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Farsang Józsefné:
Én egy nagymama vagyok. A boltba menet láttam 
meg, hogy itt a játszótér, gyorsan fogtam az 
unokámat, eljöttünk kipróbálni. Nagyon régóta 
vártunk egy játszótérre, így most nagy az öröm. 
Nagyon szép lett, reméljük, hogy még hinta is kerül 

a most még üres részre. Meglepetés volt, mert nem számítottunk rá. 30 éve 
lakunk itt, eddig nem volt hová jönni a kisgyerekekkel. 
Lehet egy kívánságom is? Nagyon szeretném, ha réten, azaz a Mártírok utca 
- Ady Endre utca végénél is épülne egy ilyen játszótér, hogy ne kelljen ilyen 
messzire elsétálni a gyerekkel. 

Kocsándi Kinga:
Mi nem kerepesiek vagyunk, hanem kistarcsaiak. A 
barátnõmet jöttünk meglátogatni és véletlenül 
láttuk meg a játszóteret. Mivel kisgyermekkel 
vagyok, gondoltam, ide jövünk ki beszélgetni és 
közben a kisfiam is jól érezheti magát. Ez nagyon 
szép játszótér. Kistarcsán is van egy, de az régebbi, 
nem ennyire szép. 

Mûfüves pálya a szomszédban

Mûfüves pályát avattak Csömörön az Ollé program keretében. A 
nagyszabású átadó ünnepségen részt vett a Magyar Labdarúgó 
Válogatott szövetségi kapitánya, több ismert híresség: Dunai 
Antal, Mészöly Kálmán, Muha Ferenc, s a környékrõl több 
polgármester, többek között Kerepesrõl Franka Tibor.

Gyereknapra elkészült két új játszótér
(Interjúnk még az építési munkák befejezése elõtt készültek.)

Dunai Antal és Muha József, egykori válogatottak

Elsõáldozóink
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Tisztelt Kerepesi Lakosok!
2008. június 16-27-ig lomtalanítást végzünk. Kérjük, 
hogy keressék ki utcájuk nevét a járattervbõl. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy az utcanevek sorrendje 
nem a gyûjtés sorrendjét jelzi.
Kérjük, hogy a megjelölt elsõ járatnapon 07 óráig 
helyezzék ki a lomtalanításra szánt hulladékot az 
ingatlan elé.
Minden utcában csak egyszer tud végigmenni az 
autó. A késõn kitett lomért a járat csúszása miatt 
nem tudunk visszamenni, az nem kerül elszállításra.
Elérhetõségünk: 28 / 561-054  

Lomtalanítás

Hétfõ, Kedd
Mogyoródi út
Mogyoródi u. 33-45
Erdõsor u.
Hársfa u. 
Nyárfa u.
Nádas u.
Akácfa u.
Gyöngyvirág u.
Margaréta u.
Tölgyfa u.
Vörösmarty u.
Katona J. u. 
Radnóti M u. 
Babits M. u.
Juhász Gy. u.
Szilasligeti út
Hold u. 
Csillag u.

Kedd, Szerda, Csütörtök
Madarász u
 Öv utcától- Szabadság útig
Árok u.
Magtár u.
Mezõ u.
Szérûs köz
Szérûs u.
Öv u.
Magtár tér
Rozmaring u. 
Alföldi u.
Bartók B. u.
Berek u.
Ilka u. 
Rét u.
Nefelejcs u.
Tavasz u. 
Dália u.
Fecske u.
Vilma u. 
Vágány u.
Patak u. 
Holland u.
Mûvész u.
Halász u.
Nap u.
József Attila u.
Állomás u.

Csütörtök, Péntek, Szombat
Sólyom u.
Szalmavirág u.
Hóvirág u.
Boróka u. 
Borostyán u.
Rózsavölgyi u.
Szondy u.
Kodály Z. u.
Kodály köz
Kikeletsor
Wéber E. u.
Wéber E. ltp.
Sas u.
Domb. u. 
Elõd u.
Bajcsy Zs. u.
Kiss J. u. 
Ady E. u.
Mártírok u.
Kölcsey F. u.
Wesselényi u. 
Béke u. 
Sólyom u. és a József A. u. között 

Hétfõ, Kedd
Széphegy u.
Széphegy köz
Hegy u.
Martinovics u.
Esze T. u.
Lázár V. u.
Dessewffy u.
Török I. u.
Vécsey u.
Kiss E. u.
Gyulai P. u.
Erkel F. u.
Berzsenyi D. u.
Béke u. (a Martinovics u.-tól
a Sólyom utcáig) 

Szerda, Csütörtök
Gyár u.
Szilas u.
Fenyves u.
Rigó u.
Páva u.
Mókus u.
Galamb u.
Szabadság u. 
Templom u.
Szõlõsor
Madarász u. (Szabadság úttól Szõlõ 
sorig)

ELSÕ HÉT

MÁSODIK HÉT

RENDELÉSEK

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

kondenzációs kémények 
kivitelezése, kandalló 

kémények építése, 
kéményseprõ 
szakvélemény 
ügyintézése.

06/30-414-07-84

Dr. Szakolczai Zsuzsanna háziorvos

Csütörtök, Péntek
Homok dûlõ
Szõlõ dûlõ
Szõlõ utca
Vasút utca
Terézia major 
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A megszokott rend szerint a hó-
nap utolsó szerdájára, április 30-
ára hívta össze a képviselõ-
testületet Franka Tibor polgár-
mester. A két ülés közti idõszak 
eseményeirõl szóló polgármesteri 
beszámolóból a fontosabb tételek 
a következõk:

• Megtörtént a község köt-
vénykibocsátása 450 millió Ft ér-
tékben. Az elégtelen állami ellá-
tás miatt kényszerülnek ilyen lépé-
sekre a magyar települések, s ösz-
szehasonlítva a Kerepesnél jóval 
k isebb faluk,  pl .  Szada és 

Mogyoród egymilliárd Ft feletti ér-
tékû kötvénykibocsátást hajtottak 
végre.  A bevételbõl tervezett köz-
ségfejlesztést a Szilason tartott 
falugyûlésen is megvitatták. 
Következõ falugyûlést még a nyári 
szabadságolások elõtt Kerepesen 
tartják, (felváltva a két település-
rész között), hogy minél többen 
tudjanak véleményt nyilvánítani.

• Sikerült értékesíteni a volt 
Tsz központ épületét, május köze-
pén költözött ki belõle a Polgár-
mesteri Hivatal. Az új helyszínen, 
az iskola épületében takaréko-
sabb üzemeltetésre és barátságo-
sabb ügyfélfogadásra nyílik le-
hetõség. A volt székházat szét-
bontja az új tulajdonos, de a meg-
egyezés szerint az onnét kikerülõ 
ajtókat, ablakokat és más haszno-
sítható tárgyakat átengedtük a la-
kosság számára.

• Családi napközi nyílhat a 
szilasi óvoda megüresedett szol-
gálati lakásában.

• Szabó Magda írónõ nevét 
vette fel a könyvtár. A hangulatos 
ünnepséget a Nyugdíjas Találko-
zóval egyidõben tartották.

• A Tánc Világnapja alkalmá-
ból egy neves litván tánccsoport 
vendégeskedett Kerepesen.

• Halastó, illetve szabadidõ-
központ alakulhat ki a Csipkei tanya 
fölött, miután sikerült vízjogi enge-
délyt szerezni a Szilas patak medré-
ben egy víztározó kialakítására.

A 2007-es költségvetés 
módosítása, majd a zárszámadás 
elfogadása
A tavalyi évi gazdálkodás számait 
tartalmazó elõterjesztést vita nél-
kül elfogadták a képviselõk. 
Kerepes költségvetése 2007-ben 
995 millió Ft-ra teljesült. A bevé-
telek közt az adók 176 millió Ft-ra 

rúgtak,  amelyeken belül  a  
legjelentõsebb tétel a helyi 
iparûzési adóbevétel volt 138 mil-
lió forinttal. 

A Kerepesi Közszolgáltató Kht. te-
lephelyének és gépparkjának kia-
lakítása
A Kht. telephelyét is az iskolában 
alakítják ki, ahol már lesz a dolgo-
zóknak mosdó és öltözõ is. Vass 
Lajos, a Kht. ügyvezetõje ismer-
tette, milyen gépeket szereztek 
be azért, hogy saját maguk tudja-
nak a községi utak aszfaltozásá-
hoz szakszerû útalapot készíteni. 
Ezáltal az útépítésekre szánt ösz-
szeg csökkenhet, illetve annak 
egy jelentõs része a községben 
marad többek közt munkabér-
ként, hiszen jelentõs számban 
vesznek fel dolgozókat is a terve-
zett munkákhoz. A telephely 
kialakításhoz, valamit egy úthen-
ger és egy, a téli síkosság-mente-
sítéshez szükséges hótoló és só-
szóró szerkezet vásárlásához szük-
séges összeget a képviselõ-tes-
tület megszavazta, összesen 9 mil-
lió Ft+áfa értékben.

Bölcsõde létesítése
Jelentõs lakossági igény mutatko-

zik a bölcsõde iránt, de mint 
jegyzõ úr ismertette, 10.000 lakos 
után már törvényi kötelezettség is 
a bölcsõde üzemeltetése, márpe-
dig Kerepes lélekszáma 9972 fõ, 
de ha az állandóra be nem jelent-
kezett lakosságot is számítanánk, 
akkor az összlétszámot 12 ezerre 
tehetnénk. A számba jöhetõ hely-
színek közül jogszabályi megköté-
sek miatt végül az iskolához közeli 
terület mellett döntöttek a képvi-
selõk. A lehetõséget kihasználva 
egy 60 személyes bölcsõde létesí-
tésére adnak be pályázatot, mely-
nél szerencsés esetben a költség 
90 %-a elnyerhetõ.

Játszóterek készülnek a 
Gyermeknapra
A képviselõ-testület támogatta a 
két játszótér megépítését, egyen-
ként 6-6 köztéri játszóelemmel. 
Az egyik helyszín Kerepesen a 
Magtár tér egyik magánterülete, 
a másik Szilason az Állomás út és 
a Közösségi Ház közötti közterü-
let. A két játszótér EU szabvány 
szer int i  e lemeit  egy  he ly i  
vállalkozó, Pribelli úr felajánlás-
ként féláron szállítja a községnek. 
A játszóterek kivitelezését egy má-
sik vállalkozó végzi 1,5 millió Ft 
áron. A játszóterek köré szüksé-
ges kerítéseket és ülõpadokat to-
vábbi lakossági, vállalkozói fela-
jánlásokból reméli elkészíttetni a 
testület.

Az új labdarúgó pálya terve
A focipálya, amely valamikor a fa-
lu szélén volt, ma már a település 
középpontjában van, s ez a legér-
tékesebb ingatlana a községnek. 

Erre a területre egy hiányt pótló, 
nagy, bevásárlóközpontot szeret-

Az áprilisi testületi ülésrõl jelentjük
ne építeni több üzletlánc. Ha az in-
gatlan ilyen irányú hasznosítása 
mellett dönt a képviselõ-testület, 
a várható bevétel felébõl építhet-
nének új és korszerû pályát meg-
felelõ klubházzal, öltözõkkel egy 
másik helyen. Polgármester úr 
többször is kihangsúlyozta, hogy a 
pálya eladása csak akkor képzel-
hetõ el, ha már az új pálya 
mûködõképes, mert egyetlen 
meccs sem maradhat el a beruhá-
zás miatt. A Településfejlesztési 
Bizottság elnöke a Kerepes és 
Szilas közt elterülõ nagyrétet tar-
totta a legalkalmasabbnak az új fo-
cipálya számára, mellyel a testü-
let is egyetértett.

Javaslat a kötvénykibocsátásból 
származó összeg lekötésére, hasz-
nosítására
A meghívott pénzügyi szakértõ is-
mertette a kötvény fontosabb is-
mérveit és az egyszerû hitelfelvé-
telnél jóval kedvezõbb helyzetet, 
majd javaslatot tett a pénz ideig-
lenes lekötésére is. Mindez azért 
hasznos a település számára, 
mert az alacsony kamatozású 
svác i  f rankban e lhe lyezett  
kötvénybõl származó pénzt ma-
gas kamatozású Ft-ban lekötött 
betétbe helyezve jelentõs kamat-
különbség adódik. Ilyen nagyság-
rendeknél 2-3%-nyi kamatkülönb-
ség már jelentõs hasznot jelent. A 
községnek ez a banki mûvelet ha-
vi 2-2,5 millió Ft hasznot hozhat.
Franka Tibor polgármester 100 
millió Ft lekötésére tett javaslatot 
2010-ig, mely hoz annyi bevételt, 
ami fedezi majd az akkor esedé-
kes elsõ svájci frankos törlesztést. 
További 200 millió Ft-ot javasolt 
lekötni egyéves futamidõre. A 
fennmaradó 150 millióból 100 mil-
lió leköthetõ szeptemberig, míg a 
maradék 50 millió kerül a község 
bankszámlájára a közeljövõ pályá-
zati önrészének biztosítására illet-
ve egyéb fontos beruházásokra, 
pl. útépítésekre, óvodabõvítésre, 
parkolók létesítésre, orvosi ren-
delõ átalakításra, stb. 
A képviselõk egyeztették a terve-
zett felújítások sorrendjét is: 
Egyetértettek abban is, hogy ahol 
a lakosság hozzájárul az utca asz-
f a l t o z á s á h o z  a z  e l õ n y b e n  
részesül, például a Wéber Ede la-
kópark mind a 36 lakója vállalta 
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az önrészt. Ez azonban számukra 
nem kidobott pénz, hiszen, ha be-
fizetnek telkenként 100 ezer fo-
rintot és elkészül az aszfaltos út, 
akkor az ingatlanaik 1-1 millióval 
érnek majd többet, túl azon, hogy 
jó úton járhatnak.

Ingatlanfejlesztési tervek
Közel 12 ha önkormányzati terü-
let található a Szabadság út és a 
Gyár út közelében, amely jelenleg 
igen elhanyagolt állapotban van. 
Ennek a területnek egy jó részét 
vízmosások és árkok képezik, de 
így is marad legalább 6 ha hasz-
nosítható rész, amely a szabályo-
zási terv elkészülte után lakó- ill. 
kereskedelmi célra válik alkalmas-
sá.  F igyelnek a természeti  
környezet, azaz a zöldfelület mi-
nél nagyobb mértékû megõrzé-
sére, megszüntetve azt a veszélyt, 
aminek most ki van téve az enge-
dély nélküli tevékenységek, faki-
vágások által a terület. A 30-as út-
ra körforgalmi csomóponttal kép-
zelik el a csatlakozás kiépítését. A 
Településfejlesztési Bizottság hasz-
nosítási tanulmányterv elkészítte-
tésére tett javaslatot, melyet a tes-
tület jóváhagyott.

Óvoda átcsoportosítás
A Szabadság úton a templom kö-
zelében egymástól alig 150 mé-
terre két óvoda található. A gaz-
daságosabb üzemeltetés érdeké-
ben célszerû a gyengébb mûszaki 
állapotú Szabadság út 165-bõl át-
költöztetni a befogadásra alkal-
massá tett 260. szám alatt talál-
ható másik óvodába a csoporto-
kat. Az új rész rendbetételére 40-
60 millió Ft ráfordítást tervez az 
önkormányzat, s annak befejezé-
se után következhet a költöztetés. 
A felszabaduló területet  a 
késõbbiekben értékesítik majd.
Ingatlanok vásárlása
A 011-es hrsz. terület a szabályo-
zását követõen hasznosíthatóvá 
vált. Korábbi ingatlanvásárlások-
kal az Önkormányzat itt már közel 
2,5 ha tulajdont szerzett. Célszerû 
a felvásárlást meggyorsítani, hogy 
minél elõbb kialakuljon egy fej-
lesztési célra alkalmas egység. 
Szükség esetén élhetnek a kisajá-
títási lehetõséggel is, de polgár-
mester úr a vásárlásokat tartotta 
a jobb megoldásnak, ezért felha-
talmazást kapott szerzõdések 
megkötésére.

A Polgármesteri Hivatal az új 
helyszínen
Oláh János jegyzõ úr ismertette, 
hogy a költözés okozhat ugyan 
zökkenõket, de május 26-ától hely-
reáll a rend.

A Gyár utca 5. szám alatti 
ingatlan sorsa
Labancz József alpolgármester 
elõterjesztése számos kérdést ve-
tett fel. A képviselõk írásba foglalt 
terveket, aláírt vállalásokat szeret-
tek volna látni a szóban elhang-
zott ígéretek helyett. Ezt azonban 
a Cigány Kisebbségi Önkormány-
z a t  n e v é b e n  f e l s z ó l a l ó k  
nehezményezték, s arra hivatkoz-
tak, hogy az önkormányzat eddig 
sem tudta fenntartani az épületet, 

õk viszont szívesen hasznosítanák. 
A sok bekiabálással, majd rendre 
intéssel zavart napirendi pont 
ügye végül azzal végzõdött, hogy 
a CKÖ adjon be az épület rendbe-
tételére és mûködtetésére írásos 
ajánlatot, s vállaljanak részt a kör-
nyék rendbetételébõl is. Rózsás 
Erika képviselõ asszony is hiányol-
ta a programtervezetet, s felaján-
lotta, hogy segít azt elkészíteni. 
Franka Tibor polgármester pedig 
együttmûködést kért a Kisebbségi 
Önkormányzattól  az  ottani  
tûrhetetlen állapotok megszünte-
tésében. A döntést elnapolták a jú-
niusi ülésre.

Egyes segélyek csak 
törvénytisztelõ családoknak
A képviselõ-testület körüljárva a 
témát visszautalta a Szociális 
Bizottságnak azt az elõterjesztést, 
amely szerint a törvényi kerete-
ken belül szigorítanának a saját 
szociális rendeletükön. A tervezet 
szerint csak azok a családok kér-
hetnének átmeneti segélyt, ame-
lyek a gyermekeik iskoláztatási kö-
telezettségét teljesítik.

A Faluházból ellopott eszközök 
pótlása
Varga Gyula, a Faluház igazgatójá-
nak a kérésére a testület megsza-
vazott 900.000 Ft rendkívüli támo-
gatást az ellopott eszközök 
pótlására, addig is, amíg a 
rendõrségi vizsgálat lezárultát kö-
vetõen a biztosító kifizeti a kárt. A 
megítélt összeg egyben tartal-
mazza az épület riasztórendszer-
be történõ bekötését is.

Bérleti díj módosítás
Varga úr kérte, hogy az õ lakás-
bérleti szerzõdése is kerüljön a 
szociális bérleti díjakat meghatá-
rozó önkormányzati rendelet hatá-
lya  a lá ,  ami  számára  400  
Ft/m2/hó könnyítést jelentene. A 

képviselõk egyhangúlag támogat-
ták kérését.

Pszichiátriai magánrendelés 
a háziorvosi rendelõben
Dr. Szakolczai Zsuzsanna, a 4.sz. 
háziorvosi körzet orvosának kéré-
sét a szakrendelésre, a rendelési 
idõ módosításával együtt támo-
gatták a képviselõk.

Együttmûködés a Kodály köz lakó-
ival a környezet szebbé tételére
A Kodály köz 2., 4. és 6. szám alat-
ti 18 családot jelentõ lakókö-
zösség, összefogással, önerõvel és 
hitel felvételével 5,4 millió forin-
tos környezetszépítõ beruházást - 
útépítést, fásítást - tervez, mely-
hez önkormányzati támogatást 
kértek. Franka Tibor polgármester 
úr méltányolta a lakók áldozatvál-
lalását és 10 %-os mértékben ön-
k o r m á n y z a t i  h o z zá j á r u l á s t  
javasolt, kikötve, hogy azt az ösz-
szeget az utcakép javítására, illet-
ve utcai csapadékvíz-elvezetésre 
fordítsák. A képviselõ-testület 
egyetértett a felvetéssel.

Windhager

Tervbe vett utcafelújítások
1. Szondi, Wesselényi utca kiegészítése a József Attila utcáig. Szondy-
Wesselényi utcák kiegészítése a Wéber Ede utcától a Sólyom utcáig.
2. Ady-Ilka utcák felújítása.
3. Mezõ utca, Tölgyfa utca, valamint Állomás utca burkolása, valamint a 
híd kialakítása és a Szilasligeti úttal való összekötése.
4. Török Ignác, Mártírok u., Bajcsy-Zs. u. Kodály u., Kiss József és Berek 
utca felújítása.
5. Lakossági összefogás esetén a Wéber lakópark 37 ingatlan-
tulajdonosának egyenként 100 ezer forintos hozzájárulásával a Wéber 
lakópark útjának aszfaltozása az óvodáig.
6. Sikeres pályázat esetén a Hungaroringgel közösen a Mogyoródi és 
József Attila út új aszfaltszõnyegezése, rosszabb esetben ezen utak 
felújítása csak a szilasi HÉV átjáró két oldalán történik meg, mintegy 3-
400 méter hosszban.
7. Elkészülne még a Hegy utca meghosszabbítása Kistarcsa irányában, 
illetve a keskeny Szõlõ utca gyalogos járdája.
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Rendkívüli képviselõ-testületi ülés
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A képviselõ-testület május 14-én 
egy rendkívüli ülést is tartott, a 
meghívó ez alkalommal három 
nagy horderejû napirendi pont ja-
vaslatot tartalmazott. 

Labancz József kérte ugyan, hogy 
az alpolgármesterek újraválasztá-
sának ügyét vegyék le a napi-
rendrõl, ám képviselõtársait en-
nek szükségtelenségérõl nem tud-
ta meggyõzni. Ekkor alpolgármes-
ter úr arra tett javaslatot, hogy 
zárt- helyett nyílt ülésen tárgyal-
ják ezt a kérdést is. Mivel a másik 
érintett alpolgármester, Mayer 

Endréné is hozzájárult, a testület 
lehetõséget adott rá, hogy min-
den ügyet nyíltan, az érdeklõdõk 
jelenlétében tárgyaljanak.
Az ülésrõl egy képviselõ hiány-
zott.

Aggasztó közbiztonsági helyzet
A témával kapcsolatban meghí-
vottként jelen volt a Kistarcsai 
Rendõrõrs parancsnoka mellett a 
Gödöllõi Rendõrkapitány és an-
nak helyettese is. Kapitány úr 
hosszan fejtegette, hogy a mai 
közbiztonsági állapotok nem vé-
letlenül rosszak, az átalakulóban 
lévõ társadalom okozza ezt, 
elsõsorban a munkanélküli és 
elszegényedõ rétegeket sodorva a 
bûn felé. Azonban sietett minden-
kit megnyugtatni, hogy nagyobb 
félnivalója nincs senkinek, a 
bûnesetek túlnyomó többsége va-
gyon elleni bûncselekmény, s a 
tárgyak szerencsére pótolhatók. 
Bíztatott is mindenkit arra, hogy 
ki-ki óvja értéktárgyait, biztosítsa 
azokat, illetve ha szükséges, fo-

gadjon fel õrzõ-védõ szerve-
zeteket, mert „A biztonság pénz-
be kerül!” hívta fel a figyelmet. A 
rendõrség csak a bûncselekmény 
elkövetését követõen foglalkozik 
ezekkel, többek közt a szûkös 
anyagi keretük és a hiányos sze-
mélyi állományuk miatt. 
Nincs már rendõrállam, mint az 
ötvenes években volt, amikor jó 
volt a közbiztonság, ám mégsem 
kívánja vissza senki azt a világot. 
Ismertette, hogy a statisztikák sze-
rint egyáltalán nem rosszabb a 
helyzet, mint korábban, persze ez 
nem vigasz azoknak, akiket éppen 

kár ért. Az arányok tolódtak el, 
egyre több a betörés és a lopás, 
de az élet elleni cselekmény ritka.
A nemrégiben Szilason történt csa-
ládi gyilkosság miatt sem kell sen-
kinek sem félnie, az egy egyedi, 
családon belüli eset, társadalmi 
kihatása, folytatása nem várható. 
Ismertette, hogy a rendõrség min-

den tõle telhetõt megtesz, de öt te-
lepülésre egyetlen járõrpárjuk van, 
s ha annak éppen egy foglyot kell 
szállítani, akkor egy ideig egy sincs. 
Ennek ellenére nagyon igyekeznek, 
és jók a felderítési mutatóik is, az 
országos átlag felett teljesítenek 
hónapról, hónapra. Kérte, hogy ne 
a rendõrségben keressék a hibást, 
a társadalom termeli ki a bûnel-
követõket, s nekik erre ráhatásuk 
nincs. Kóbor Tamás bizottsági el-
nök javasolta, hogy létesítsenek 
körzeti megbízotti munkakört 
Kerepesen, mert egy hely- és em-
berismerettel rendelkezõ rendõr 
hatékonyabb és elrettentõbb len-
ne. Ez elõl kapitány úr nem zárkó-
zott el, tárgyalásokat javasolt eb-
ben a témában a község és a kapi-
tányság között. Elnök úr hasznos-
nak tartotta a lakossági össze-
fogást, egymás ingatlanainak 
megfigyelését, ha gyanús gépkocsi 
köröz valamelyik utcákban a rend-
szám felírását és bejelentését.
Farkas Imre r. õrnagy, a kistarcsai 
õrsparancsnok ismertette, hogy a 
n ö v e k v õ  s z á m ú  b e t ö r é s e k  
ellenére, a hozzájuk tartozó öt te-
lepülés közt Kerepesen történik a 
legkevesebb. Kitérve a lopásokra 
jelezte, hogy nyomázásuk ered-
ményeképpen már több elkövetõ 
ismertté vált, körözés alatt 
vannak, de mivel az egész ország-
ban bujkálhatnak, idõbe kerül, 
amíg kézre kerülnek.
Képviselõi kérdésre válaszolva 
kiderült, hogy a kábítószerektõl 
sem mentes a körzet, csak arról 
ritkábban lehet hallani. Sajnos a fi-
atalok szórakozásainak a részévé 
vált az enyhébb kábítószerek 
használata, s vannak, akik nem 
tudnak megállni a lejtõn. A 
Kapitányságon egy négyfõs egy-
ség csak a kábítószer üldözéssel 
foglalkozik. 

Polgármester  úr  kérdésére 
megtudtuk, hogy a bûnmegelõzés 
terén alig van a rendõrségnek 
eszköze, nekik a felderítés és az el-
fogás a dolguk.
Kiderült, hogy önkormányzat is vá-
sárolhat traffipax készüléket, amit 
aztán elsõsorban azon a települé-
sen használ majd a rendõrség, ám 
ennek a beszerzési ára 2 millió Ft. 
Ismeretes, hogy a napokban avat-
tak fel egy ilyen készüléket, 
Veresegyházán, amit négy telepü-
lés közösen vásárolt.
A rendõrségi helyzetelemzés után 
nem lettek vidámabbak a képvi-
selõk.

A Mezõ út aszfaltozása
Az út felújítására a kötvénykibo-
csátásból származó összeg ad le-
hetõséget. A mûszaki kivitelezés-
re Vass Lajos, a Kht. vezetõje há-
rom változatot is beterjesztett. A 
képviselõk nagy többsége egyet-
értett vele, hogy az aszfaltozás ki-
vételével minden munkát a 
Kerepesi Közszolgáltató Kht. 
végezzen, hiszen éppen ezért sze-
relték fel a céget a szükséges 
gépekkel, s így tudnak jónéhány 
kerepesi embernek munkát és 
megélhetést biztosítani. Rá-
adásul, ha a Kht-nak már gyakor-
lata is lesz az útalap készítésben, 
akkor más, közbeszerzés köteles 
esetekben is eredményesen ve-
het részt alvállalkozóként a kör-
nyéken. További elõnyt jelent, 
hogy így a gazdálkodás átlátható 
lesz, s biztos, hogy nem számláz 
az önkormányzatnak a saját cége 
a szükségesnél többet, így ez a leg-
olcsóbb megoldás is egyben. 
Mindezek ellenére Palotai képvi-
selõ úr a piaci verseny érdekében 
javasolta, hogy halasszák el a dön-
tést és kérjenek be azonos 
mûszaki tartalomra más cégektõl 
is ajánlatokat. Véber Gábor azon-

Farkas Imre r.õrnagy és Mihály István r. ezredes

Vass Lajos ügyvezetõ
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ban tüstént visszautasította a 
felvetést, ami nemcsak idõhúzást 
jelent, hanem ellentétes a testü-
let Kht-val kapcsolatos terveivel, s 
fõleg a falu érdekeivel. Franka 
Tibor is kifejtette, hogy éppen 
azért küzdöttek, hogy a kiadott 
pénzek lehetõleg itt, helyben 
maradjanak, erre készülnek már 
jó ideje. Palotai úr azonban kitar-
tott a szabadverseny szükségessé-
ge mellett, de képviselõ-társai 
leszavazták, így a Kht. kapta meg 
ezt a feladatot, 45 millió Ft érték-
ben.
Az aszfaltozásra, mivel arra a Kht. 
nem képes, természetesen több 
ajánlatot kérnek be, s legjobbat 
fogják választani. A munka 
minõségét, mind az útalap, mind 

az aszfaltozás terén idegen mû-
szaki ellenõrre bízzák.
Az is elhangzott, hogy azért ez a 
legfontosabb utca, mert ez egy-
ben menekülési útvonalként is 
használható a 3-as fõút bármilyen 
ok miatti lezárása esetén. Enélkül, 
bizonyos esetekben megbé-
nulhatna, bedugulhatna a falu.

Alpolgármesterek újraválasztása
Az újraválasztás szükségességét 
Franka Tibor polgármester indo-
kolta. Mint elmondta, 2006-ban a 
gyakorlatlan képviselõkbõl álló ön-
kormányzat három ponton is 
törvénysértõ módon választotta 
meg az alpolgármestereket, az ak-
kori jegyzõ nem biztosította a tör-
vényes kereteket. A Közigazgatási 

Hivatallal egyeztetve polgármes-
ter úr arra az elhatározásra jutott, 
hogy más módon nem tudják 
megszüntetni a két éve fennálló 
törvénytelen állapotot, csak ha új-
raválasztást tartanak, most már 
a z o n b a n  b e t a r t v a  m i n d e n  
elõírást. Nyomatékosan kifejtette, 
hogy semmin nem akar vál-
toztatni, most is ugyanazt a két 
személyt jelöli, mint annak 
idején, Labancz Józsefet és Mayer 
Endrénét. 
A szabályok maradéktalan betar-
tása érdekében felkérte Oláh 
János jegyzõt a választás lépései-
nek ismertetésére, majd Pordán 
Miklós javaslatára megszavazták a 
szavazatszámláló bizottság ösz-
szetételét. Ennek elnöke Rózsás 
Erika lett, tagjai pedig Ignác 

János, Szabó Anikó és Véber 
Gábor.
A titkos szavazás végeredménye: 
Mayer Endréné 11 IGEN szavazat-
tal ismételten alpolgármester lett, 
míg Labancz Józsefre mindössze 4 
IGEN szavazat érkezett, így õ nem 
lehet a továbbiakban alpolgár-
mester.
Polgármester úr sajnálatát fejezte 
ki, hogy képviselõtársai idõ-
közben megváltoztatták a sza-
vazatukat, ezzel újabb feladatot 
adtak neki, hiszen most vagy más 
személyt kell alpolgármesternek 
jelölnie és újra szavaztatni róla, 
vagy az SZMSz-t kell ismét a 
helyzethez, (az önkormányzatnak 
egy alpolgármestere van) igazíta-
ni.

WK

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.

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

Szentmisék

A kerepesi templomban
vasárnap: 8 és 19 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

Szavazatszámlálás

Mayer Endréné Labancz József
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Polgármester úr, mi indokolta az 
épületváltást?
Két oka is volt. A Szilasmenti MGTSz 
székháza 35 évvel ezelõtt épült, a 
korszak minden jellegzetességét 
magán v ise l te .  Fe les legesen 
hatalmas, akkori értelemben vett 
modern, de kevésbé célszerû épület, 
amelynek rendkívül magas volt a 
rezsije. Idõközben az összes nyíl-
ászáró cserére érett, az egész épület 
elavult. Polgármesteri Hivatalnak 
egyébként sem volt szerencsés, 
viszont igen drága volt a fenntartása. 
Az épület jellegébõl és állapotából 
fakadóan a két elsõ meghirdetésre 
egyáltalán nem akadt jelentkezõ, 
majd végül a harmadik alkalommal 
jelentkezett egy vállalkozó, aki 
hajlandó volt megvenni 120 millió Ft-
ért. A másik ok, hogy az iskola 
tanulólétszáma lecsökkent és egy 
egész épületszárny, a valamikori 
kisegítõ iskolai rész kihasználatlan 
maradt. Ezt jelöltük ki a Polgár-
mesteri Hivatal számára átme-
netileg. További elõnyt jelent, hogy 
itt a Hivatal mellé költözhet a Kht is, 
amelynek így már lesz telephelye, 
ami alapfeltétel többféle tevékeny-
ség végzésénél, s végre rendes, 
zuhanyozóval ellátott öltözõ is épül a 
számukra. Elvégeztettük a szükséges 
belsõ felújítást és egy szerény 
bútorvásárlással együtt az új 
helyszín kialakítására, beleértve a 
Kht telephelyének kialakítását is, 20 
millió Ft-ot költöttünk. Összessé-
gében tehát 100 millió Ft közvetlen 
haszonnal járt a csere, nem beszélve 
arról, hogy itt az üzemeltetési 
költségeink jóval alacsonyabbak 
lesznek. Csodálkozom is, hogy a 
korábbi önkormányzatok miért nem 
igyekeztek a sokéve fennálló mél-
tatlan állapotokon változtatni a 
Polgármesteri Hivatalban. Aki eljön 
Kerepesre, bejön a Hivatalba, 
esetleg a polgármester dolgozószo-
bájába, az ne lepusztult, elhanyagolt 
körülmények közt találja magát, és 
ha a kerepesi polgár bejön az ügyeit 
intézni, azt emberi körülmények 
közt, leültetve tudjuk fogadni.

A Hivatal elõzõ épülete a falu egyik 
szélén volt, ez most a másik szélén 
van. Igaz, hogy Kerepesnek nincs 
faluközpontja, de gondolkodnak-e 
ennek a megteremtésén?
A volt Tsz központ valóban szinte a 
határban volt, de itt az iskola azért 
központibb elhelyezkedésû és jól 
megközelítetõ helyen van. Viszont 
igaza van, nem ez a végsõ megoldás. 
Szomorú, hogy Kerepes az utolsó 50 
évben elvesztette, vagy nem 
alakította ki a településközpontját, s 
ez hiányzik is nagyon. 

A terveink szerint a jelenlegi foci-
pálya és környéke tûnik alkalmasnak 
a központi szerep betöltésére, a 
focipálya a legértékesebb ingatlan 
Kerepesen. Ezért kezdeményeztem 
egy új pálya kialakítását másutt, ahol 
a labdarúgóink is méltó körülmények 
közé kerülhetnének. Az öltözõkre és 
a kiszolgáló létesítményekre gon-
dolok. Ha felszabadul a jelenlegi 
pálya területe, akkor nyílik lehetõség 
ott egy központi bevásárló-szolgál-
tató épület kialakítására, akár 
beleértve a Hivatal elhelyezését is. A 
másik központi területünk lehet a 
jövõben a szilasi rét, ami szabadidõ-
központnak, mûvelõdési háznak, 
iskolának, óvodának, bölcsõdének, 
s z á l l o d á n a k ,  p i h e n õ p a r k n a k  
adhatna helyet. Egyelõre azonban ez 
a mostani váltás nagy elõrelépést 
jelent minden tekintetben. 

A legutóbbi képviselõ-testületi 
ülésen alpolgármester választás 
történt, ami ugyancsak szokatlan 

Megkérdeztük
a polgármestert
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közel két évvel a beiktatást kö-
vetõen…
Igen, ennek komoly oka van. Sajnos 
annak idején nem a törvényi elõ-
írások szerint járt el az önkor-
mányzat. Én, mint újsütetû polgár-
mester az alakuló ülésünkön még 
nem ismertem a hatályos eljárási 
rendet, megbíztam a mellettem ülõ 
jegyzõ és aljegyzõ, azaz a törvé-
nyesség õreinek jogalkalmazásá-
ban. Sajnos nem álltak a helyzet 
magaslatán, így több tekintetben is 
jogsértõ módon történt a választás. 
A Közigazgatási Hivatal szerint is 
célszerû a választás megismétlése, 
most már a szabályok maradéktalan 
betartása mellett.  Én személy sze-
rint semmi mást nem akartam, csak 
azt, hogy törvényes választás történ-
jen, ezért nem változtattam - a tisz-
tesség is így kívánta - az általam két 
évvel ezelõtt is támogatott jelölte-
ken, most is Labancz Józsefet és 
Mayer Endrénét jelöltem. A képvise-
lõ-testület azonban az eltelt idõszak 

tapasztalatai után megmásította a 
szándékát és nagy többséggel már 
csak Mayer Endrénének szavazott 
bizalmat. Labancz József megbízását 
a 14 fõs testületbõl mindössze 4 fõ 
támogatta a szabályos, titkos 
szavazáson.

Hogyan kívánja feloldani polgár-
mester úr a kialakult helyzet és az 
SzMSz közötti ellentmondást?
Két lehetõség közül választhatok. 
Vagy kérem a testületet, hogy 
csökkentsük az SzMSz-ben az 
alpolgármesterek számát kettõrõl 
egyre, vagy egy másik alpolgár-
mester jelöltet terjesztek a képvise-
lõk elé, s akkor ismét titkos szavazás 
következik. Még nem döntöttem el, 
de a júniusi képviselõ-testületi 
ülésre beterjesztem valamelyik 
változatot. 
Két alpolgármester azért lenne 
szerencsés, hogy mindkét település-
rész, tehát Kerepes mellett Szilas is 
ilyen szinten is képviseletet kapjon, 
de nem minden áron, hiszen a 
munkából akkor is kiveheti a részét 
minden képviselõ, ha nem alpol-
gármester.
Persze egy alpolgármesternek 
magasabb a tiszteletdíja, mint a 
képviselõké, de remélem, hogy senki 
sem a pénz miatt vállalta a 
testületben a munkát, hanem a 
településünkért vállalt felelõsségér-
zetbõl.
Ebben én, mint polgármester 
igyekeztem a kezdettõl jó példát 
mutatni. A megválasztásomkor 
kikötöttem, hogy két évig nem 
veszek fel több fizetést, mint az 
elõdöm, még az idõközben bekö-
vetkezett nem kevés inflációt sem 
engedtem beépíteni az összegbe. Így 
aztán ma már a jegyzõnek is 
magasabb a bére, mint a polgár-
mesteré, és ha felvesszük az új 
pénzügyi irodavezetõt, valószínûleg 
õ is többet kap majd, mint én. Ez az 
én döntésem volt, ami mellett most 
is kitartok. Az embereknek érezniük 
kell, hogy aki elöljáró akar lenni az ne 
üzleti elõnyökért, magas fizetésért 
tegye, hanem önzetlenül, a közösség 
hasznára igyekezzen tenni, a saját 
érdekeit tudja háttérbe szorítani. 
Remélem, hogy képviselõtársaim 
többsége is így gondolkodik.

Az önkormányzat felruházta a 
megfelelõ gépekkel a Kht-t,  
indulhatnak az útépítések?
Igen, a feltételeket megteremtettük, 
hogy nagyságrenddel több szilárd 
burkolatú útja legyen Kerepesnek. A 
legutóbbi ülésen a fontossági 
sorrend is kialakult. Elsõként a Mezõ 
utcában kezdõdik el a munka, a 

Franka Tibor polgármestertõl május 22-ére, már a Polgármesteri Hivatal 
új épületében a berendezkedés közben kaptunk interjú lehetõséget, így 
az elsõ kérdésünk is mindjárt ehhez a tényhez kapcsolódik.
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szilasi részen pedig a Wesselényi és a 
Szondi utca áll a jegyzék elején. Ahol 
viszont kénytelenek vagyunk 
közbeszerzési eljárást kiírni, ott 
sajnos többhónapos kivárás után 
lehet csak a megvalósulásra 
számítani, a rendelkezések miatt. Az 
idén útépítésre összesen mintegy 
150 millió forintot tudunk fordítani, 
aminek szeptemberre már látható 
jelei lesznek.
Most, a gyermeknapra azonban nagy 
örömünkre két játszóteret tudtunk 
építeni, nagy hiányt pótolva ezekkel, 
például Szilason korábban egyál-
talán nem volt játszótér. Kerepesen 
van ugyan egy elavult, amit szintén 
fel akarunk újítani, de most a Magtár 
téren készült az új, a lakosság, 
elsõsorban a kisgyermekesek 
kívánságára és örömére. (Hogy ez 
mennyire igaz, mutatja, hogy a 
szilasi mûvelõdési ház elõtti téren a 
még teljesen el  sem készült 
játszóteret máris birtokba vették a 
messzebbi utcákból is ideáramló 
kisgyermekes családok! - a szerk.). 
Nagyon örülök, hogy ezzel javítani 
tudtunk az ittlakók közérzetén. 
Köszönöm Pribelli úr önzetlen 
támogatását, aki az egyik játszótér 
összes eszközét ingyen ajánlotta fel 
Kerepesnek. Kérem a szülõket, 
nagyszü lõket ,  seg í tsenek  az  
eszközök megóvásában. Bízom 
benne, hogy kapunk segítséget a 
lakosságtól a játszóterek rendben- és 
tisztántartásához, a kutyák távol-
tartásához. 

Az útfelújításokra fordított pénz, 
gondolom, már a kötvényki-
bocsátásból származik!?
Természetesen. A felvett 450 millió 
forintból most 150 milliót az utak 
javítására, felújítására fordítunk. 
Emellett pályázatokon is igyekszünk 
támogatási összegeket szerezni, s 
ezek az elnyert összegek is növel-
hetik az erre fordítható keretünket. 
Pályázatot adtunk be továbbá 
óvodabõvítésre, bölcsõdeépítésre, 
iskola-felújításra, az orvosi rendelõ 
akadálymentesítésére, P+R parkolók 
építésére. Ezeket a célokat minden-
képpen meg szeretnénk valósítani, 
de többre futná, ha az állami 
pályázatokon is sikeresek lehetnénk. 
A kötvénybõl származó összegeket 
ezekre a fejlesztésekre kívánjuk 
fordítani.

Más településekhez képest igen 
szerény összegû kötvénykibo-
csátásról döntöttek, miért?
Valóban, például. Szada és Mogyo-
ród egyenként 1,2 milliárd forintnyi 

kötvényt bocsátanak ki, pedig a 
lélekszámuk a fele sincs Kerepe-
sének. Nálunk azonban óvatosabb 
volt a képviselõ-testület, vagy nem 
volt eléggé elszánt a település 
fejlesztésében. Eredetileg 800 
milliós kibocsátásra tettem javas-
latot, de egyes képviselõk mindent 
megtettek, hogy ez ne történhessen 
meg. Sikerült elbizonytalanítaniuk 
többeket, így bár egyetlen szava-
zattal megszavazták ezt az összeget, 
a társadalmi béke érdekében újabb 
elõterjesztést tettem ezzel az 
alacsonyabb összeggel. Ezt a 450 
milliós kibocsátást aztán már 
jelentõs többségi szavazattal tudtuk 
elfogadni. 
Pedig a kötvény nagyságrenddel 
kevesebb terhet jelent, mint a hitel, 
és banki szakértõ alkalmazásával a 
fel nem használt részt mi is kama-
toztatni tudjuk. Egy egyszerû példa. 
A sváci frankban jegyzett kötvényünk 
összege után 3 %-os kamatot kell 
fizetnünk, ugyanakkor a tartaléknak 
tekintett 100 millió forintunkat a 
magas forintkamat miatt 9-10 %-os 
hozamra tudjuk lekötni. A két kamat 
közti különbség, 6-7 % hasznot 
jelent, ami a banki költségek mellett 
is jelentõs hozamot hoz hónapról 
hónapra, s kitermeli a majdan 
fizetendõ kamatterhünk jelentõs 
részét. 
Ahol nincsenek ilyen visszahúzó erõk 
a képviselõ-testületben, ott most 
nagyobb fejlõdési lépésre nyílik 
lehetõség, de azért mi is megteszünk 
minden tõlünk telhetõt.

Jelentõs méretû vállalkozás alig van 
a településen, gondolom az 
iparûzési adóbevételük sem sok. Ez 
miért van így?
Ez a helyzet visszavezethetõ a 
kárpótlásra, amikor nagyon sok 
ember kapott kisebb nagyobb 
területet, de az önkormányzat alig 
szerzett földtulajdont. Ez jelentõs 
akadály az iparosítás elõtt, mert a 
tulajdonosok nem akarják eladni a 
szántó vagy rét besorolású ingat-
lanokat. Azt remélik, hogy elõbb 
utóbb belterületbe vonjuk a terü-
letüket és akkor kiparcellázva 
házhelynek, nagyságrendileg na-
gyobb haszonnal adhatják majd el 
azokat. Így pedig alig van nagyobb 
összefüggõ terület egy ipari park 
létesítéséhez.
Mindezek miatt jelenleg az önkor-
mányzat a legnagyobb foglalkoztató 
egész Kerepesen. A Kht, az Iskola, az 
óvodák és a Hivatal alkalmazottainak 
a létszáma közel 170 fõ. Az 
adóbevételeink pedig összessé-

gében alig érik el a 200 millió forintot 
évente, pedig ebben benne van az 
iparûzési-, a kommunális- és a 
gépjármû adó is. A szemétszállítást 
pedig ingyenes végezzük mindenki-
nek, így ebbõl sincs bevételünk, csak 
kiadásunk.
Ebbõl a kevés bevételbõl és az 
ugyancsak szûkös állami leosztásban 
kapott összegekbõl gazdálkodunk. 
Nagyon takarékosan élünk. A 
Polgármesteri Hivatalban nincs rep-
rezentációs keret, nincs szolgálati 
gépkocsi, minden fillérre vigyázunk. 
A polgármesteri dolgozószobába is 
használt bútorokat vásároltunk, a 
korábbiakat pedig tovább adtuk a 
Hivatal más irodáinak.
Ami pénzünk van, azt szigorúan 
közcélokra költjük, játszótérre, iskola 
felújításra, utakra. Úgy érzem, a 
lakosság látja ezt, ismeri a valóságot, 
s egyre többen támogatnak ben-
nünket, hogy ezt az irányvonalat 
vigyük tovább Kerepes fejlõdése 
érdekében.

A településen van Szlovák- és 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 
de a testületi üléseken mindig csak 
a cigányokról hallunk. Mi ennek az 
oka?
A Szlovák Önkormányzat a település 
szlovák hagyományait gondozza, 
tevékenyen és önállóan mûködnek, 
ezért nincs róluk sok szó az üléseken. 
A cigányság azonban az országos 
médiában is hallatja a hangját, illetve 
bizonyos körök még szítják is a 
hangulatot, így aztán rendszeresen 
napirendre kerülnek. Szerencsére 
vannak nagyon rendes, megbecsült, 
dolgozó emberek is a cigányság közt, 
akikkel semmi gondja nincs sen-
kinek. Õk maguk is kifejezik, hogy 
miért támogatjuk segélyekkel 
azokat, akik nem akarják a törvényes 
rendet, s kizárólag a jogaikat han-
goztatják. Ilyen kettõs helyzetben 
van cigányság - valószínûleg orszá-
gosan is  és nálunk Kerepesen is. 
A cigányság felemelésén nekünk is 
munkálkodnunk kell, csak ez nem 
megy az õ akaratuk ellenére. Be kell 
látniuk, hogy csak munkával válnak 
jogosulttá bármire, különben a 
társadalom dolgozó része tarthatja 
el õket, ami nem járható hosszú 
távon. Testület elé viszem, hogy 
segélyt csak munkáért lehessen 
kapni.

Persze nem könnyû beleszokni abba 
a rendbe, amikor a felnõtt nap mint 
nap dolgozni, a gyerek iskolába, 
óvodába megy. Ehhez meg kell 
változni a szokásoknak, az élet-

módnak. Elsõ lépésként azt akarjuk 
bevezetni több polgármester 
társammal, hogy származásától 
függetlenül csak az kapjon szociális 
segélyt, aki az adott hónapban 
legalább öt munkanapot köz-
munkásként ledolgozott, azaz 
legalább havi 40 órát hasznos 
tevékenységgel töltött. Azoknál a 
gyerekeknél pedig, akiket nem 
járatnak a szüleik rendszeresen 
iskolába, azoknál vonjuk meg az 
étkezési támogatást. 
Ebben a témában Monokon, Kossuth 
Lajos szülõfalujában tartunk 
polgármesteri találkozót. Ha ez a 
kezdeményezésünk törvénytelen, 
akkor a törvényt kell megváltoztatni, 
hiszen nem a társadalom van a 
törvényekért, hanem a törvénynek 
kell az emberek életét segíteni. A 
cigányságnak meg kell értenie, hogy 
az állampolgárnak kötelességei is 
vannak, nem csak jogai, részt kell 
venni az értékek megtermelésé-
ben is. 
Kár, hogy ezeket az elképzeléseket 
vannak, akik politika ügyként, 
ütõkártyaként használják, nem a 
megoldást keresik, hanem a jelenlegi 
- mindenkinek rossz - helyzetet 
akarják konzerválni, mert ezekbõl a 
gondokból tudnak idõrõl idõre 
politikai tõkét kovácsolni maguknak.
Mi tenni akarunk a cigányság 
gondjainak enyhítésén, s ez tûnik az 
egyedüli megoldásnak. Jó lenne, ha 
ebben szorosabban együtt tudnánk 
mûködni a CKÖ helyi vezetõivel.

Van ám egy harmadik kisebbség is 
Kerepesen. A török idõket követõen 
elõször svábok telepedtek itt le, 
akiknek az utódai most is köztünk 
élnek. Õk azonban a II. világháborút 
követõ években olyan meghur-
colásokat szenvedtek el, hogy mind a 
mai napig kevésbé merik vállalni a 
származásukat. Nagyon örülnék, ha 
a következõ önkormányzati ciklusra 
már a német kisebbség is meg-
szervezné magát.

Még számos témát szerettünk 
volna felvetni, de az újságnak 
kötött a terjedelme. Így most 
megköszönöm Polgármester úr 
nyílt válaszait és kérem, adjon 
lehetõséget, hogy alkalom adtán 
újból megkereshessük a többi, 
Kerepesen közérdeklõdésre szá-
mot tartó üggyel, eseménnyel 
kapcsolatos kérdéseinkkel.

Windhager Károly
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Kedves Képviselõ Úr! Mióta él Kerepesen, és 
mióta képviselõ?
Budapesti születésû vagyok, 1953-ban láttam 
meg a napvilágot, ott is nevelkedtem a II. 
kerületben. Fiatal koromban sokat sportoltam, 
ami kitartásra, küzdeni tudásra nevelt. 10 éve 
költöztünk ide Kerepesre, a családommal, 
feleségemmel, édesanyámmal és lányunkkal. 
Szeretjük a természetet, és az állatokat. 
Mindannyian megszerettük Kerepest.  
Politikával 2002-ben kezdtem foglalkozni. 
Korábban nem voltam képviselõ, csak 2006-tól.

Milyen színekben vesz részt az önkormányzat 
munkájában?
Néhány régi tagtársammal alapítottam meg a 
helyi FIDESZ csoportot melynek jelenleg én 
vagyok a vezetõje. A jelöltjeink közül többen 
képviselõk lettek, de idõközben elpártoltak 
tõlünk néhányan, így jelenleg már csak hárman 
vagyunk. Tisztelem azokat a társaimat, akik 
kitartanak ma is az elveink mellett.

Milyen élettapasztalattal lett képviselõ?
Középfokú végzettséggel rendelkezem, de 
mellette kitanultam több szakmát is. Voltam 
fuvarozó vállalkozó, de felhagytam vele, mert a 
jelenlegi gazdasági környezet nem kedvez a 
vállalkozásoknak. Jelenleg Veresegyházon egy 
multinacionális cégnél dolgozom, ahol egy új 
technológia bevezetésével egyes alkatrészek 
minõségvizsgálatát végzem. Cégen belül is 
számos belsõ szakmai továbbképzésen veszek 
részt folyamatosan.

Az önkormányzati ciklus feléhez közeledve, 
mennyire elégedett az eddigi eredményekkel?
Nem vagyok elégedett, a sok szép kam-
pányígéretbõl kevés valósult meg. A magam 
célkitûzését azonban sikerült teljesítenem. Azt 
ígértem, hogy felélesztem a polgárõrséget és 
sikerült is talpra állítani a csoportot. Gépkocsit 
is kaptak az önkormányzattól, tevékenykednek. 
Egy barátom felajánlott a község részére több 
mint 300 db hársfa csemetét, amit a lakosság 
között már a tavalyi évben szét is osztottunk. 
Remélem sok közülük gyökeret is eresztett, 
„úgy mint mi” Kerepesen.

Mi a véleménye az önkormányzat gazdál-
kodásáról, a kötvénykibocsátásról?
Nem vagyok híve az ingatlaneladásoknak, vagy 
ha mégis eladunk valamint, mint most a 
Polgármesteri Hivatal épületét, akkor szerintem 
azonnal be kell fektetni a pénzt valamilyen 
hasznot hozó vállalkozásba, semmiképpen sem 
szabad felélni, mert az ingatlanok egyszer 
elfogynak. Az önkormányzatnak arra kell 
törekednie, hogy hasznot hozó beruházásai, 

fejlesztései legyenek, amelyekre a jövõben is 
számíthatunk. Tisztában vagyok vele, hogy a 
magyar önkormányzatok rákényszerülnek a 
vagyonfelélésre, de Kerepesnek el kell kerülnie 
ezt a zsákutcát. Mi a tavalyi évet 64 millió forint 
mínusszal zártuk.
(Itt ki kell igazítanunk képviselõ úr állítását, 
ugyanis a Pénzügyi Iroda szerint a valóságban 
az Önkormányzat számláján 2007. december 
31-én még közel 65 millió forint volt, melyet át is 
hozott 2008-ra pénzmaradványként. Hiányról 
szó sem volt.  - A szerk.)

A kötvénykibocsátást én is megszavaztam, de 
csak a 450 milliót, úgy láttuk a párttársaimmal, 
hogy ezt még kezelni tudja a falu, és mert 
valóban szükség van rá. Az összeg felhasználása 
terén azonban nagyobb részt különítettem 
volna el a pályázati önrészek számára. Egy 60 - 
70 %-os támogatásnál az önkormányzat 
vagyona megháromszorozódhat, ennél jobb 
befektetés nem létezik. Viszont a pályázatok 
eredményessége érdekében célszerû lenne 
összefogni Kistarcsával, Mogyoróddal, 
Gödöllõvel, s közösen indulni, így nagyobb 
esélyünk lenne nyerni.
Sajnos termelõüzem létesítése nem szerepel a 
terveinkben, hiába kardoskodtam annak 
idején, hogy vegyük meg a közeli betonüzemet, 
amit akkor potom áron meg lehetett volna 
szerezni. Most, amikor utakat akarunk építeni, 
milyen jól jönne, és hasznot hozna, sõt a 
környéken zajló építkezésekhez is szállít-
hatnánk betont, de sajnos ez a hajó már 
elment.

Az utca-aszfaltozások nem hoznak hasznot…
K ö z v e t l e n ü l  u g y a n  n e m ,  d e  m é g i s  
elvitathatatlan, hogy a közlekedéshez utakra 
van szükség. Most nagyobb léptékben 
szeretnénk utakra beruházni, ezért szereltük fel 
a Kht-t minden ehhez szükséges eszközzel, 
géppel. Így önköltséggel tudunk útalapokat 
készíttetni és közben munkát adni jó néhány 
embernek. Milyen jó lenne, ha lenne egy 
betongyárunk is hozzá! Pedig a kampányban 
még szerepelt a betonüzem létesítése, vagy 
vásárlása.

Milyennek látja Kerepest?
Mindig csodálkozom, amikor az itt lakókat - 
teljesen feleslegesen - három csoportra osztja a 
közvélemény, Kerepesire, Szi lasira és 
betelepülõre. Ennek semmi értelme. Egy 
község van, amely Szilasligetbõl és Kerepesbõl 
áll, azt kell fejlesztenünk.
Máskülönben igen kellemesen csalódtam az 
itteni emberek közvetlen segítõkészségében. 
Még csak egy éve laktunk itt, amikor eltörött 

egy fõnyomócsõ a házunk elõtt és a lakásunkat 
3300 m  víz árasztotta el. Elképzelhetõ milyen 

körülmények közé kerültünk. Ekkor azonnal 
nagyon sok, számunkra teljesen ismeretlen 
ember ajánlotta fel a segítségét, s ez nagyon jól 
esett, Budapesten ez elképzelhetetlen lett 
volna. A polgármester is azonnal a helyszínen 
volt és intézkedett.
Egyébként is úgy érzem, hogy az itteni 
kellemesebb, nyugodtabb élet évekkel 
meghosszabbítja az életemet. Szeretünk itt 
élni. A lányunk is ide ment férjhez, így már 
jelentõs Kerepesi rokonságunk is van.

Mivel tölti a szabadidejét?
Szeretek horgászni, a rekordom egy 10 kilós 
tiszai szürkeharcsa, Örülök is a döntésnek, hogy 
a Szilas patak medrében egy víztározó 
halastavat tudunk létesíteni. Tudom, hogy 
o d a f i g y e l é s s e l ,  j ó  ö t l e t e k k e l  l e h e t  
gazdaságosan üzemeltetni egy tavat is. Az igaz 
hogy ehhez hosszabb idõ kell, mert eleinte csak 
befektetést jelent.

Mit szeretne elérni a távlatokban?
Azt szeretném, ha lenne súlya az adott szónak. 
Nagyon zavar, hogy ez most nem így van. A 
rokonaink Erdélyben még mindig úgy élnek, 
hogy a kimondott szó ér annyit, mint a papíron 
kötött szerzõdés. Ott egyszer szegi meg az adott 
szavát valaki, többé nem lesz hitele a faluban. 
Tisztelik az idõseket, figyelnek a szavaikra, erõs 
a családi kötödés. A falu összetart, és védik 
egymást. Így tudták megtartani a közösségüket. 
A testületi üléseken is a következetességet, a 
megbízhatóságot szeretném látni minden 
képviselõnél.
A magam részérõl igyekszem fegyelmezett 
lenni, elmondom a véleményem, de ha a 
döntés megszületett, és én elfogadtam, akkor 
tartom magam a többség határozatához. Ha 
valahová leteszem a garast, akkor amellett 
kitartok, illetve nagyon komoly változásnak kell 
történnie ahhoz, hogy megmásítsam az 
elhatározásomat. 

Lejegyezte:
Windhager Károly

BEMUTATKOZIK A KÉPVISELÕTESTÜLET

Kovács Antal 

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. MÁJUS



KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA 11

2008. MÁJUS « KEREPESI VÉLEMÉNY



KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA12

Eldorádó Otthon
tula jdonostárs  barátommal.  Ennek az  
intézménynek az üzemeltetése, kiszolgálása lesz 
a vállalkozásunk fõ feladata. Ez azt is jelenti, hogy 
jelentõs számú új munkahelyet teremtünk 
Kerepesen és egyúttal megszépítjük a Magtár tér 
környékét is.

Mit szól a család ehhez a megszállott 
sportélethez és most a profilváltáshoz?
Szerencsés ember vagyok, nagyszerû feleségem 
van. 35 éves házasok vagyunk, de már elõtte is 10 
évig együtt jártunk. Mondhatom, hogy az egész 
sportos életet ez a biztos családi háttér tette 
lehetõvé. Két gyermekünk van. A fiam, András, 
28 éves, folytatja apja szenvedélyét, együtt 
dolgozunk és már az autósportban is bontogatja 
a szárnyait. Létrehozta a saját csapatát, és már 
van egy második és egy harmadik helyezése. Neki 
egy új kocsira lenne szüksége, de ezt most sajnos 
nem engedhetjük meg magunknak. A kislányunk 
18 éves, õ még tanul, de bekapcsolódik a családi 
vállalkozásba. Az egyik gyenge pontunk, hogy 
nem beszélek jól idegen nyelveket, nos Andrea 
tökéletesen beszél angolul. Ezt a profilváltást is a 
családdal közösen megbeszélve döntöttük el. 

Költséges sport az autósport, lehet ezzel keres-
ni is?
Sajnos nem, itt nincsenek pénzdíjas versenyek, 
nekünk csak költségeink vannak. Bevételt csak a 
szponzorok támogatása jelent, amit nagyon 
köszönünk azoknak a cégeknek, amelyek 
érdemesnek tartank minket erre. Mi cserébe 
reklámozzuk õket.

Nem lett volna egyszerûbb egy autógyártó 
csapathoz szerzõdni?
Volt ilyen érdeklõdés felénk, de én a magam 
erejébõl akartam versenyezni. Ez így dupla 
kihívás, nemcsak a versenyzésben mutathatjuk 
meg, hogy mit tudunk, hanem a gépet is magunk 
építettük. Ha nyerünk, akkor kétszeres az öröm. 
Ha a szerény körülményeink ellenére elsõk 
tudtunk lenni, akkor ezt kizárólag a magunk 
teljesítményének érezhetjük. Még a mérnöki 
gárda elismerését is elértük, a G. Baba proto 
néven bejegyzett gépkocsink minden jogi és 
mûszaki próbát kiállt.

Hogyan foglalhatjuk össze az autók közt 
eltöltött évtizedeket?
A többévtizedes versenyzés ellenére töretlen jó 
az egészségem, szeretõ családi közegben élek, és 
bár anyagilag nem gazdagodtam meg, ez a sok 
sportsiker rengeteg élménnyel töltött fel. 
Bejártam a világot Afrikától Amerikáig, Európa 
szinte valamennyi országában megfordultam. 
Közben olyan mûszaki tudást és annyi gyakorlati 
tapasztalatot szereztem a gépkocsi építésben és 
vezetésben, amit nagy kár lenne nem 
kamatoztatni, így aztán továbbra is borsot török a 
fiatalabb autóversenyzõ nemzedék orra alá. 
Zuglóból költöztünk ide, itt jól érezzük magunkat, 
és úgy hiszem, minket is elfogadott a falu, annak 
ellenére, hogy az autók próbálgatása bizony némi 
zajjal, zavarással is járt. Most csendesebbek 
leszünk!

WK

Milyen gépkocsival álltak rajthoz a Central 
Európa Rallyn?
Ugyanazzal, amivel immár  10 éve versenyzünk, s 
nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt a gépet mi, 
azaz az Eldorádós Csapat építettük, s kisebb 
nagyobb fejlesztések után, mind a mai napig 
használjuk, mégpedig igen eredményesen, 
hiszen hat bajnokságot nyertünk vele. Pedig nem 
könnyû versenyben maradni a gyári nagycsapa-
tok, pl. a Nissan, stb. mellett, az összehasonlít-
hatatlanul nagyobb mûszaki hátterük és egyéb 
lehetõségeik miatt.  Ezen a Magyarországról 
indult, Erdélyt (Nagybánya) érintõ, majd ismét a 
hazánkba visszatérõ (Bakony, Dabas, Veszprém) 
nemzetközi seregszemlén 90 versenyzõ közt a 
részeredmények alapján a 17-21. hely között 
végeztünk mûszaki hibák miatt, de eredmé-
nyesen végigcsináltuk a több mint 3000 km-es 
hajtást, amibõl 1500 km gyorsasági szakasz volt.

Milyen segítõk alkotják a csapatukat?
A gépkocsiban mindig ketten ülünk. Én vezetek 
és Oroszlán Tibor a navigátorom. Követi a 
versenyútvonalat a szervízkocsink, benne a 
mûszaki csapatunk, akikkel minden nap 
átvizsgáljuk a gépet és elvégezzük a szükséges 
cseréket, javításokat. Nagyon büszke vagyok a 
társaimra, akik nélkül lehetetlen lenne a 
versenyzés. Az is csodaszámba megy ebben a 
sportban, hogy ugyanazzal a navigátorral már 15 
éve ülünk egy gépkocsiban. Nagyon jól 
összeszoktunk, félszavakból is megértjük 
egymást, s erre bizony szükség is van, különösen 
ilyen, elõre nem ismert útvonalakon.

Milyen tapasztalatokkal, eredményekkel a 
hátuk mögött versenyeznek?
Nekem közel  40 éves múltam van a 
gépkocsisportban, eddig 18 magyar bajnok-
ságot nyertem. Amikor 15 évvel ezelõtt bein-
dították Magyarországon a tereprally szakágat, 
azóta ebben versenyzünk és nyolcszor lettünk 
bajnokok, 10 éve a saját gyártmányú kocsinkkal 
versenyzünk. Eddig négyszer vettem részt a 
Párizs- Dakar on. Amikor 2000-ben a Szalai-
Jakab párosnak elsõként sikerült teljesíteni a 
teljes szakaszt a magyarok közül, mi is benne 
voltunk a szervízcsapatában. Itthon a 15 év alatt 
összesen négy ember nyert magyar bajnokságot 
szakágunkban, és ebbõl nyolcat mi. 

Hol gyakorolnak, és hogy állnak a hazai 
bajnokságban?
Itt a környéken számos alkalmas hely található a 
gyakorlásra, pl. a Hungaroring környékén, a 
Patkó fölött, a bányák felé sok jó, homokos, 
gödrös út van,  amin tesztelhetjük a 
futómûveinket. Az idén az eddigi két bajnoki 
futam után, a szabadon épített kocsik 
kategóriánkban vezetjük a mezõnyt.

Milyen távlati terveik vannak?
Az Auto Eldoradó Kereskedelmi Kft-vel 19 éve 
telepedtünk le itt Kerepesen, autóalkatrész 
kereskedelemmel foglalkoztunk. Most Eldorádó 
Otthonra változtattuk a megnevezésünket, 
jelezvén, hogy profilt váltunk. Nem adtuk fel az 
autózást, de másutt nyitunk mûhelyet, itt pedig 
egy 200 személyes idõsek otthonát építünk a 

Gál István, kerepesi autóversenyzõ részt vett az idei Párizs-Dakar terepverseny 
helyett megtartott Central Europa Rally-n. Gál úr különbözõ gépkocsiverseny 
szakágakban közel 40 éves múlttal és 18 magyar bajnoki címmel 
büszkélkedhet, mûhelye ma már kicsinek bizonyul az elnyert, számtalan díszes 
serleg és érem kiállításához. Családjában a fia is a nyomdokaiba lépett, ma 
már õ is elismert versenyzõ a rally szakágban. A családfõ gyakorlott 
nyilatkozóként szívesen állt mikrofonunk elé, amikor egyrészt a legutóbbi 
versenyrõl, másrészt a Magtár térre tervezett idõsek otthonáról kérdeztük.
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Immár 5. éve szervezünk napközis nyelvi tábo-
rokat óvodás és kisiskolás korosztálynak (5-10 
év), illetve 2. éve félnapos baba-mama nyári 
napközit,  nyelvi orientációval. Idén új helyen, 
nyelv iskolánk  és  játékkuckónk sa ját  
épületében, egy családi házban (Gödöllõ, 
Kandó Kálmán u. 2.) kerülnek megszervezésre 
a táborok. Bent gyermekközpontúan berende-
zett termek, játékkuckó, kint játszótér, 
fenyõfák, virágok várják a kis lurkókat.

A  n a p k ö z i s  t á b o r b a n  d é l e l õ t t ö n ké n t  
kiscsoportos, játékos nyelvi foglalkozásokkal ké-
szülünk a gyermekeknek.  A nyelvi foglalkozáso-
kat gyermekek tanításában tapasztalt nyelvta-
nárok vezetik. Ezeken az alkalmakon nincs 
szótárazás, nyelvtani szabályok magolása. A fog-
lalkozások játékos, felszabadult hangulatúak, 
sok mozgással, zenével és a gyermekek 
életkorának, érdeklõdésüknek megfelelõ játé-
kokkal. Ilyenkor csak a célnyelven beszél a fog-
lalkozást vezetõ tanár. Ez azért jó a gyermekek-
nek, mert így könnyebben készséggé válik ben-
nük a nyelv megértése, használata, és az idegen 
nyelvvel érzett esetleges gátlások is kön-
nyebben feloldódnak. 

Jó hangulatban, közösségben, kellemes kör-
nyezetben az idegen nyelvet erõlködés nélkül, 
szinte 'észrevétlenül' ismerik meg és sajátítják 
el a gyermekek.

Délután táncot, kézmûveskedést, bábozást, 
drámajátékokat és más izgalmas meglepetése-
ket szervezünk a táborozóknak. Ezeket a játéko-
kat óvó nénik és tanító nénik vezetik. A foglal-
kozások nem kötelezõ jellegûek, kötöttek; teret 
adunk, hagyunk a szabad tevékenységeknek, 
gyerkõcök által kitalált játékoknak is. A nyelvi 
foglalkozások a játékokkal és kézmûveskedéssel 
összehangolva minden nap más, a gyermekek-
hez közel álló téma köré épülnek fel. Ez segít az 
új ismeretek befogadásában, rendszere-
zésében, és izgalmasabbá, vidámabbá, kalando-
sabbá teszi az összes tevékenységet.

A táborokat kis létszámmal (8-12 fõ) 
szervezzük, nagy hangsúlyt fektetve az egyéni 

bánásmódra, és a szeretetteljes, családias han-
gulatra.

A napközis tábor naponta 8:00-tól -17:00-ig 
tart nyitva, de ha valakiért nem tudnak 17 óráig 
eljönni, vagy még 8 óra elõtt megérkezik, 
elõzetes megbeszélés esetén meg tudjuk hos-
szabbítani  a  nyitva tartást.  Speciális étrendû 
gyermekek ellátására is van lehetõség, ha ezt 
elõre jelzik nekünk. 

Az év közben is sikeresen mûködõ 
„Csicsergõ” és „Csacsogó” foglalkozások öröm-
telinek és hasznosnak bizonyulnak mind a 
babáknak, mind a mamáknak ezért ötnapos 
délelõtti táborokat indítunk egész nyáron a ki-
sebbeknek is (1,5-4 év). Játékos nyelvi 
foglalkozásokkal, zenés és kézmûves kalan-
dokkal, várják az angol tanár nénik, és óvó né-
nik a piciket és igény szerint a szüleiket. A nyelvi 
foglalkozásokon itt is csak a választott idegen 
nyelven beszélünk, 'anyanyelvi' közegbe helyez-
ve a gyermekeket. Elõfordulhat olyan helyzet, 
fõleg a kisebbeknél és leginkább a 'nyelvta-
nulás' elején az új környezet, új emberek miatt, 
hogy a gyermekek igénylik az édes magyar szót. 
Ilyenkor természetesen nem tilos egy-egy 
megnyugtató, segítõ mondat, hogy segítsük 
gyermekünket az új helyzetbe való beilleszke-
désben. Tapasztalatok szerint az ember annál 
könnyebben sajátít el egy idegen nyelvet, minél 
korábban elkezdi az azzal való ismerkedést. 
Nem szeretnénk viszont visszaélni a gyermek-
kor nyitottságával, túlterhelni ezt az érzékeny 
idõszakot, ezért a nyelvi foglalkozások itt is na-
gyon játékosak, sok mozgással, tánccal, 
énekkel, hangszerekkel. A tapasztalt tanár né-
nik a babákkal külön-külön és együtt is állandó 
kontaktusban vannak. 

Bõvebb információ és jelentkezés:
Izgõ-Mozgó Játékkuckó - OktaTárs Nyelvstúdió

Gödöllõ, Kandó K. u. 2.
20/3326608,  20/2971210  28/ 413-437

info@oktatars.hu, www.oktatars.hu
Globe-All Gate Kft.   FKNYSZ: 13-0489-05

Nyelvi táborok a család apraja-nagyjának Kiskutyát a jó 
bizonyítványért!
Csodálatos kuvasz kiskutyák születtek 
Dunakeszin, a Keszi Kennelben, sokszoros 
gyõztes apától és anyától. A család az ismert 
örökletes betegségektõl mentes. Hatalmas 
és erõs, de nagyszerûen kezelhetõ, 
intelligens kutyák. Kutyaiskolai ajánlással. 
Csak törõdõ, állatszeretõ gazdihoz.
Telefon: 06-30-335-9050
email: windhager@decens.eu 

Mûanyag ablakok!

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

kivitelezés.

Telefon:

06/30 670-6271

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

Fõzõverseny 
a VII. Nemzetközi 

Nemzetiségi Fesztiválon

Nevezni lehet mindenféle
magyar, német, szlovák, roma 

nemzetiségi étellel.
Az ételek elkészítéséhez egy darab 

legfeljebb 20 l-es bogrács, valamint egy 
grillsütõ használható.

Tûzifát biztosítunk. Nevezni lehet: 2008. 
június 26-ig. Várjuk csapatok 

jelentkezését!

Jelentkezés és tájékoztatás: Kerepesi 
Faluház 20/559-8921, 28/560-360 

faluhazkerepes@invitel.hu
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zelõtt 3O évvel, 1977. utolsó hónapjai-
ban alakult meg a Kertbarát Kör, mely-Enek taglétszáma rövid idõn belül 

elérte, majd pedig meghaladta a 4O fõt. 
Tagjai között megtalálhatók voltak a 
legkülönbözõbb foglalkozású, pártállású és vi-
lágnézetû személyek, azok, akiket a legna-
gyobb egyetértésben egy közös cél: a tudo-
mány- és az élenjáró technika eredményei-
nek helyi adottságokra történõ adaptálása, al-
kalmazása vezetett. Ezt az új szõlõ-, gyü-
mölcs- és zöldségfajták termõhelyi kísérletbe 
állítása és értékelése révén igyekeztek elérni. 
E célból az akkori kultúrház kertjét ajánlotta 
fel a községi vezetés azzal a feltétellel, hogy 
az iskolai politechnikai foglalkozásokhoz szük-
séges területet és a szakmai gyakorlatok vég-
zésének feltételeit biztosítani kell, leginkább 
a zöldségtermesztés vonatkozásában. 
(Gondot csak a nyári szünetben végzendõ nö-
vényápolás jelentett.)  A következõ évben te-
lepítésre kerültek az akkor még nehezen be-
szerezhetõ, ellenállóbb szõlõ és gyümölcs 
fajták, melyek költségét a kísérletet vállaló ta-
gok fizették. Õk végezték a növényápolási 
munkákat is az általuk gondozott kísérleti par-
cellák terméséért. Ebbõl azonban biztosítani-
uk kellett a helyszíni fajta-bírálatokhoz szük-
séges kóstolókat, valamint az Alkotmány Ün-
nepe alkalmával megrendezett kiállítási anya-
gokat is, amelyeknek nagyon sok látogatójuk 
volt és nem csak a községi lakosok körébõl.

A kertlátogatások, a kiállítások és a kósto-
lók minden ékesszólásnál jobban és 
meggyõzõbben bizonyították az új fajták és 
agrotechnikai eljárások alkalmazhatóságát a 
kerepesi termõtájban, s gyors fajtaváltást 
idéztek elõ a házi kertekben. Az immáron har-
minc éves tapasztalatok birtokában ajánlha-
tók a kipróbált szõlõ fajták közül a 
Zalagyöngye, a Lakhegyi mézes, a Göcseji za-
matos és a Vértes csillaga nevû fehérbort adó 
fajta és a Medina nevû vörösbort adó fajta. 
Ezeket a legerõsebb fagyok is alig-alig károsí-
tották és jóval kevesebb permetezéssel is 
megvédhetõk, mint a termesztésben lévõ 
más borszõlõ fajták. Egyidejûleg sokat javult 
a szõlõfeldolgozás és a borkészítés elméleti 
és gyakorlati ismerete a tagságnak, amit az 
évenként megrendezett borbírálatok hûen 
tükröztek is. 

Az elméleti és a gyakorlati tudás bõvítését 
és továbbfejlesztését szolgálták  azok az 
elõadások, amelyeket a Gödöllõi Agrár-
tudományi Egyetem tanárai és a kutató inté-
zetek külföldön is elismert  nemesítõi 
tartottak,  s amelyeket a náluk eszközölt hely-
színi látogatások és tapasztalatcserék követ-
tek. Ezek alkalmával megismerkedhettünk ha-
zánk különbözõ tájaival és nevezetességeivel, 
kipróbálhattuk a gyógyfürdõk áldásos hatását 
is. (Nem került sokba.) A kertbarát-köri tagok 

aktívan adták tovább a tapasztalatokat, kert-
jeik bemutató kertekké váltak. Ám tevékeny-
ségük nem korlátozódott csupán a kertészeti 
tevékenységre. Ugyanolyan aktívan vettek 
részt pl. a parlagfû elterjedésének megakadá-
lyozására irányuló növényélettani ismeretek 
és magának a növénynek a megismertetésé-
ben is. E célból flakonokban, vízbe állítva he-
lyezték el a község különbözõ pontjain a 
növényt, azzal a felirattal, hogy ez a parlagfû, 
ne hagyjuk magot érlelni, s csak sajnálható, 
hogy ez irányú tevékenységük a kertbarát-kör 
megszûnésével a rendszerváltás után meg-
szakadt. Ennek alapvetõ oka az akkori községi 
v e z e t é s  h o z z á á l l á s á b a n  ke r e s e n d õ .  
Különbözõ helyszíneken és egyszer-másszor a 
kedvezõtlen idõjárási körülmények között is a 
szabad ég alatt nem tudta a tagság a foglalko-
zásokat megtartani, méghozzá az esti órák-
ban és télvíz idején. Nem volt más kiút, az ös-
szejöveteleket meg kellett szüntetni. 
Gyakorlatilag feloszlott a kertbarát kör. A kí-
sérleti kert is hasonló sorsra jutott. A kultúr-
ház óvodává történõ átminõsítését követõen 
elõzetes értesítés nélkül bontották el és vit-
ték beljebb a kerítést, mintegy száz darab há-
rom éves szõlõtõkét és tíz darab gyümölcsfát 
kiásva és kidobva. Nem biztosították a per-
metezésekhez szükséges vizet pénzért sem, 
azt hazulról kellett vinni. Ezért többen fel-
hagytak az általuk vál la lt  parcel lák 
mûvelésével, gondozásával. (A jelenben mind-
össze három személy vállaira nehezedik a te-
rület gondozása, de a lopások miatt az õ szá-
mukra is teher.) Most a terület elidegenítésé-
nek terve miatti bizonytalanság is kilátásta-
lanná teszi a további munkálatokat, ezek kö-
zött is a támrendszer felújítását, avagy a pót-
lásokat. Ezért a talajmunkák is minimalizálás-
ra  kerü l tek ,  kü lönösen a  tápanyag  
utánpótlás, ami pedig a legfontosabb agro-
technikai mûvelet lenne. 

Az alapító tagok túlnyomó többsége már 
eltávozott az élõk sorából. Neveiket a Napló 
õrzi, s az általuk gondozott kertek - talán.  A 
jelenlegi tagok (kevesen) még mindig ragasz-
kodnak az elõdjeik által létrehozott és 
mûködtetett szervezethez, és azt szeretnék, 
ha újra népszerû lenne ez az országosan is el-
ismerésnek örvendõ szervezet. Hiszen az étel-
mérgezési veszélyek interkontinentálissá válá-
sa új kihívást jelent mindenki számára, amely 
veszélyt a bio-termesztéssel lehetne és kelle-
ne ellensúlyozni legalább családi körökben. 
Biztosra vehetõ, hogy a biotermékek fogyasz-
tása gyógyszerként hatna a szervezetünkre. 
EHHEZ NYUJTANA SEGITSÉGET A SZÜKSÉGES 
SZAKMAI TUDÁS MEGSZERZÉSÉT BIZTOSITÓ 
KERTBARÁT MOZGALOM. Az újjáalakuló szer-
vezetnek bármikor szívesen nyújtanak segít-
séget a volt tagok és az országos szervezet is.    

Cs. Nagy László írása

Van, aki ad, és van aki lop
A falutábla ládájából, és a villanyoszlopokra 
felszerelt virágtartókból ugyanis képes volt 
valaki kilopni a virágokat, amiket jóérzésû 
emberek saját pénzükbõl megvásároltak, 
beültettek, gondoztak, hozzájárulva ezzel 
környezetünk szebbé tételéhez.  Mit lehet 
ehhez hozzátenni?!

Betörtek a hivatal
új épületébe
A lopások sajnos folytatódnak, úgy látszik 
szigorítani kellene az érte járó büntetést. 
Költözés közben, egy nappal a riasztó 
beszerelése elõtt az új hivatalba is betörtek 
és ellopták a gázkazánt, radiátorokat, és új 
szerszámokat, amit a Kht ide zárt be. Érdekes, 
nem? Több kérdés is felmerül: vajon honnan 
tudták, hogy még nincs beszerelve a riasztó, 
honnan tudták, hogy milyen szerszám kell a 
g á z k a z á n  l e s z e r e l é s é h e z ,  u g ya n i s  
szakszerûen szerelték azt le, honnan tudták, 
hogy honnan lehet úgy megközelíteni a 
helyiséget, hogy biztosan ne lássa meg õket 
senki.  Reméljük, kérdéseinkre választ 
kapunk, mert a rendõrség eredményes 
felderítést ígér. Nyomon vannak.

Tetõt kapott Nepomuki
 Szent János
Kerepes talán legrégebbi megmaradt szobra 
a Nepomuki Szent Jánost ábrázoló alkotás, 
amely sok hányódás után községünk 
temetõjében kapott végleges helyet. Az 
alapzatra azonban tetõ nem készült, így a 
szobor további állagromlásától kellett 
tartani. Most már nem kell, a temetõ 
üzemeltetõje, a SZIGÜ Zrt, a környezetbe illõ 
fedelet készített.

Névnapok
A Lila Akác Nyugdíjas Klub 13 életvidám 
névnaposát  Zsuzsák, Juliannák, Gizi, 
Józsefek, Géza, Sándor, Hugó, Gyula  ünne-
pelte április 14-én, összevont névnap kereté-
ben, melyet ezentúl negyedévente isméte-
lünk. Így szeretnénk megemlékezni vidám, 
zenés, táncos összejövetellel a névnapo-
sokról, mert szükségünk van az összetartozás 
és a közösség élményeire.                      Kissné

30 éves a Kerepesi Kertbarát kör
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Nyári gyermektáborok 

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

A napközis tábor reggel 9 és 
délután 17 óra között, napi 
kétszeri étkezéssel (ebéd, uzson-
na) kerül megszervezésre.  A tábor 
részvételi díja várhatóan 6000 Ft/ 
gyerek, azonban egy csoportba 
maximum 15 gyermeket tudunk 
felvenni. A részvételt a jelentkezés 
sorrendjében tudjuk biztosítani!

Kér jük  mielõbbi  je lent-
kezésüket 2008. június 15-ig a 

 a 
06/20-9710-170-es számon, 
gyermek nevével, korával és a 
kívánt tábor megjelölésével.

Család-váró programok 

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

• 1 hét Kézmûves tábor (2008. 
augusztus 25-29.)

szilasligetikhaz@invitel.hu vagy

Szent László Kápolna - Szilasliget, 
József Attila u., Gyerekmise - 
katolikus szentmise kifejezetten 
óvodásoknak és kisiskolásoknak - 
1 alkalom/2 hó.

Szentmise a Gyermekáldásért és 
a családokért: minden hónap 
utolsó vasárnapján 11:00.

Szilasligeti Közösségi Ház Család-
váró  minden hónap elsõ hét-

fõjén 16-18 órakor, tematikus, de 
szabad és kötetlen beszélgetés az 
élet kezdetétõl a gyermek-ágyig, 
a szülés és születés csodája  ha-
vonta 2 óra.

Anyatejes baba-mamaklub  min-
den hónap harmadik hétfõjén 
10:00-12:00: Kellemes, oldott lég-
körben beszélgetünk külön-
bözõ, elsõsorban a szoptatást 
érintõ témákról. A beszélgetés 
során mindenki megoszthatja 
a többiekkel a saját tapasz-
talatát, és választ kaphat kér-
déseire is.  havonta 2 óra. 

Teaház  meghívott elõadóval 
várjuk a családokat, érde-k-

lõdõket korosztálytól függetle-
nül egy késõ délutáni teázásra, 

utána alkalom nyílik ismerkedés-
re, a téma megbeszélésére, gye-
rekeknek játék, kézmûves  3x/év.

Júniusban:
 01. Kerepes a kezdetektõl szent 
Lászlóig  ünnepnap és családi 
lelkinap 
- 02. 16,00  18,00 Család-Váró és 
dúlaügyelet  Az arany óra  az élet 
elsõ órájának jelentõsége, a 
családdá válás 
- 16. Az anyatej dicsérete - anya-
tejes baba-mamaklub: Tipegõk és 
elválasztódás

További infor-
máció:  www.bachviragtera-
peuta.hu.

Tanácsadás gyermekeknek 
és felnõtteknek

Szeretettel várlak ingyenes ta-
nácsadásomon, ahol megismer-
kedhetsz a lélekre ható Bach-vi-
rágterápiával és felhasználási 
lehetõségeivel. Idõpont: 2008. 
június, helyszín: Szilasligeti 
Közösségi Ház. 

Cs.Szabó Ildikó Bach 
virágterapeuta 

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. 

A rovatot szerkeszti: Cs.Szabó Ildikó

CSIRE ZOLTÁN

AUTÓSISKOLA
a

Kerepesi

Ált.Iskolában
Igény szerint

folyamatosan induló

tanfolyamok

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

FELHÍVÁS parlagfû és egyéb allergén gyomok 
elleni védekezésre!

A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény  a parlagfû irtására 
vonatkozó kötelezettségekre vonatkozó rendelkezései  értelmé-ben a 
következõkre hívjuk fel figyelmüket: „5. § (3) A földhasználó köteles az 
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbó 
kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs idõszak 
végéig folyamatosan fenntartani.” A parlagfû legintenzívebb növekedési 
idõszaka július hónap, a virágpor szóródása legnagyobb tömegben július 
végén és augusztus hónapban történik, ezért az ingatlan tulajdonosoknak 
a parlagfû elleni védekezést június 30-ig végre kell hajtaniuk, azt követõen 
pedig a parlagfû virágzását, az allergén pollen levegõbe kerülését 
folyamatosan megakadályozni. A védekezés legegyszerûbb módja a 
kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás, leghatékonyabb módja a 
tövestõl való eltávolítás. 2008. június 30. napját követõen el kell rendelni a 
közérdekû védekezést. Erre belterületen a jegyzõ, külterületen az illetékes 
növényvédelmi hatóság, a Fõvárosi és Pest Megyei Növény és Talajvédelmi 
Szolgálat (2100 Gödöllõ, Kotlán s. u. 3.) jogosult. A közérdekû védekezést 
az ingatlan tulajdonosának, használójának személye ismeretének 
hiányában is haladéktalanul el kell végezni, amely esetben halasztó 
hatálya a benyújtott fellebbezésnek nincs. A védekezés zárt ingatlanon is 
elvégezhetõ. A szankcióként kiszabható növényvédelmi bírság mértéke 
20.000,-Ft-tól 5.000.000,-Ft-ig terjedhet, amely a közérdekû védekezés 
költségén felül kerül kiszabásra és meg nem fizetése esetén a mindenkori 
érvényes jegybanki alapkamat kétszeres késedelmi kamatával 
megnövelten az állami adóhatóság által adók módjára behajtható.

Mindezek ismeretében, egészségünk és környezetünk óvása 
érdekében felhívjuk a lakosságot a 2008. június 30-ai dátum 
betartására, mert az a szankciómentes, önkéntes jogkövetés 
lehetõségének határnapja!
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SULIHÍREK

Második pogácsám a hité. A mai rohanó, el-
értéktelenedõ világunkban kell, hogy egyre 
többen higgyenek a maradandó értékekben: 
tudásban, becsületben, tisztességben. Ezek 
azok az értékek, melyek mindig megmarad-
nak. Higgyetek magatokban is! Vértezzétek fel 
magatokat tudással, tûzzetek ki magatok elé 
okos célokat, s ezekért tanuljatok meg 
küzdeni! A cél eléréséhez vezetõ út a tudás. 
Mindannyian szeretnétek folytatni tanulmá-
nyaitokat majd valahol. Kívánom, hogy ott is 
hasonló vagy nagyobb sikereket érjetek el, 
mindig közelebb kerüljetek céljaitokhoz, és 
boldog, kiegyensúlyozott felnõttek legyetek!
Harmadik, egyben utolsó pogácsámat 
szeretetbõl készítettem számotokra. A balla-
gás a megfelelõ alkalom arra, hogy egy pilla-
natra megálljatok, s ne szégyelljétek hangosan 
is kimondani ezt a szót: Köszönöm.
Elõször szüleiteket illeti a köszönet, akik néha 
erejükön felül is nagyon sokat tettek azért, 
hogy az elmúlt évek gondtalan tanulással tel-
hessenek. Köszönjétek meg, hogy veletek 
együtt izgulták át a sok-sok dolgozatírást, a 
v izsgákat,  hogy mellettetek ál ltak a 
kudarcokban, s veletek együtt örültek a sike-
reiteknek.
Köszönet illeti tanáraitokat is, akik sokat fára-
doztak azért, hogy elérkezhessen a mai nap, 
és kemény munka után biztos tudással kopog-
tathassatok életetek következõ állomásának 
kapuján. Az alapokat lerakták. Rajtatok áll, 
hogy mit építetek rá: viskót vagy palotát.
Kívánok Nektek sikereket, boldogságot Teréz 
anya szavaival: “Bármerre jártok, terjesszétek 
a szeretetet. Mindenekelõtt a saját otthono-
tokban. Adjatok szeretetet gyermekeiteknek, 
házastársatoknak, szomszédotoknak. Senkit se 
eresszetek útjára úgy, hogy jobbá és boldo-
gabbá ne tennétek! Legyen jóság az 
arcotokon, a szemetekben, a mosolyotokban, 
az üdvözlésetekben. Hiszen az egyetlen te-
remtõ erõ: a szeretet.”

Dr. Timaffy László Néptanítók a Szigetközben 
címû írását a következõ gondolatokkal vezeti 
be: „Nagyanyám a kemencében pogácsát 
sütött, azzal csalogatták be a gyereket. Õket 
pogácsával, a szülõket pedig versikékkel, da-
lokkal buzdították kezdetben az iskolára. 
Szigetközben sokan emlékeznek még a régi 
dalra:

»Kérem kendet édesapám szíves indulattal,
Ne küldjön engem az idén mezõre borjakkal,
Járasson az iskolába, vegyen könyvet nékem,
Meglátja, majd ha felnövök, öröme lesz 
bennem.«”

Kedves Ballagó Diákok!
Nektek már nem kellett kérnetek, az volt a 
természetes, hogy 8 évvel ezelõtt átléphetté-
tek az általános iskola küszöbét. Azóta nagyon 
hosszú idõ telt el, s a kisgyermekekbõl 
gondolkodó, továbblépni vágyó ifjú emberek-
ké váltatok. Ez az idõszak kemény munkából, 
sikerekbõl és néha kudarcokból állt, sok szép 
élménybõl, felejthetetlen órákból, de olyan 
percekbõl is, melyek kevéssé voltak kelleme-
sek. Mit lehet mondani búcsúzóul Nektek? 
Engedjétek meg, hogy ballagó tarisznyátokba 
pogácsa gyanánt beletegyek néhány intõ gon-
dolatot. Táplálkozzatok belõle a hosszú úton, 
mely még elõttetek áll.
Elsõ pogácsámat az emlékekbõl gyúrtam. Ne 
feledjétek el az együtt töltött szép perceket! 
Emlékezzetek a tanulmányi versenyek 
sikereire, egy-egy remek dolgozat örömére, a 
májusi kirándulásokra, a táborok átvirrasztott 
éjszakáira, a sportversenyekre, az elsõ 
gyermekszerelemre, a barátokra! Siker-
telenségeitek szolgáljanak tanulságképpen. 
Okuljatok belõle, hisz „a teljes értékû tapasz-
talatszerzéshez nemcsak sikerekre van 
szükség, hanem kudarc okozta megrendülé-
sekre is”  csak így válhattok teljes értékû em-
berré.

„Ki mit tud 
Kerepesrõl?”

A 860 éves Kerepest a Széchenyi István 
Általános Iskola egy nagy szabású 
vetélkedõvel ünnepelte. A versenyt egy 
alapos és sok fáradságot igénylõ gyûjtõ-
munka elõzte meg. A versenyfeladatokat 
Mészáros Klára tanárnõ és Madarász Bea 
tanárnõ állította össze. 

 gyerekeknek elõször riportot kellett 
készíteniük idõs emberekkel a Akorabeli szokásokról, az iskola 

életrõl, hagyományokról. Az elõzetes 
feladatok között szerepelt egy templom-
látogatással egybekötött beszélgetés Kántor 
úrral a templom történetérõl; továbbá régi 
nemzetiségi nevek gyûjtése a temetõbe; tót 
szavak magyar jelentésének megkeresése, 
valamint az 1948-ban Madarász József az I. 
világháború után kapott trafikja helyének 
felkutatása.

A versenyen kilenc csapat indult és 
minden csapat nagy felkészültségrõl tett 
bizonyságot. A gyerekek totót és kereszt-
rejtvényt töltöttek ki a falu történetérõl, kvíz 
kérdésekre válaszoltak a Szent Anna 
templommal illetve a Kerepesen élt híres 
emberekkel kapcsolatban. Az egyik legne-
hezebb feladatnak a címer kiegészítését és 
színezését szántak a szervezõk, de a 
csapatok minden nehézséggel meg-
birkóztak. Megelégedéssel és örömmel 
tapasztaltuk, hogy iskolánk tanulói milyen 
sok ismerettel rendelkeznek lakóhelyüket 
illetõen, és hogy milyen nagy lelkesedéssel 
készültek és vettek részt a versenyen. 

Az elért pontszámok alapján a következõ 
eredmények születtek:

I. helyezést ért el: Szabó Orsolya 8/b, 
Zsiák Klára 8/b,  Illés József 8/b, Bajusz 
Henrietta 6/a, Löscher Deborah 6/a, Palotás 
Jennifer 6/a

II. helyezést ért el: Demendi Éva 7/a, Tóth 
Krisztina 7/a, Illés Tamás 7/a, Vázsonyi 
Róbert 7/a, Szabó Mihály 6/b, Sréder Gábor 
6/b.

III. helyezést ért el: Mentusz Andrea 7/b, 
Kovács Anikó 7/b, Sárvári Márk 6/a, Molnár 
Krisztián 6/a, Boros Árpád 6/a.

Külön Örömünkre szolgált, hogy a 
Faluház jóvoltából a gyerekeket külön erre 
az alkalomra készített oklevéllel jutal-
mazhattuk meg. 

Köszönjük a segítségét mindazoknak, 
akik hozzájárultak a verseny sikeres 
lebonyolí-tásához.

Madarász Bea

Ballag már...
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Oroszhegyen vendégszerepelt a Kisvirág 
Erdélybe április 10-én reggel fél 5- kor indultunk Kerepesrõl a Kisvirág táncosokkal. Az út 12 óra volt, 
de a szép táj és a jó társaság miatt nem unatkoztunk. Mikor odaértünk, kb. délután fél öt körül 
Oroszhegyre, már vártak minket, mert családoknál szálltunk meg. 
Aznap este szabad program volt mindenkinek, másnap elmentünk a parajdi sóbányába, ahová busz 
vitt le minket. Jó nagy volt a földalatti világ, amely egyik része hatalmas játszótérbõl állt, mert 
nagyon sok gyerek gyógyult ott, másik része templomnak volt berendezve. Visszafelé megálltunk 
megnézni a gyönyörû, õsi Székely-kapukat, majd elmentünk Korondra vásárolni. Szombaton két 
fellépésünk volt. Fegyelmezetten bevonultunk a kultúrházba, és végignéztük az elõttünk szereplõ 
csoportok mûsorát, aztán mi is felléptünk. Aznap még egyszer szerepeltünk egy másik faluban, ahol 
nem volt nagy a közönség, de mi annál lelkesebbek voltunk.  Vasárnap reggel indultunk haza tele 
élményekkel.  Én már másodszorra voltam Erdélyben a csoporttal, de most is nagyon tetszett, mert 
mindig tartogat valami kellemes meglepetést, valami újat.  Jövõre is remélem elmegyek.

Mentusz Andrea 7/b.
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A második évfolyamon rendkívüli projektnapot szerveztünk. Célunk 
az volt, hogy a módszertani továbbképzésen megismert tanulási 
technikákat a gyakorlatban is megvalósítsuk. A projekt fõ célja, hogy 
egy adott témán keresztül minden lehetséges tantárgyat bekap-
csolva és a gyerekek együttmûködésére építve sajátíttassa el a 
tananyagot. Projektünk témája József Attila: Altató címû verse volt. 
Kíváncsian vártuk, hogy a gyakorlatban is lássuk e módszer 
eredményességét. Az óra csapatépítõ játékkal kezdõdött, ráhangolva 
a gyerekeket a közös munkára. A csoportalakítás és csapatnév-
választás után megkezdõdött a kooperatív (együttmûködésen 
alapuló) csoportmunka. A projektnap folyamán belemélyedtünk az 
olvasás-nyelvtan és matematika tantárgyakba, megjelent a rajz és a 
technika is. A téma végig az Altató címû vers volt, az egész nap e körül 
forgott.  A gyerekek rendkívül élvezték az új munkaformákat, a 
„csapatszellem” is nagyon hamar kialakult. A fényképekkel illusztrált 
közös munka eredményét folyosónkon (projektfalunkon) tekinthetik 
meg az érdeklõdõk. A nap jó hangulatban, az együtt munkálkodás 
jegyében telt. A csoportmunkának köszönhetõen a gyerekek figyelme 
végig fenntartható volt, az eltérõ képességû tanulók kivétel nélkül 
sikerélményhez jutottak, tevékenyen részt tudtak venni az óra 
minden fázisában. 
E nap tapasztalatai rendkívül pozitívak voltak számunkra és 
megerõsítettek bennünket abban, hogy a módszertani megújulás 
szükségszerû és elkerülhetetlen ahhoz, hogy korszerû és az 
elvárásoknak megfelelõ iskolát építsünk.

Hegedûsné Ujfalusi Éva, Gajdáné Krizsán Erika,
Sallai Krisztina, tanítók

A második évfolyam projekt napja
József Attila: Altató TANDÍJMENTES Képzés indul

a Mihály Dénes (Karrier) Szakképzõ Iskolában 
KISTARCSÁN

Helye: Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium
Cím: Kistarcsa, Ifjúság tér 3.

Dajkaképzõ - 2 év

Képzésünk esti rendszerben történik.
Felmerülõ költség: 15 000/ év regisztrációs díj, ami tartalmazza az 

alaptankönyvet.
OKJ-s vizsgadíj: kb. 10 000 Ft

h hBeiratkozás: 2008. június 23-án 9 -16 -ig.
h hPót-beiratkozás: augusztus 25-én 9 -16 -ig.

Érdeklõdni személyesen : Kistarcsa, Ifjúság tér 3.,
Ecsedi Gábornénál (telefonon: 06-70/933-6307)

és Kózol Ákosnál (06-70/933-6306)

TANDÍJMENTES Képzés indul
a Mihály Dénes (Karrier) Szakképzõ Iskolában 

KISTARCSÁN

Helye: Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium
Cím: Kistarcsa, Ifjúság tér 3.

· Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ: 
(közép szint) 1 év

· Informatikai rendszergazda:
(emelt szint) 2 év

Képzéseink esti és nappali rendszerben folynak. Felmerülõ 
költségek: 15 000 - /év regisztrációs díj, ami tartalmaz 1 db 2 GB-
os pendrivert és az alaptankönyvet. OKJ-s vizsgadíj: kb. 10 000 Ft

Érettségivel nem rendelkezõk részére:

· Gépíró és szövegszerkesztõ
(alapszint) 2 év

Felmerülõ költségek: 15 000 - /év regisztrációs díj, ami
tartalmaz 1 db 2 GB-os pendrivert és az alaptankönyvet.
OKJ-s vizsgadíj: kb. 10 000 Ft

· ECDL önköltséges képzést szervezünk,
18-20 fõ jelentkezése esetén.

A várható költség: 10-15 ezer Ft/hó

h hBeiratkozási napok: 2008. június 23-án 9 -18 -ig. 
h hPót-beiratkozás: augusztus 25-én 9 -18 -ig. 

Érdeklõdni személyesen : Kistarcsa, Ifjúság tér 3.,
Ecsedi Gábornénál (telefonon: 06-70/933-6307)

és Kózol Ákosnál (06-70/933-6306)

(rajzolni tudó örök gyermekek számára) 

Lásd optimistán a világot rajzverseny immár 8 éve töretlen 
sikerû. Tapasztaljuk, ha gyermeki tisztasággal rajzolunk 
valamit, akkor az alkotást élvezõk néhány pillanatra átérzik 
ezt a tisztaságot. Ezért mindenkit arra buzdítunk, rajzoljon, 
szkenneljen, és küldje be az alkotását, hogy másoknak is 
örömet szerezzen. A zsûri és az Ön szavazata, sokat számít. 
Minden hónapban értékes ajándékcsomagokat sorsolunk ki 
azok között, akik a legjobb rajzokat küldik be a 
www.mosolypontok.hu oldalra!



Csicsergõ óvoda

Hála az „égieknek”, minden csoport kellemes 
idõben mehetett kirándulni. A méhecske cso-
portosok kirándulása május 7-re tolódott. 
Gyöngyösrõl Mátrafüredre kisvasúttal mehet-
tek. A „Szórako  Zoo” helyen 50 féle állatot 
nézhettek meg, valamint a játszóterüket bito-
rolhatták. Külön köszönetünket fejezzük ki a 
BIM BT-nek /Szilasliget, József Attila u. 51./, 
akik tavaszi virágokkal támogatták óvodánkat 
a Föld napjára, így igazi virágpompában kö-
szönthettük május 6-án az édesanyákat. Az 
óvoda kerítésének egy részét a szomszédok 
önfeláldozó munkájának köszönhetõen 
/anyagi, fizikai/ sikerült átalakítani. A csopor-
tok legfrissebb képei a www. kerepesovi.hu 
weboldalon /óvodáink  csicsergõ óvoda  
képek/ tekinthetõ meg. 

Meseliget óvoda

Maci csoportosainkkal április 15-én a 
Budapesti Bábszínházban megtekintettük az 
Egy egér naplója c. bábelõadást. Hagyo-
mányainkhoz híven sok anyuka is elkísért 
bennünket, így családias hangulatban töltöt-
tük el a délelõttöt. Április 16-án Pillangó cso-
portosaink a Vasúttörténeti parkban töltöttek 
el egy felejthetetlen napot. Megtekintették 
az elmúlt idõszakban közlekedett vonatokat, 
mozdonyokat, hajtányoztak, majd a park ját-
szóterén pihenték ki a túra fáradalmait.

Április 16-17-én óvodánkból három 
óvónõ a Budapesti Óvodapedagógusok 
Konferenciájának keretében megrendezett 
szakmai napokon vett részt, melynek során 
óvodai csoportok napi életével ismerkedhet-
tek meg. Kiemelt téma a JÁTÉK volt. Április 
26-án a Föld Napja alkalmából óvodánk kert-
jét csinosítgattuk családi segítséggel. Sok 
anyuka, apuka és kisgyermek szorgoskodott 
velünk a délelõtt folyamán. Muskátlikat ültet-
tünk a virágládákba, és a virágos kertet, vala-
mint a Mártírok utcai elõkertet tettük rend-
be. Köszönjük mindazon családok segítségét, 
akik virágok felajánlásával és kétkezi segítség-
gel elõsegítették óvodánk tavaszi megújulá-
sát.
Pillangó és Maci nagycsoportosaink megte-
kintették a „Hulladékból termék” c. interaktív 
kiállítást Gödöllõn a Mûvelõdési Házban. Ápri-
lis 30-án a Pillangó csoportosok, míg május 5-
én a Katica és Maci csoportosaink köszöntöt-
ték az édesanyákat. Katica csoportos anyukák 
a gyermekeikkel közösen „szeretet karkötõt” 
is készítettek a köszöntõ után. A Maci csopor-
tos gyerekek egyenként köszöntötték az édes-
anyjukat egy meghitt kis szobában, ahol vers-
sel és finom süteménnyel kedveskedtek az 
anyukáknak.

OVIHÍRADÓ
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Napsugár óvoda

Manócska csoport: Ellátogattunk a gödöllõi 
Könyvtárba, ahol mesefoglalkozáson vettek 
részt a gyerekek. Láthatták a Költészet Napja 
alkalmából kiállított könyveket is. Nagy él-
mény volt számukra a könyvek labirintusá-
ban tett séta, a rengeteg könyv és hogy vé-
gül ezek közül sok gyönyörû, színes érdekes 
kiadványt meg is nézegethettek, lapozgat-
hattak. A Föld napja alkalmából virágokat ül-
tettünk a gyerekekkel cserépbe, a csoport-
szoba ablakába, muskátlival szépítettük az 
óvodát a dajka nénik segítségével. Séta al-
kalmával megfigyeltük, hogy milyen 
jármûvek mennek az úton, mit szállítanak, 
hány ember utazik rajtuk (stb.),
Nagy titokban készültek a gyerekek anyák 
napjára. Verset, éneket tanultak édesanyj-
uknak, nagymamájuknak. Apró ajándékok is 
gyûltek a szekrényben, anyának karkötõ, cso-
daszép díszes dobozkában, hajtogatott 
virágkép, maminak kézzel festett virág, tuli-
pán. Ezeket mind nagy igyekezettel a gyere-
kek készítették. Feldíszítettük a termet is. A 
gyerekek keretbe foglalt rajzaival ünnepi 
részt alakítottunk ki a csoportszobában, oda 
vártuk az anyukákat, nagymamákat, verssel, 
énekkel, ajándékokkal, virággal, kis sütivel-
szörppel. A szemükbõl úgy láttuk, hogy sike-
rült meglepni õket. Folyamatosan figyeljük 
egy rozsdafarkú fészkét az óvoda udvarán. 
3-4 fióka nevelõdik benne. A gyerekek 
látják, milyen sokszor jönnek-mennek a 
madárszülõk, milyen sok rovart gyûjtenek ös-
sze a kertekben. A Madarak Fák napján errõl 
is beszélgettünk a gyerekekkel.
Napocska csoport: Az elmúlt hónapban két 
alkalommal jártunk Gödöllõn. A városi pia-
con vásárolt zöldségeket jóízûen fogyasztot-
tuk el egy-egy tízóraihoz és uzsonnához. Egy 
másik alkalommal a Mûvelõdési Házban te-
kintettük meg a „Hulladékból termék” c. 
kiállítást, ahonnan sok érdekes látnivalóval 
és ismerettel térhettünk haza. A költészet 
Napján ellátogattunk a Szabó Magda könyv-

tárba. Ez alkalommal is kedvünkre válogat-
hattunk és lapozgathattunk a verses és me-
sés könyvek között. A Faluházban a 
kézmûves foglalkozáson agyagoztunk. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy az agyagmunká-
kat egy késõbbi alkalommal kiégetve kaptuk 
meg. A néptánc foglalkozás keretében a 
Szent György havához kapcsolódó népszo-
kásokat is megismerhettük. Az édesanyákat 
az óvodánkban már megszokott meghitt mó-
don köszöntöttük. Minden kisgyerek a szá-
mára legkedvesebb anyáknapi verssel és 
énekkel köszönthette az anyukáját, majd át-
adta az ajándékát.

Szivárvány óvoda

Az elmúlt hónapban ismét rész vehettünk a 
Faluház szervezésében megtartott kézmû-
ves foglalkozáson, ahol megismerkedhettek 
a gyerekek az agyaggal amibõl  Anyáknapi 
ajándékot készítettek. A gödöllõi könyvtár 
segítségével az állatok témakört egészítet-
tük ki. Leginkább olyan állatokról beszél-
gettünk, amelyekkel még nem találkozhat-
tak a gyerekek (rák, polip, tengeri csillag, 
csikóhal). Áprilisban tartottuk óvodánkban 
a nyílt napokat, ahol a szülõk nagy létszám-
ban jelentek meg. Megfigyelhették gyerme-
kük délelõtti tevékenységeit; játék, folyama-
tos tízórai, kezdeményezés, foglalkozás, nép-
tánc. A Föld Napja alkalmából Gödöllõn ren-
dezték a szelektív hulladék újrahasznosítá-
sával kapcsolatos kiállítást és bemutatót, 
melyen mi is részt vettünk. Láthattuk, hogy 
a különbözõ anyagfajtákból (papír, gumi, 
mûanyag) mi minden készülhet újra: pl. 
bútorok, ruhanemûk.
A hónap utolsó napján hagyományunkhoz 
híven köszöntöttük az édesanyákat és a 
nagymamákat.
Szent György napján beszéltünk a régi pász-
torok életérõl, s ehhez kapcsolódó mesét és 
dalos játékot kerestünk. A gyerekek legna-
gyobb örömére megérkeztek fészkükre a 
fecskéink is.

A Gödöllõ Coop Rt. meglepetése a szilasi gyerekeknek
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Keresztyén házasság
vagy élettársi kapcsolat?

apjainkban egyre jobban elterjedni látszik az élettársi 
kapcsolat. Több érv is szól a keresztyén házasság mellett, Namelybõl most csak néhányat szeretnék felsorolni.

A keresztyén házasság két embernek nem átmeneti, hanem 
egész életre szóló kapcsolata. Az együtt töltött évek során egyszer az 
egyik éri el könnyebben az akaratát, egy más szakaszban pedig a 
másik. Hol az egyik szorul társa segítségére betegségben, 
nehézségben, hol a másik. 

Amikor egy-egy férj 60 éves kora körül egészségi állapotában 
megrendül, gyakran felesége támogatására és gondoskodására 
szorul. Sokáig ebbõl a környezet nem tud semmit, mert a család még 
titkolja, hogy a férjnek eleinte még csak a feleség irányítására, majd 
egyre inkább a gondoskodásra is szükség van. Lelkészként 
tapasztalom, hogy sok feleség éveken át ápolja férjét hûségesen, szó 
nélkül. De ennek az az elõfeltétele, hogy a férfi is becsülje meg a nõt 
már a fiatalságuk idején! Ha a férfi nem veszi el feleségül a társát, 
hogyan számíthat majd annak késõbbi törõdésére, áldozatára? Sok 
férfi meg sem gondolja, hogy az élettársi kapcsolattal mennyire 
megalázza a nõt, hiszen nem dönt mellette véglegesen és 
hivatalosan. Akkor hogyan várhatja el, hogy az életük másik felében, 
amikor õ lesz társára utalva, az majd áldozatosan a gondját viselje? 

Másrészt majd akkor szembesülnek ezzel a férfiak, amikor 
édesanyjukat kell, hogy valaki ápolja, tisztába tegye. Ilyenkor derül 
ki, hogy nemcsak egy szép esküvõi jó kívánság, hogy a szülõk egy 
gyermek helyett kettõt kapnak! A feleségnek a gyermeknevelés, a 
napi stresszes munka mellett nemcsak gondoskodnia kell anyósáról, 
hanem gyakran ápolnia is kell, tisztába is kell tennie, jó szót is kell 
hozzá szólnia. Ez az élethelyzet olyan távolinak tûnik 25-28 éves 
korban! 

Nem tudjuk, hogy azok a gyermekek, akik élettársi kapcsolatban 
nõnek fel, hogyan fognak késõbb véleményt mondani szüleik 
életérõl és arról, ha édesapjuk nem vállalta fel teljesen az 
édesanyjukat! Véleményük lesz, és biztos vagyok benne, hogy el is 
fogják mondani! 

Néhány esztendõvel a rendszerváltás után Utassy Ágnes 
szociológus országos reprezentatív mintavétellel vizsgálta a 
házassági-válási szokásokat többek között a hit gyakorlásának 
összefüggésében is. Eszerint: „Aki a vallás tanait követi a 
harmincasok, negyvenesek közül, az átlagnépességnél jóval 
nagyobb arányban tart ki házastársa mellett. Azok azonban, akik csak 
a 'maguk módján' vallásosak, azoknak olyan a házasságuk, mint a 
nem vallásosaké.

Ebbõl a felmérésbõl arra következtethetünk: nem az a döntõ, 
hogy milyen felekezetû szertartáson áldatik meg a házasság. Hanem 
azoknak lesz boldog a házassága, akik hitük tanításait követve élnek 
és komolyan veszik az egyes tantételekbõl származó 
kötelezettségeket is. Így mondják a szociológusok: „egyházuk 
tanítása szerint élnek”. Tehát többletkötelezettséget vállalnak, ami a 
legtöbbek számára feleslegesnek tûnik. Mégsem az! A felmérés 
tanulságai szerint éppen az ilyen emberek tartanak ki egymás 
mellett jóval nagyobb számban, mint azok, akiket úgy határozott 
meg a szakember: „vallásos a maga módján”. 

Csak a megélt és komolyan vett hit jelent segítséget, hogy boldog, 
a nehézségek felett gyõzedelmeskedni tudó házaséletet élhessünk.

Riskó János lelkész

REFORMÁTUS SAROK

Az idén május 17-én a Mária Rádió szervezésében ismét sor került a 
fõvárost körülvevõ rózsafüzér zarándoklatra. A 21. század globalizálódó 
világának legnagyobb áldozatai a nagyvárosok társadalma. A 
személytelenné válás és a teljes elmagányosodás a hit elvesztéséhez is 
vezet. A hit nélküliség pedig sokszor a legelesettebbek utolsó reményét is 
felemészti. Hit nélkül pedig élni nem lehet! 1917. május 13-án 
Fatimában, a Boldogságos Szent Szûz jelenésekor az imádságra hívta fel a 
figyelmet és Oroszország mihamarabbi megtérésére, arra az országra 
gondolt, amely intézményesen üldözte a vallást. Épp ezért rendezték 
meg tavaly a május 13-ához legközelebb esõ szombaton a zarándoklatot, 
így emlékezve a portugáliai jelenésre. 
Az útvonalak összekapcsolásával az egész fõvárost egy nagy rózsafüzérrel 
tudtuk körbe rajzolni. Én Máriabesnyõrõl a kegytemplomból indultam és 
végállomásunk Kerepes volt. Az út során egészen kikapcsoltuk a 
bennünket körülvevõ világot, csak az Isten és én haladtam az úton. Ebben 
segítségemre voltak a kiosztott énekek és persze a csendes imádság. 
Felemelõ érzés volt. Szárnyalt az ember lelke és a sok fiatal zarándok 
láttán felcsillant a jövõ egyházba vetett reményem. Él a Magyar Egyház és 
van utánpótlás! Az út nehézségei, örömei közösséggé kovácsoltak 
bennünket és a hálaadó szentmisén mint egy nagy család tagjai vehettük 
magunkhoz az Úr Jézus szent testét és imádkozhattunk nemzetünkért, 
családjainkért az ének szavain keresztül is, hogy Forrassz egyé 
békességben minden népet és nemzetet.

Bese Gergõ Péter

Imával
a városért

Hol vannak a képviselõk?
Aki képviselõ akar lenni, és az emberek bizalmából az lesz, annak 
közéletinek is kell lennie. Sok rendezvényre eljárok, amit Kerepesen látni 
lehet, mert érdekel, meg nyugdíjasként jobban ráérek. Templom, 
körmenet, megemlékezés, avatás, kiállítás, szüreti mulatság, búcsú, 
focimeccs, évforduló, fesztivál. Tényleg egyre több olyan rendezvény van 
Kerepesen, és Szilason, sokszor naponta több is, ahová érdemes 
elmenni. Szomorúan tapasztalom, hogy a testület tagjai közül mindig 
ugyanazok az arcok tûnnek fel; polgármester, Mayerné, Kóbor Tamás, 
Véber Gábor, Szabó Anikó, Pordán Miklós, ritkábban Ignácz János, Varga 
Lívia és vagy kétszer láttam a Nagy Emikét az Aranyesõbõl.

Hol vannak a többiek? Õk nem érnek rá az emberek közé menni? Hát 
már a szilasiak is átjönnek Kerepesre, meg tavaly, mi kerepesiek is 
átmentünk Szilasra énekelni, meg táncolni, de ott sem láttam a Labancz 
Józsefet, meg a Rózsás Erikát, pedig szilasiak, de nem láttam a Palotai 
Lászlót, a Kovács Antalt és amin csodálkozom, a Barabás doktor urat 
sem, pedig tisztelem és rájuk szavaztam. Így köszönik meg az én 
bizalmamat, meg a többiekét? Nem csak nekem ilyen a véleményem. Mi 
nem kapunk tiszteletdíjat érte, mégis ott vagyunk, õk miért nem? Mi 
alapján döntenek a falu dolgaiban, ha nem is ismerik? 

özv. N. Gergelyné, egy kerepesi nyugdíjas
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Ássuk el a csatabárdot Néhány szó a 
A szóvivõ szava
      - Kérem szépen, a miniszter úr jó ember, 
amely tulajdonság ugye, ritka manapság. 
Nem a személyiségével van tehát baj, hanem 
a  prob léma ha lmazok  keze lésének  
mikéntjével, valamint a helyzet stratégiai 
kérdéseinek interpretálásával. Egyszerûen 
szólva, néha bizony összekeveri a szezont a 
fazonnal. Továbbá, ”A bürokrácia a haza 
szolgálatában, avagy a jövõbe álmodás 
káprázata” címû elõadássorozatról is 
hiányzott egyszer, amivel nem csak a 
pártfegyelmet, hanem a frakció etikai és 
humanista szellemiségét is csorbította, ha 
akarta, ha nem. A sietõs reform-napok zilált 
szédületében meghozandó döntések idején 
pedig a véletlen történések sodrára nem 
bízhatja magát egy ekkora beosztású ember! 
Õ mégis megtette.
     Rendelkezik ugyan a képességgel, miszerint 
mindig másról beszél, mint amit kérdeznek 
tõle, de ez ma már kevés. Hazafias 
homlokráncolással komolykodni a ház 
kamerái elõtt, amikor a helyzet éppen 
nevetséges, bizony hiba. Így aztán Õ naponta 
végigtiporta a valóság szegmenseit, ha kellett, 
ha nem. Egyébként is, az önmagunk által 
indukált káosz nyomasztó uralmát kezelni és 
túlélni csak valamilyen nyugalom szülte 
térben létezõ erõ segítségével lehet. Õ ezzel a 
fontos tulajdonsággal sem rendelkezik. 

Ezután majd az általános tabellák 
készítésének teóriáját és gyakorlatát kell 
megtanítani a beosztottjainak, vagyis becses 
személye még  államtitkári posztra éppen 
megfelel. 

Végül köszönöm önöknek, hogy meg-
hallgattak.

Demokrácia, vagy valami ilyesmi
- A törvénnyel nem értek egyet, azt nem 
hirdetem ki, - mondja elsõre, és cseppnyi 
indulattal a köztársasági elnök.
- Egy cseppet sem értek egyet ezzel a 
törvénnyel - mondja nyugodtan ugyanerrõl az 
alkalmi rézsûnyíró ember is, pedig ugye, õ 
nem is köztársasági elnök. Ijesztõ kaszájának 
ívén viszont jelentõségteljesen végigsimít 
tekintetével. 
- A törvénnyel nem értünk egyet - mondja 
mintegy nyolcmillió magyar ember, immár 
nagy indulattal, ámde végtelennek tûnõ 
türelemmel.
- A törvénnyel nem értek egyet - mondja 
körülbelül százötven parlamenti képviselõ is, - 
de mégis megszavazom, mert erre kér a 
vezetõ Hazafi. 
- A törvénnyel egyetértünk - mondja 
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éghozzá jó mélyen, hogy sohse 
lehessen kiásni. Elmúltak már az Mõsidõk, amikor ha idegen tévedt a 

vadászterületünkre, le kellett bunkózni. 
Gondolatban gyújtsunk egy nagy tábortüzet, 
üljük körül, és szívjuk el a békepipát. Fújjuk a 
füstjét a négy égtáj, azaz Hollandia telep, 
Kerepes, Széphegy és Szilasliget felé. A kis 
füstcsíkok mindenünnen odavezetik az 
embereket a tábortûhöz, mert ennek a tízezer 
embernek ott a helye együtt, hogy mindent 
megbeszéljenek, segítsék egymást. Mert miénk 
a négy községrészbõl álló nagyközség minden 
szöglete, fája, vize, levegõje. A Nap mind-
annyiunkra egyformán mosolyog, a csillagokba 
mindannyian gyönyörködhetünk. Ne sajnáljuk 
ezeket egymástól, jut belõle mindenkinek.

Bocsánatot kérek, hogy egy nagyon komoly 
dolgot ilyen meseszerûen kezdtem el írni és 
azért is, hogy a magam dolgait írom jórészt, de 
hát a saját érzelmeimet ismerem, más szívébe 
nem tudok belelátni.

1959 tavaszán szálltunk le ismerõsömmel az 
vonatról Szilasligeten, aki eladó telkeket akart itt 
mutatni. Az állomásról lenéztem a völgybe, 
magamba szívtam azt a bódító, álmosítóan 
illatos levegõt és úgy éreztem, hazajöttem, 
itthon vagyok. Alattunk a zöldellõ rét, távolabb 
virágzó gyümölcsfák, melyek között itt-ott kis 
házak piros cserepes teteje látszott. Nem tudom 
milyen lehet a mesevilág, a tündérkert, de akkor 
úgy éreztem, rátaláltam. Azután megindultunk a 
völgybe Széphegy felé. Keskeny kitaposott 
ösvényeken, melyeknek két oldalán fû nõtt, sok 
vadvirággal. Ha azt mondom gyönyörû volt, nem 
mondtam semmit. Ezt nem lehet elmondani, ezt 
látni, érezni lehetett.

Régen történt ez, már 49 éve, de ami úgy 
bevésõdik az ember szívébe, lelkébe, azt nem 
lehet kitörölni soha. Az utcánkban csak néhány 
ház volt, a lakói úgy fogadtak, mint ismerõs 
barátokat. Olyan volt, mintha már régen itt 
laktunk volna. Köszönjük nekik. Most elmon-
dom, miért írom le ezeket, miért érzem úgy, 
hogy a gondolataimat meg kell osztanom a 
községünk lakóival. Amíg dolgoztam, a napi 
munka után örültem, ha pihenhetek, nemigen 
foglalkoztam mással. Miután elmentem 
nyugdíjba, kitárult körülöttem a világ. Egyre 
többször hallottam, hogy a kerepesi oldalon 
lakók nem örülnek a betelepülõ Szilasligetiek-
nek. Ezt nemigen értettem, mert nem tudtam, 
mire képesek egyes vezetõk a hatalomért. Már 
tudom. A szétváláskor még azt is megígérték 
Szilasnak, ha a szétválás mellett szavaznak, 
Szilasliget is önálló község lehet. Nagyon csúnya 
dolog volt olajat önteni a tûzre.

 Azt mondják, a vasút választja szét a 
községet, pedig ez csak féligazság. A sínek 
csakugyan ott vannak, de a kocsikra nincs ráírva, 
melyik kerepesi, melyik szilasligeti. Együtt 
utaztunk minden nap, lehet szemben ülünk 

egymással, beszélgethetünk, ez inkább egy 
összekötõ kapocs is lehetne. Emlékszem a 
bõszoknyás asszonyokra, mellettük a hátikosár 
az áruval, amit Pestre vittel eladni. Vidáman 
cseverésztek (tótul, szlovákul?) nekem mindegy 
volt, de most hiányoznak. Hogy a sok bõszoknya 
már nem divat az rendben van, de az az 
anyanyelvük, miért nem használják? Az egy 
kedves színfolt volt, sajnálom, hogy vége van. A 
HÉV-en csak magyar szót hallani. Engem soha 
nem bántott meg, nem sértett meg egyetlen 
kerepesi lakos sem. Ha a súlyos bevásárló 
kocsimat rakom fel a hévre, gyakran segítenek 
az emberek, de soha senki nem kérdezte meg 
kerepesi, vagy szilasi vagyok. Szerintem ez az 
egész dolog csak mondvacsinált valami, amit 
azért szajkóz néhány ember, mert úgy gondolja, 
ezzel õ tesz valamit a falujáért. Csakugyan tesz, 
rosszat. Ezeket használták ki azok a vezetõk, 
akik hívei voltak az „Oszd meg és uralkodj” 
elvnek. Nem hiszem hogy Kerepes lakosság 
ezzel egyetért. A városokból, aki teheti, falura 
jön lakni. Ez egy megállíthatatlan folyamat, 
tudjuk mindannyian, bele kell nyugodni. Ezen 
semmilyen ellenszenv, gyûlölködés nem segít. 
De nincs is itt arról szó.

K ék égbolt mosolyog le rád,
E rdõk zöld koszorúja ölel át.
R ezgõ levelû nyár és fûzfák alatt, 
E nyhe lejtõiden fut a Szilas patak.
P ályáján feletted a Nap is megpihen
E lindul, azután lassan csendesen
S ezt a csodás tájat hagyja itt nekünk Kerepesen.
Ezt a versnek is nevezhetõ valamit két 

további versszakkal 2000 júniusában írtam. 
Nem írom végig mert már kétszer megjelent, de 
ami Kerepesrõl szól, ideírtam. Én csak az 
érzéseimet tudom leírni, de ezen talán érzõdik, 
hogy 8 évvel ezelõtt is szerettem Kerepest 
ugyanúgy, mint Szilast és Széphegyet. Nekem ez 
a község az otthonom, itt éltem le az életem 
java részét és azt mondom, vannak, akik 
bántanak bennünket, legalább egymást ne 
bántsuk. Most egy olyan útra léphetünk, ami-
nek a végét még nem látjuk. A község jelenlegi 
vezetõi biztosan segítenek abban, hogy az útra 
a vasút mindkét oldalán rátaláljunk. És ha 
mindkét oldalát beültetjük a barátság, sõt a 
szeretet virágaival, gondozzuk, öntözzük õket, 
akkor ez az út átívelhet a vasút fölött, és mi majd 
elfelejthetjük azt a csúnya szót, ami a megosz-
tottságot jelentette. Fölmerülhet egy kérdés. 
Egy szenilis vénember miért ír ilyeneket, hiszen 
õ már úgysem sokáig örülhet annak, ha a vágyai 
teljesülnek? Csak azért, mert…

Én szeretni akarok másokat, 
valóra váltani szerény álmokat
önzetlenül.
Vigasztalni a megsértetteket,
felemelni az elesetteket
talán sikerül.

Cs.L.
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lelkesülten Horváth Ágnes és Lendvai Ildikó. - 
Mert mi nagyon szeretjük ám az embereket, 
ha hiszik, ha nem. És különben is, demokrácia 
van. 
Ildikó rendezetlen arcvonásai eközben 
bonyolult táncot járnak, aztán a háttérben  
sajnos néhány izgága, ámde ritka ifjúmunkás 
jelzésértékûen, és nagy csörömpöléssel lever 
egy poharat, jelentõsen rontva ezzel a 
kialakult hangulatot.
Az imitált Hazafi ígéreteitõl bódult  polgár 
pedig csodálkozik, mint a tûzzel játszó 
kisgyerek, ha már ég a boglya. Bizony, még 
nagyfokú választási hiszékenység birtokában 
sem 
 könnyû feldolgozni ezt a helyzetet.   
 
Néhány szó a hatalomhoz (személyes köz-
ügyben)
- Hatalom! Kormány! Egyebek! 
Én most nyugdíjas lettem. A ti dolgotok velem 
csupán annyi, hogy az én saját pénzemet 
szépen visszaadjátok nekem, havi bontásban. 
Mindeközben ne feledjétek, hogy nem 
szívességet cselekedtek ezzel, hanem a 
kötelezõ munkátokat látjátok el, szép 
fizetésért. Ehhez tartsátok magatokat.

Üzenet
Helyszín: Erdély, Marosvásárhely, 2008. 
május derekán.
A Fõtéren turisták fényképeznek, ácsorognak. 
A szép parkban kényeskedõ virágok 
hajladoznak a gyenge szélben. Feleségemmel 
bámészkodunk, sétálunk.
Aztán egy idõs hölgy szólít meg bennünket, 
aki, mint késõbb elmondta, nyugdíjas 
vegyészmérnök, és mellesleg Sütõ András 
szomszédja. Az alábbiakat üzente velünk 
haza, éppen a csíksomlyói mise elõtti napon. 
Beszélgetésünk alatt a szeme sarkában 
valami felejthetetlen és megnevezhetetlen 
fájdalom rejtõzködött, és hangjában 
szomorkás indulat bujkált.
- Mondják el otthon, akinek csak tudják, hogy 
mi, marosvásárhelyi magyarok, a népszavazás 
óta, a minket megtagadó Gyurcsányt és 
társait nemzetáruló, semmi embereknek 
tartjuk az idõk végezetéig, vagyis örökre. Ezt 
mondják el.
A távolban váratlanul port kavart fel az 
erõsödõ szél, és elnagyolt, felhõ-árnyékok 
rajzai siettek át a téren. Elköszöntünk, és 
sokáig szótlanul bandukoltunk. Szégyelltük 
magunkat. 

Kovács Ferenc 
Kerepes

„A sport a régi idõktõl fogva a békét jelenti. 
Kézfogást, nemes küzdést, megbékélést. 
Nemzetek legjobbjai készülnek, küzdenek 
minden erejüket latba vetve, hogy bizonyítsák 
békeszeretetüket.

Milyen sok magyar sportoló szerzett már 
dicsõséget hazánknak! Milyen sokszor szólt 
már a magyar Himnusz, és mi hallgattuk 
könnyes szemmel. 

Mi is meghirdettük a Kerepesi Olimpiát. 
Látunk majd kicsiket, nagyokat versenyezni, 
drukkolni, kézen fogva küzdeni.”  kezdte a 
megnyitót Szederkényi Borbála tanítónõ. 

Majd következett a nemzetek felvonulása: 
az Amerikai Egyesült Államok (8.a), Ausztrália 
(2.b), Egyiptom (8.b), Görögország (3.b), 
Hollandia (3.a), Horvátország (7.b), India (6.a), 
Írország (4.b), Magyarország (1.b), Olaszország 
(2.a), Oroszország (5.a), Spanyolország (7.a), 
Szlovákia (6.b), Ausztria (5.b), Kína (1.a).

A felvonulás után a pici elsõs „kínaiak” 
tánccal köszöntötték a résztvevõket, majd 
meg-gyulladt az olimpiai láng, helyükre 
kerültek a zászlók, magasba röppent a béke 
galambja. Franka Tibor polgármester úr 
megnyitója után pedig megkezdõdtek a 
sportversenyek. Míg a gyerekek sportoltak, a 
szülõk, pedagógusok a nemzetek étkeit 

készítették az iskolaudvaron. Remek hangulat, 
igazi csapatmunka volt ez a szombati nap, 
melyet Ragoncza Imre bácsi táncháza zárt be 
késõ délután. Olyan rendezvény volt, melyre 
méltán mondható: nem a gyõzelem, a 
részvétel a fontos.

Mindez viszont nem jöhetett volna létre, 
ha nincs összefogás, nincsenek olyan 
támogatók, mint a Polgármesteri Hivatal, a 
Faluház dolgozói, az Iskolavezetés, az Oravecz 
pékség, Ferenczi Lajos, Babarczi Kati, Brancs 
Mihály, Ugró János és és a Kerepes Rádió, a 
Szilas tv, a KHT dolgozói, a Hét Vezér 
Íjászegyesület, Taekvando, Gáspár Edmona és 
Noémi, az Amerikai Futball Csapat, s 
mindenekelõtt a lelkes gyerekek, szülõk és 
pedagógusok.

Mit is mondhatnék végezetül jobbat, 
találóbbat, mint Franka Tibor polgármester úr 
mondott megnyitójában: „Olyan szervezés 
volt, olyan rendezvény, amelyet az igazi 
olimpiát megrendezõ kínaiak is megirigyel-
hetnek. Hajrá, magyarok! Hajrá, Kerepes!”

Kedves Gyerekek, Kedves Szülõk, Kedves 
Pedagógusok! Köszönöm ezt a nagyszerû 
élményt. „Szép mulatság, férfimunka volt!”

 Sárközi Márta 

hatalomhoz Jártam a „Kerepesi Olimpián”

Nagyon kedves meghívó levelet kaptam a Széchenyi István Általános Iskola 
pedagógusaitól és tanulóitól. A meghívó a Kerepesi Olimpiára szólt. 
Megtiszteltetés, hogy részt vehettem ezen a remek, közösségformáló 
rendezvényen, mely egy két hétig tartó szabadidõs projekt zárása volt.
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Helytörténeti kiállítás 
 A „860 éves Kerepes” programsorozat keretében május utolsó péntekén 
nyitotta meg Franka Tibor polgármester a kerepesi Faluházban a község 
helytörténeti kiállítását. Mayer Endréné, alpolgármester asszony által 
szervezett lelkes hölgyek és férfiak több hónapos kitartó munkával szedték 
össze a rendkívül komplex kiállítás tárgyait. Nem csak népviseletünk kiváló 
darabjai kerülnek itt bemutatásra, hanem régi iskolai tablók, karakteres 
tanárok, a település híres mûvészeinek munkái, valamint egyháztörténeti 
vitrinek is megtekinthetõk. Ez alkalomból került átadásra özv. Határ Jánosné 
által egy a kerepesi polgármesteri hivatalnak felajánlott színpompás kép is. A 
kiállítás anyaga megtekinthetõ június végéig minden nap reggel 9-tõl az esti 
órákig. Mindenkit szeretettel várunk! 

Fazekas  

ájus 30-án ismét szólt a zene, 
ropták a táncot az alsó tagozatosok Ma  S z é c h e n y i  I s k o l á b a n .  A  

hagyományosan megrendezésre kerülõ Gála 
mûsorra vártunk szülõket, ismerõsöket, 
barátokat. Örömmel láttuk, hogy pótolnunk 
kell a széksorokat, mert többen voltak ránk 
k íváncsiak,  mint,  amennyi  vendégre 

számítottunk. Néhány perces (örömteli) 
rendezkedés, átszervezés után végre 
felcsendült a zene. A reneszánsz évének 
hangulatában a Kisvirág Táncegyüttes 
elegánsan könnyed, korabeli tánca nyitotta 
meg a mûsort. Következtek a legkisebbek, a 
két elsõ osztály. Táncjáték-füzérük az igazi, 
v idám gyermekjátékokat idézte,  hol  

énekszóval, mondókával, hol zenei kísérettel. 
Ahogyan haladtunk a korosztályokkal, egyre 
kimunkáltabbak lettek a mozdulatok, 
bonyolultabbak a tánclépések. Ragoncza Imre 
táncmûvész, táncpedagógus  gyermek-
szeretõ,odaadó, lelkes munkáját láttuk 
minden produkcióban: A kalap tánccal elõ-
adott történetében, a Gyermek verbu-
válásban, a Csalogatóban,a Dunántúli táncok-
ban, a fergeteges Countryban, a meghatóan 
szép Ír táncban.

Ragoncza Imre nem csupán tanít, hanem 
együtt is táncol a gyerekekkel. Teszi ezt olyan 
természetesen, olyan nemes egyszerûséggel, 
mintha a lépések, forgások idejére maga is 
diákká változna. Ebben az évben a 4.a 
osztállyal állt és táncolt egy körben. Méltán 
zúgott a taps mûsoruk után, de ütemes 
tapsolás kísérte a többi produkciót is. 
Megérdemelten.

A tánc figyelmet, fegyelmet, közös munkát 
kívánó tudomány. Tudomány, aminek 
segítségével minden gyermeket örömhöz, 
sikerélményhez juttathatunk. Nekünk, 
nézõknek a rácsodálkozást, a belefeledkezõ 
látványt nyújtja. S míg a kis táncosokban 
gyönyörködünk, akik vidámak, szépek, 
ügyesek, mi is vidámabbá, bizakodókká 
válunk.

Szederkényi Borbála tanító

Táncgála a Széchenyiben
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A Kisvirág együttes tagjai táncoltak a Trianon ünnepségen is



KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA 23

Megnyílt a

2008. MÁJUS « KEREPESI VÉLEMÉNY

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!

Emlékezni gyûltünk össze. 88 éve annak, hogy megszületett egy 
gyalázatos döntés, amely rólunk szólt, de nélkülünk  kezdte ünnepi 
beszédét Franka Tibor polgármester. Trianonban levágták 
Magyarország kezét és lábát, csaknem kitépték a szívét. A gõgös 
nagyhatalmak féltek Nagy Magyarországtól, hát feldarabolták sok 
kicsire. Elvették a haza 2/3-át és lakosságának a felét. Ilyen borzalom 
néppel még nem történt. Ez a legnagyobb és legfájdalmasabb 
Holokauszt nekünk, magyaroknak. Romániához csatoltak 103 ezer 
négyzetkilométer és 5,3 millió embert, Jugoszláviához 62500 
négyzetkilométer és 4,1 millió embert, Csehszlovákiához 61 ezer 
négyzetkilométer és 3,5 millió embert, Ausztriához 21 
négyzetkilométert (Fiume) és 25 ezer embert. 
A nagy meleg ellenére szép számmal vettek részt mindkét 
községrész lakói az ünnepségen. A képviselõ-testületbõl összesen 
csak négyen voltak jelen, a többiek  akik semmilyen rendezvényen 
nem jelennek meg, mint általában  most sem jelezték 
távolmaradásuk okát.  Az emlékezés virágait helyezték el az 
emlékmûnél az önkormányzat és a civil szervezetek, valamint a helyi 
Fidesz csoport tagjai.

Trianoni
megemlékezés
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860 éves Kerepes
Országos Festészeti Kiállítás

KEREPESI VÉLEMÉNY • Kerepes-Hollandia-Széphegy-Szilasliget közéleti lapja •  Kiadja a Két Faluért Egyesület •  A szerkesztõség címe: 2144 Kerepes, Rét utca 
51. •  Telefon: 06/30 330-1670, 06/28 561-059 •  Szerkeszti: Windhager Károly (tel.: 06/30 335-90-50, mail: windhager@decens.eu) •  Tördelés: Bokor Péter 
(design@graffiti.hu) •  Hirdetésfelvétel és kéziratok leadása a szerkesztõség címén • E-mail: gorgenyister@gmail.com • Készült a Styl-Print nyomdában (X. 
ker., Vaspálya utca 15/C). • www.kerepes.hu

Múlt hónap végén, április 22-én került sor a '860 éves Kerepes' programsorozat 
keretében egy különleges apropójú kiállításmegnyitóra. Az országosan 
meghirdetett felhívásra az ország több pontjáról érkeztek festmények, amelyek a 
mûvészi szabadságot ugyan nem korlátozva, de mégis csak valamilyen formában 
kötõdtek Kerepeshez. A zsûrinek nehéz dolga volt, bár a szakmai tagok így Határ 
Jánosné, Palkó Tibor és Bálványos Huba (az utóbbi kettõ Munkácsy-díjjas festõ) 
igen komolyan érveltek egyik-másik alkotás mellett. A szépszámban megjelentek 
elõtt Franka Tibor megnyitó beszéde után Bálványos Huba vezette nagy 
szakértelemmel végig a jelenlevõket a kiállítás valamennyi képén. A díjazottakon 
kívül, akiknek mûvei a község tulajdonában maradtak, valamennyi akkor 
megjelent és a késõbbi hetekben odalátogató jó érzéssel hagyhatta el a termet, 
Kerepes számtalan mûvészi interpretációjával gazdagodva. (F.M.)

I. díj: Olexa József: In memoriam Kerepes

II. díj: Bács Emese: Templom éjszaka

III. Mazács Anita: A mi közös pontunk, Görög Béla: Kerepes Anno Különdíj: Knoll Mária: Ünnep,
Király György: Támadás
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