtól tanár-szülõ-diák meccseken 
mérjük össze röplabda-tudásunkat. Aki a 
röplabdát szereti, köztünk a helye.

A 2006-os tanévben indult be az iskolá-
ban a gyógytestnevelés. A foglakozás heti 
3 órában zajlik az iskolában. Két terem-, és 
egy uszodai foglalkozáson vesznek részt a 
tanulók. Alsó- és felsõ tagozatosokra egya-
ránt érvényesek ezek a foglalkozások, akik-
nek erre szükségük van. Ezeket a foglalko-
zásokat szaktanár vezetésével végzik. 

A gyógytestnevelési órák jellemzõi: Az 
iskolai gyógytestnevelést kettõs feladat ha-
tározza meg. Egyrészt a testnevelés célját 
szolgálja, másrészt a deformitásos és bel-
gyógyászati panaszos tanulóknak nyújt le-
hetõséget a rehabilitációra. A foglalkozás 
alapja a terheléshez szoktatás, fõként a 
testnevelésbõl alkalmazott célgimnasztika 
segítségével, az egyéni szempontok figye-
lembe vételével. A mozgásigény kielégíté-
se mellett olyan mozgásanyag kiválasztá-
sát kell  megkeresni a testnevelés 
mozgásanyagából, hogy az elõnyös hatás-
sal legyen számukra.

Iskolánkban 2005 õszétõl ismételten fo-
lyamatosan folyik az alsó tagozatos tanu-
lók számára az úszásoktatás. Az Önkor-
mányzat lehetõséget biztosított a felsõ ta-
gozatos tanulók részére is ettõl az évtõl. A 
foglalkozások a tanítási idõ keretében 
folynak, térítésmentesen, kezdõ és haladó 
szinten, így a tanuló a saját tudásának meg-
felelõ iramú tempóban tudja elsajátítani a 
különbözõ úszásnemek sajátos technikáit. 
A foglalkozások szaktanárok irányításával 
történnek. Természetesen rengeteg le-
hetõség nyí l ik  az  egymás között i  
versengésekre, és játékokra is. A múlt hé-
ten megrendezett „Nyuszi Kupán” tisztes-
ségesen helytállt az iskolánkból jelentkezõ 
és versenyezni kívánó tanulók mindegyike. 

Vannak megfoghatatlan dolgok. A költészet is ilyen. Egyszerre lágy és kegyetlen, õszinte és meseszerû, 
valós és valótlan, érthetõ és átláthatatlan. Vagyis: emberi mértékkel kifejezhetetlen. A költõ nem 
különb, mint a többi tisztességes ember. Más. Nagyobb távlatokban gondolkodik, mert gondolkozni és 
csalódni született, hiszen õ érzi át a legjobban az emberi lét szomorú halandóságát, mulandóságát.

(Részlet Mayer Endréné alpolgármester Költészet napi megnyitóbeszédébõl)

Azt hiszem, nem mindenkinek ugrik be rögtön, hogy mi is történt, hogy mit ünneplünk április 11-én. 
Szerencsére én tudom, és meg is osztom mindenkivel. Ezen a napon József Attila születésnapját, és 
nem mellesleg a költészet napját ünnepelte a „mûvelt” világ, legalábbis a Széchenyi István Általános 
Iskola néhány mindenre elszánt  még versmondásra is - tanulója biztos. Müllnerné Sz. Marit néni 
vezetésével egy egyszerû, de annál tartalmasabb mûsort hoztunk össze, amit ezen a napon a 
Szilasligeti Közösségi házban tekinthetett meg az érdeklõdõ közönség. Igaz, hogy vastapsot nem 
kaptunk, mert nem voltak olyan sokan - legnagyobb sajnálatunkra - de a közönség arcán lehetett látni 
az „elégedett” mosolyokat. Ráadásul a nyuszis produkció után mindenki jó kedvre derült, és még 
együtt is énekeltek velünk. Nekem ez volt az utolsó költészet napi mûsorom, de azért remélem, még 
lesz alkalmam részt venni néhányon, mint lelkes „szurkoló” és érdeklõdõ.

Ha már a költészet napjánál tartok, meg kell említenem, hogy az ez alkalomból meghirdetett 
versíró pályázaton is szép eredmények születtek: I. Ignác Borbála és Kovács Gabriella, II. Mentusz 
Andrea, III. Briák Mária, Különdíjasok:  Barti Dorina és Velki Zoltán 8.b osztályos tanulók a József  
Attila: Születésnapomra címû versátirataikkal.

Ignác Borbála  7.,  Kovács Gabriella  8.

Lágy és kegyetlen, valós és valótlan...
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Csicsergõ óvoda

Nagy izgalommal vártuk a gyerekekkel együtt, 
hogy vajon mit is hozott a húsvéti nyuszi? A 
Méhecske és a Mókus csoportosok lázasan ke-
resgéltek az udvaron, de csak otthon derült ki, 
hogy a meglepetéstojásokból mi is fog kikelni. 
Április 1-én ismét lesétáltunk a Faluházba és a 
Víz ipók c ímû elõadást  néztük meg.  
Márciusban a papírgyûjtés alkalmával igazán 
összefogott a falu apraja-nagyja, mert 4 tonna 
papír gyûlt össze, még olyanok is hoztak 
papírt, akiknek nincs is óvodás gyereke. A be-
folyt összegbõl játékokat vásárolunk a gyere-
keknek. Ezúton szeretnénk megköszönni 
Széchenyi Ferenc Vállalkozónak, hogy min-
den évben ingyen hozza a friss homokot 
homokozóinkba, így most már mind a két ho-
mokozónkban elindulhatott a játék. A tavasz 
beköszöntésével rendszeres sétákat tettünk 
csoportjainkkal a faluban. Udvarunkat és a ker-
tünket folyamatosan szépítgetjük a gyerekek-
kel együtt. Április 15-én a Süni és a Csibe cso-
portosok Domonyvölgybe a Lázár Lovas-
parkba mentek kirándulni. Április 16-án a 
Mókus és a Csiga-biga csoportosok Lilafüredre 
a mesecseppkõbarlangba látogattak el.

Meseliget óvoda

Március 21-én a Víz napja alkalmából óvo-
dánk mindhárom csoportjának gyermekeivel 
ellátogattunk Kistarcsára a Városi uszo-dába, 
ahol a vízzel ismerkedtünk egy jó strandolás 
keretében. Húsvét után a nyuszi is ellátoga-
tott hozzánk. Katica és Maci csoportosaink-
nak az udvaron rejtette el ajándékait, melye-
ket gyermekeink izgatottan keresgéltek, 

gyûjtögettek. Pillangó csoportosainkat meg-
tréfálta a nyuszi, mert õk hiába keresgéltek, 
nem találtak semmit. Már a csalódottságtól 
néhányan el is pityeredtek, amikor az ebéd-
hez készülõdve az asztalaikon megtalálták a 
nyuszi meglepetését. Örömük határtalan 
volt. Március 31-én Anyák napi fényképezé-
sen vettünk részt, ahol az óvodában tartózko-
dó összes gyer-mekrõl felvétel készült, melyet 
a szülõk a késõbbiekben tetszés szerint meg-

vásárolhatnak. Ugyancsak elkészültek a kö-
zösségeinket megörökítõ csoportképek is. 
Április 1-én mindhárom csoportunkkal ellá-
togattunk a Szilasligeti Közösségi Házba, 
ahol megtekintettük a Vízipók csodapók c. 
mesejátékot. Április 7-8-9-én papírgyûjtést 
szerveztünk, melynek során a Papírgyár elõ-
zetes tájékoztatója szerint 3600 kilogramm 
papírhul ladékot  gyûjtöttünk össze.  
Köszönjük mindazon családok segítségét, 
akik papírhulladékaikat óvodánk javára fel-
ajánlották. Április elejére elkészült a no-
vemberben megtartott Szülõk báljának 
bevételébõl megépített árnyékoló az utca 
felõli homokozó fölé, melyet gyermekeink 
már birtokukba is vettek, így nem kell tarta-
nunk az estleges napszúrásoktól. Katica cso-
portunkban megtartották az óvó nénik a 
nyílt napokat, melyre szeretettel várták az 
érdeklõdõ szülõket. Maci nagycsoportosa-
inkkal beneveztünk a Gödöllõi Rendõr-
kapitányság felhívására indított KRESZ 
vetélkedõre, melynek jelenleg a felkészülési 
szakaszán veszünk részt. Egy nap elméleti fel-
készülésen és egy nap kerékpáros akadály-
pálya gyakorláson vagyunk túl .  Az 
elkövetkezendõ idõszakban a kerékpáros 
ügyességi versenyre készülünk a rend-
õrökkel közösen heti egy alkalommal a 
kerepesi iskola udvarán. A versenyre május 
30-án kerül majd sor, ahol legügyesebb gyer-
mekeink mérhetik össze tudásukat más óvo-
dák csapataival. Köszönetünket fejezzük ki 
Ruzsai Bora szüleinek, akik a Pillangó cso-
port húsvéti dekorációjához gyönyörû 
kellékeket, és a papírgyûjtéshez rengeteg 
kartont bocsátottak rendelkezésünkre.

Napsugár óvoda

A Manócska csoporttal elsétáltunk a zöldsé-
ges boltba, ahol a tavaszi zöldségekrõl be-
szélgettünk a gyerekekkel, és a séta során 
sok tavaszi virág neveit is megtanultuk. Nagy 
izgalommal vártuk a húsvéti nyuszit, aki az 
óvoda kertjében rejtett el ajándékokat, amit 
örömmel  fedeztek  fe l  a  gyerekek.  
Bábelõadás keretén belül megnéztük a 
Vízipók a csodapók c. elõadást. A Napocska 
csoport márciusi eseményei a Nõnapi meg-
emlékezéssel kezdõdtek. Külön öröm volt 
számunkra, hogy a Hivatal vezetõi és a KHT 
vezetõje is köszöntötték intézményünk 
hölgytagjait. Részt vettünk a falu takarítási 
programján is, melyen az óvoda és környe-
zetének takarítását végeztük. A gyerekek 
örömmel ragadtak seprût, gereblyét. A már-
cius 15-re való készülõdés nagy élmény volt 
csoportunk életében. Elutaztunk Gödöllõre 
a Petõfi szoborhoz, majd ellátogattunk a 
Kerepesi Hõsök emlékmûvéhez. Mindkét 
helyre a gyerekek által készített zászlót, 

OVIHÍRADÓ
virágot, kokárdát helyeztünk el. Izgatottan 
készültünk a falurendezvényre, ahol néhány 
gyermekünk a Szivárvány óvoda gyermekei-
vel közösen toborzó táncot adtak elõ. A fiúk 
büszkén feszítettek a huszárcsákóban, a lá-
nyok a színes pártában. A húsvéti ké-
szülõdés is a márciusi hónap eseményi kö-
zött szerepelt. A Faluházban tojást 
festettünk,  népi  gyermekjátékokat  
tanultunk, amely a régi hagyományokat ele-
venítették fel. Az óvodában az ajándékkere-
sés és a lányok locsolása fokozta a húsvéti 
hangulatot.

Szivárvány óvoda

Március hónap itt is az ünne-pekrõl szólt. 
Részt vettünk mindkét Kerepesi óvodánk 
gyermekeivel a március 15-ei ünnepélyen, 
amit az iskola tornatermében rendeztek 
meg. Kézmûves foglalkozáson is részt 
vettünk, itt a gyerekek megismerkedtek a to-
jásfestés technikájával. A húsvéti ajándéko-
zás is nagy élmény volt, csokoládé nyuszikat 
dugtunk el a bokrokba, amit a gyerekeknek 
kellett megkeresni. Ellátogattunk a Gödöllõi 
Városi Könyvtárba, ahol a témakör a tavasz-
várás volt. Virágokat vágtak ki a gyerekek 
papírból, amit hurkapálcára ragasztottak, 
ezen kívül nagyon sok tavaszi verset és éne-
ket is hallgattunk. A szerdai túranapot to-
vábbra is megtartjuk. Egyik alkalommal csak 
a faluban sétáltunk, ahol a tavasz érkezését 
figyeltük meg, egy másik alkalommal pedig 
a gödöllõi egyetem parkolójába, ahol sok ta-
vaszi virággal és bokorral ismerkedtünk 
meg. Bohóc is érkezett az óvodánkba na-
gyon kedves mûsorral, amibe a gyerekeket 
is bevonta, végezetül pedig lufiból hajtoga-
tott állatfigurákat ajándékozott gyermeke-
inknek. Meg-kezdtük a tavaszi veteménye-
zést is, bár még csak a teremben ládákba ül-
tettük el a borsót és a hagymát, de hamaro-
san a kiskertünkbe is megkezdjük a munká-
latokat. Hagyományõrzés alkalmával meg-
említettük melyik nap a tavasz elsõ napja. 
Névnapokhoz kapcsolódva Sándor, József, 
Benedek napján megfigyeltük az idõjárást, 
hisz a népszokás szerint õk hozzák zsákban 
a meleget. Megemlékeztünk a Víz napjáról, 
megbeszéltük miért van szükségünk a vízre, 
hogyan vigyázzunk rá.

Kedves Támogatóink!
Önök az elmúlt években folyamatosan segí-
tették óvodánk alapítványát adójuk 1%-
ának felajánlásával. Kérjük Önöket, ha te-
hetik idén is, támogassák alapítványunkat, 
ezzel is elõ-segítve gyermekeink óvodai éle-
tének kiteljesedését! Palánta Hagyo-
mányõrzõ Alapítvány Adószám: 18688038-
1-13.  Segítségüket elõre is köszönjük!
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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

Locsolóbál
Hagyományõrzõ locsolóbált rendezett a Lila Akác Nyugdíjas Klub. A férfi 
klubtársak kedves kis verssel és illatos kölnivel köszöntötték nõi klubtársaikat, 
akik hímes tojással, zsebkendõvel és virággal köszönték meg a figyelmességet.
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I.Szilasligeti
Gyermekszínjátszó Találkozó 
A Színház Világnapja alkalmából gondoltunk egy nagyot és megrendeztük 
elsõ baráti találkozónkat a környék gyermekszínjátszó csoportjainak. 
Fontosnak tartjuk, hogy a környékbeli gyerekek megmutathassák magukat 
egymásnak és rendszeresen szerepelhessenek. Fontosnak tartjuk továbbá 
azt is, hogy a környezõ települések közeledjenek egymáshoz, részt 
vegyenek egymás rendezvényein és programjain, melyhez egy ilyen 
rendszeres találkozó nagyon hasznos lehet. Szilasligeten 2007. 
szeptembere óta mûködik alsósok számára színjátszó csoport, s bár már egy 
XV. kerületi budapesti fesztiválon is szerepeltünk, tanulnivalónk még sok 
van. A fellépõ csoportok szakmai értékelésére meghívtuk Kinszki Judit 
drámapedagógust, a Magyar Drámapedagógiai Társaság alapító tagját. A 
tanárnõ, közel 40 éve foglalkozik drámapedagógiával és gyerekekkel, így 
elmondhatjuk, hogy nagy megtiszteltetés volt számunkra részvétele legelsõ 
találkozónkon.

Szilasligeti Közösségi Ház
Cs.Szabó Ildikó

Megújulás a Faluházban
Egy kellemes április eleji napon sok szorgos ember gyûlt össze 
a Faluházban, hogy csodát tegyen környezetünkkel. A ház a 
kezük nyomán csillog-villog, az ablakok ragyognak és a kert 
újjáéledt. Kecskés Gergõ kertész vezetése mellett a Faluház elé 
gyönyörû kertet varázsolt a lelkes csapat, melyhez a Sági 
kertészet adta az árvácskákat és az Antal liget a tujákat. Az 50 
fõs csapatot finom ebéddel vendégelte meg a Faluház. 
Köszönjük a lelkes és alapos munkát Vass Lajosnak és a 
Kerepesi Kht dolgozóinak, az Aranyesõ Klubnak, a Lila-Akác 
Nyugdíjas Klubnak, a Két Faluért Egyesület tagjainak, 
Simoncsik Lászlónak, a CSETTI Stúdió gyermekcsapatának, a 
Wado karate oktatójának, Briák Gyulának és az egyéni 
segítõknek: Molnár Péternének, Tóth Dávidnak, Baltás 
Istvánnak, Kecskés Gergõnek, Pálinkás Szilárdnak és a 
kertészeteknek, akik a növényeket adták: a Sági Kertészetnek  
és az Antal liget Kertészetnek.

Varga Gyula
Faluház igazgató

Szabó Magda nevét vette 
fel a községi könyvtár

Április 12-én, egy hangulatos 
rendezvényen kapott nevet az 
iskolában székelõ községi 
könyvtár. A képviselõ-testület 
Szabó Magda írónõrõl, köz-
ségünk nemrégiben elhunyt 
lakójáról nevezte el az intéz-
ményt, tisztelegve írói és 
emberi nagysága elõtt. 

Az épület falára került em-
léktáblát Franka Tibor polgár-
mester és Tasi Géza, az írónõ 
keresztfia leplezte le, s mind-
ketten beszédben is méltatták 
ennek a lépésnek a jelen-
tõségét. 

Az emléktáblát az Iskola és az Önkormányzat nevében 
koszorúzták meg, majd a Nyugdíjas Találkozóra érkezett vendégek is 
helyeztek el virágot az írónõ tiszteletére.                                           WK
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