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Augusztus utolsó hét-
végéje igazi családi kikap-
csolódásra adott alkal-
mat. A nagyszerû és kü-
lönleges elõadások mel-
lett találtunk mozgásra,
sportolásra alkalmat, fi-
nom falatokat, élvezetes,
szívet-lelket melengetõ
beszédeket, ének-, és ze-
nei, valamint zenekari elõ-
adásokat, a különbözõ
korú gyermekeknek való
foglalatosságokat, és ami
még ezeknél is többet ér,
együtt lehettünk, s erõsö-
dött, kovácsolódott a
kerepesi közösség.

Láthattuk a Szent Ko-
rona Lovagrendet, Bátor
Botond pálos szerzetest,
hallgathattunk csodála-
tos tárogató muzsikát

Vesztergám Miklóstól, Ke-
repes megkapta a Pest
megye 1000 éves fennál-
lásának alkalmából a me-
gyei díszzászlót, velünk
volt Kiszely István profesz-
szor, Wittner Mária 1956-
os szabadságharcos, or-
szággyûlési képviselõ, itt
voltak a Hétvezér Íjász
Egyesület tagjai, solymá-
szok, vadászok, és sok
más köztiszteletben álló
személy. Jeles együttesek
és zenekarok pedig éjsza-
kába nyúlóan szórakoztat-
ták a meglehetõsen népes
közönséget.

Köszönjük a két szép
napot a két közösségi ház
dolgozóinak és a többi
résztvevõnek, szervezõ-
nek, dolgozónak.

Szilasmenti Napok 

Szent Korona Lovagrend

Tûzmadár Táltos Dobkör

Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub

Aranyesõ Ezüst Évek Nyugdíjas Klub

Kis Virág

Lila Akác Nyugdíjas Klub Vesztergám Miklós

Bátor Botond a Pálos Rend 
tartományfönöke

Závodszky Ede
solymász

Hét Vezér Íjászok
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A jó hangulat mellett történt
néhány olyan emlékezetes
dolog is, amit érdemes a
helytörténet számára is rög-
zíteni.
Õsbemutatót tartott a Kar-
colat Egytüttes vasárnap dél-
után, amikor elõadták
Wittner Mária: A halálraítélt
lány c. általuk megzenésített
versét.
Új sportágat honosított meg
Ignácz János képviselõ úr és
Nagy Béla, a strandfocit. Ezt
az országban még csak né-
hány helyen ûzött labdajáté-
kot nagy élvezettel próbálta
ki hat csapat. A szabvány
szerinti 40x20-as pályán 5
mezõnyjátékos és egy kapus
tartózkodhat egyszerre. A
pályát egy magántulajdonos
(köszönet jár érte!) területén
készítették el Ferenczi Lajos
vállalkozó költségén szállí-
tott homokból. Érdekes volt
látni a pattogó labdához
szokott focisták megrökö-

nyödését, amikor a labda
„ülve maradt” a homokban,
de bizony futni sem volt egy-
szerû a süppedõs terepen.
Az eséseknél viszont jóté-
kony tompító hatású a ho-
mok, sérülés csak elvétve
fordul elõ ilyen pályán. 
Ignác úr javasolta is, hogy ha
már itt a kész pálya, használ-
ják ki és játszanak rajta több-
ször is, amíg lehet.

Az eredmény a következõ:
1. Framesi 
2. Detonátor
3. Testvériség
4. KHT
5. Srácok
6. Street Band.
A kupát egy évig a Framesi
csapat õrizheti!

Fõzõverseny
1. Szakácsok – Patkó
2. Turi Andrea és csapata –

Kastély Kert
3. CKÖ – Jót Evõ

augusztus 29-30
Wittner Mária és a Karcolat
együttes két tagja

Szabó Anikó és 
Ignác János értékeli 
a bajnokságot A bajnok csapat

Kormoránék

Telefonos segítséget 
is igénybe vettek

Somló Tamás
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A saját tulajdonú utak
felújítására kiírt pályáza-
ton az Ilka-, a Berek-, a
Kodály-, és a Mogyoródi
utcákkal pályáztunk ismét
sikerrel. A munkák összér-
tékének 50 százalékát pá-
lyázati pénzekbõl mintegy
45 millióból építhetjük
meg. Az eltelt 3 esztendõ
alatt – a 2006-os választá-
sok óta – így már 350 mil-
lió állami támogatást ka-
pott nagyközségünk, ami
más településekhez viszo-
nyítva kiemelkedõen jó
teljesítmény: parkoló, ál-
lomás peron, utak, járdák,
bölcsõde épültek és épül-
nek folyamatosan.

Mindez nem valósulha-
tott volna meg a 450 mil-
liós kötvénykibocsátás
nélkül, hiszen ahhoz,
hogy a 350 milliót meg-
kapjuk, bizony több mint
100 millió forint önrésszel
kell rendelkeznünk, amit
az iskola, az óvodák, a kft
és a hivatal fenntartása
mellett nem lett volna mi-
bõl kigazdálkodni. Hatá-
rozott, gyors és jó dönté-
seket hozott elsõsorban
az a nyolc képviselõ, akik
megalakították az Össze-
fogás Kerepesért képvise-
lõcsoportot, és akik Kere-
pes fejlõdését tartják
szem elõtt.

Eddig 350 millió pályázatokból

Kerepes ismét nyert
45 milliót

A Wesselényi utca és a
Szondy utca között mint-
egy fél kilométeres sza-
kaszt a Kiss József utcá-
ban leaszfaltoztak. A
Szondy utcát elkezdtük,
de néhány hónapra fel-

függesztjük az építke-
zést, mert pályázati lehe-
tõség nyílik a finanszíro-
zására. Ha nyerünk, ha
nem, a Szondy utca ak-
kor is elkészül legkésõbb
2010 nyarán.

Kiss József és SzondyA kerepesi vállalkozók
adakozásának és Kurilla
Sándor lakatos mester ön-
zetlen társadalmi munkájá-
nak köszönhetõen újabb
16 darab piros-fehér-zöld
neonzászló került elhe-
lyezésre Kerepes fõbb útvo-
nalain a villanyoszlopokra
augusztus 20-a tiszteletére. 

Így a neonzászlók szá-
ma, akárcsak a szintén
adakozásból készült kará-
csonyi díszkivilágítások
száma, 30 fölé emelke-
dett. Köszönet érte, hi-
szen máris sok település a
gratuláció mellett érdek-
lõdik nálunk, hogyan kell
a zászlókat legyártani.

Neon zászlókkal
ünnepeltünk

Sikeres vendégszereplé-
sen vett részt a Felvidéken
a Pávakör hagyományõr-
zõ nyugdíjas csoport és a
Kisvirág táncegyüttes. A
többségében magyarok
lakta településen – a szlo-
vák kormány kisebbségel-
lenes és választási kam-

pánynak tûnõ nyelvi kor-
látozásának fittyet hányva
– kitûnõ hangulatban és
nagy elismerésben volt ré-
szük a kerepesieknek.

Hasonlóan sikert arat-
tak a hagyományos Gom-
bóc fesztiválon Kétbo-
donyban.

Pávák és virágok
Alsóbodokon

Megyei elsõ osztályban megtörtént az elsõ mérkõzés:
Budakalászt idehaza 1:0-ra legyõztük. Igaz, a második
fordulóban, idegenben vereséget szenvedtünk.

Fociról röviden

Legõsibb állami ünnepünk
- melynek megtartását már
II. András király az Arany-
bullában is elõírt - méltó
módon zajlott Kerepesen. 

Ahogy az illik egy szent
király emlékéhez, az ünne-
pi misén megtelt a Szent
Anna templom, ahol
Frajna Imre atya az új ke-
nyeret is megáldotta. Mise
után a Forrás Mûvelõdési
Házban vette kezdetét az
önkormányzati ünnepség,
melynek megnyitójában
Franka Tibor polgármester
felhívta a figyelmet az
ezeréves történelmünkkel

ellentétes helyzet tartha-
tatlanságára, az állam és
az egyház szétválasztásá-
nak helytelen voltára. A
történelmi visszatekintést
is tartalmazó beszédet kö-
vetõen a község civil szer-
vezetei adtak közösen lát-
ványos és szép mûsort,
emlékezve a régebbi korok
aratási hagyományaira. 

A szépen kialakított új
környezetben jól esett
együtt lenni az ünnepet
megtartó közösséggel.

WK

(Képriport a 20. oldalon.)

Szent István Király Napja
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Amikor 2006 telén a
polgármester végigjárta az
intézményeket, lesújtó ké-
pet kapott az óvodák és az
iskola állapotáról. Azóta
Szilason óvodabõvítésre
több mint 10 milliót – egy
új csoport indulhatott – a
kerepesi óvodára 7 milliót
fordított Ferenczi Lajos

vállalkozó bevonásával.
Kétségtelenül az iskola
volt a legelhanyagoltabb
állapotban. A lépcsõház
falai, az osztálytermek li-
nóleum padlózatai, a vilá-

gítótestek mind-mind el-
avultak és balesetveszélye-
sek voltak. A csaknem 30
éves ablakok némelyikét
már ki sem lehetett nyitni,
mert kiesett volna a keret-
bõl az üveg.

Az elmúlt három évben
kialakításra került az új ta-
nári szoba, az igazgatói

iroda, több tanterem új
falburkolatot kapott és
korszerûsítve lett a világí-
tás. Tavaly többmilliós költ-
séggel létrejött a legmaga-
sabb igényeknek megfele-

lõ nevelési tanácsadó, az
idén pedig a panelszerke-

zetes épületen megkezdõ-
dött a több mint 100 ha-
talmas ablak teljes cseréje.
A munkálatokra jelentke-
zõk közül a legolcsóbb, de
leghatékonyabb szigetelé-
sû ablakokra a lengyel
Pabianice testvérvárosunk
ablakgyára adott ajánlatot,
így a lengyel ablakokat len-
gyel munkások építették
be az iskolába. Hetekig ott
laktak és hétvégeken is
dolgoztak, hogy évkezdés-

re minden rendben legyen.
Eközben Váradi Ede vállal-

kozó öt tantermet újított
fel a padozattól a világítá-
sig, valamint újjá varázsol-
ták a zsibongót és rendbe
tették az elhanyagolt isko-
laudvart.

Az elmúlt 3 évben csak-
nem 30 év felelõtlenségét
és nemtörõdömségét sike-
rült igaz részben, de fel-
számolni. Az iskolában
eddig 20 millió forintot
meghaladó munkát vé-
geztek el.

Szeptember elsején ünneplõbe öltözött gyerekek és
szülõk gyûltek össze a kívül-belül megújult iskola
udvarán az ünnepélyes tanévnyitóra. A polgármester úr
és az iskola igazgatónõ rövid megnyitója után mûsorral
kedveskedtek a tanulók, majd az elsõsök kaptak
ajándékot tanítónénijüktõl.

Negyedszázada hagyták pusztulni

Új tanév, megújult iskola

Megkezdõdött 
az új tanév

Meghozták az ablakokat

Felül az új,
alul még 

a régi ablak

Három új fát ültettek az elsõsök
az iskola udvarra

Az elsõ óra 
felújított tanteremben
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- Polgármester úr! Ke-
repes fejlõdése kiemelke-
dõen lendületes volt az
Önök ciklusának elsõ há-
rom évében. Az országra
nehezedõ válság mennyi-
re lassítja a továbbiakat?

- Nem kívánom felsorolni
a három év alatt megtett
fejlesztéseinket, ezt a bõsé-
ges jegyzéket folyamatosan
megjelentettük a Kerepesi
Véleményben. Összefoglal-
va azt állíthatjuk, hogy Ke-
repes az országban tapasz-
taltakkal ellentétben még
mindig fejlõdik. Ehhez fel-
tétlenül szükség volt a köt-
vénykibocsátásra, mert a
pályázatokon nyert össze-
gekhez így tudunk önrészt
biztosítani. Ha a minden
pályázatnál esedékes ön-
részt nem tudnánk a nyert
összegekhez hozzátenni,
akkor egyetlen pályázaton
sem lehetnénk eredménye-
sek, nem kapnánk meg az
összegeket. 

A pályázatok terén való-
ban sikeresek vagyunk,
nemcsak a környezõ tele-
pülésekhez képest nyertünk
többet, de megyei szinten
is az egyik legeredménye-
sebb településnek számí-
tunk. Most a nyáron nyer-
tünk ismét egy igen jelen-
tõs, 250 millió forintos ösz-
szeget bölcsõdeépítésre. A
környéken egyedül Kere-
pesnek lesz korszerû böl-
csõdéje, ami a kisgyerme-
kes családok életében je-
lenthet könnyítés. A legfris-
sebb eredmény, újabb 45
millió forint útfelújításra…
A pályázatok folytatódnak,
õsztõl újabbakat célzunk
meg.

Nem lehetek azonban
ilyen büszke a képviselõtes-
tület egy jelentõs részére.
Hihetetlen, de a 13 fõs kép-
viselõ-testületbõl néhányan
nem tépik az istrángot, ke-
veset tesznek, jószerével
csak elleneznek, ezért jár-
nak a testületi ülésekre.

Mint polgármester, kényte-
len vagyok a választók fi-
gyelmét is felhívni erre a
tényre, s ígérem, ha érdek-
telenségük nem változik,
személy szerint is megneve-
zem õket. Tudom, nagyon
sok kerepesi polgár tisztá-
ban van vele, kikrõl beszé-
lek. Õk azok, akik a válasz-
tói akarat ellenében egyéb
feladatokban nem, vagy
alig vesznek részt. Szinte
mindent elleneznek, de, ha
megvalósult, akkor úgy
tesznek, mintha az õ érde-
mük lenne az eredmény.  

Egyetlen képviselõi tevé-
kenységük az, hogy hónap-
ról hónapra felveszik a tisz-
teletdíjukat, ami egy év so-
rán meghaladja fejenként
az egymillió forintot. Olyan
is akad közöttük, aki a tisz-
teletdíjon fölül a munkahe-
lyérõl a távolmaradás díját
is felszámolja a Polgármes-
teri Hivatalnak, ami pél-
dátlan.

Jellemzõ, hogy újabban
a lakossággal még ünne-
pelni sem hajlandók ezek a
képviselõk. Legutóbbi
nagyszerû közös rendezvé-
nyünk, Szent István Király
ünnepe sem volt vonzó a
számukra. A Szent Anna
templomban a kenyérszen-
telés felemelõ aktusát köve-
tõen Frajna András atyával
együtt átvonultunk a Falu-
házba az ünnepségre, ahol
a község civil szervezetei
adtak látványos mûsort. A
rendezvényen a község la-
kosai közt azonban csak
Mayer Endréné alpolgár-
mestert, Szabó Anikó,
Véber Gábor, Varga Lívia,
Pordán Miklós, Ignác János,
és Kóbor Tamás képviselõt
fedezhettük fel, illetve ké-
sõbb Nagy Béláné is megér-
kezett.

Fontosnak tartom ezt a
tényt az újság hasábjain ke-
resztül is közölni a választó-
polgárokkal. Távol áll tõ-
lem, hogy mindezt kam-

pányfogásnak szánjam,
egyszerûen arról van szó,
hogy elegem van abból,
hogy nem csinálnak sem-
mit! Tessenek már végre
dolgozni Kerepesért!

Visszatérve a válságra,
bizony azt is érzékeljük,
hogy ez a bankok által ger-
jesztett, a félvilágra kiható
pénzügyi zavar sajnos nem
kerüli el Kerepest sem. Szá-
mos szomorú, könnyes
szemmel bejelentkezõ csa-
láddal találkozom, akik egy
élet verejtékével felépített
házukat, lakásukat féltik, il-
letve a mindennapi megél-
hetésükért küzdenek. Ez a
mocskosság, az árverezé-
sek, minket sem kerülnek
el. Már látjuk azt is, hogy
községi szinten sem tudjuk
minden ígéretünket teljesí-
teni a váratlan nehézségek
miatt. Ez van!

Ezen a nyáron 
az alábbiak történtek.
Örömteli, hogy két elsõ

osztályt tudunk indítani az
iskolában, negyven gyer-
mekkel. Megtörtént a nyá-
ron az iskola felújítása,
több mint 100  ablakot cse-
réltettünk ki vadonatúj,
korszerû nyílászáróra. A ta-
nárok is kivették a részüket
a festésbõl, takarításból, az
egész iskola, megújult. A
szép, igényes környezet
hozzájárul a tanulóktól el-
várt kulturált viselkedéshez.
Nagyobb a rend, jobb a
hangulat, iskolabuszt is in-
dítunk.

Az óvodáink is rendben
vannak, mindenütt telt ház
van. A Szabadság úti felsõ
óvodát Ferenczi Lajos vállal-
kozó újította fel, gyönyörû
lett, köszönjük. 

A Családsegítõ Köz-
pont is elkészült, szép lett. 

Rendbe hoztuk a Falu-
házat, amely máris számos
színvonalas rendezvénynek
ad teret.

Az orvosi rendelõk is

rendezett állapotban van-
nak.

Bölcsõde építéséhez
nyertünk 250 millió forin-
tot. 2010-ben kezdõdik a
kivitelezõi munka.

Községünkben az egyik
legfontosabb feladatunk az
úthálózat fejlesztése, ami
még sok évre ad bõséges
feladatot. Folyamatosan
írunk útfelújítási célú pályá-
zatokat. A Szondy utcai
munkálatokkal most le kell
állnunk, mert pályázunk rá,
decemberben várható az
eredményhirdetés ez ügy-
ben. December után vagy a
nyert pályázati pénzbõl,
vagy önerõbõl, de minden-
képpen megcsináljuk. 

Jövõre tervezzük az Ilka
és a Berek utca, Szilason pe-
dig a Kodály utca aszfalto-
zását. Ezen túl a Mogyoródi
út a temetõtõl a HÉV átjáró-
ig új aszfaltszõnyeget kap.

A közbiztonság jelentõs
javulását várjuk a körzeti
megbízott rendõr jelenlété-
tõl, aki nemrégen lépett
szolgálatba Kerepesen.
Nem volt egyszerû az idete-
lepítését kiharcolni. Erõsít-
jük emellett a polgárõrsé-
get is. Három alkalmas ci-
gányembert veszünk fel
közmunkásnak, akik elsõ-

Kényelmes képviselõk! – Fejlõdés a válság ellenére! – A Szilasvíz Kft nem eladó!
– Kistarcsa állja a szavát! – Az útépítések folytatódnak! – Bölcsõde lesz!

Polgármesteri helyzetelemzés
A nyár végén kértünk tájékoztatást Franka Tibor polgármester úrtól, hogyan értékeli az
önkormányzati ciklus közel három évét és melyek a jelenlegi legfontosabb feladatok.
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sorban a cigánylakta terüle-
teket fogják járni, hogy ott
is javuljon a helyzet. 

- Polgármester úr! Idõ-
rõl idõre különbözõ hírek
röppennek fel a Szilasvíz
Kft-vel kapcsolatban.
Igaz, hogy a megszünte-
tését fontolgatják?

- Sem a megszüntetése,
sem az eladása nem jött
szóba, de, hogy gondok
vannak, az igaz. 

Kezdjük ott, hogy a
Szilasvíz Kft a lakossági víz-
díj emelésére tett javasla-
tot, amit Kerepes képviselõ-
testülete, javaslatomra, el-
utasított. Az elutasítás in-
doka, hogy a Kft gazdálko-
dása nem áttekinthetõ, így
a tervezett díjemelés szük-
ségessége és mértéke sem
bizonyított. A lakosság ér-
dekeinek védelmében vizs-
gálat indításáról döntöt-
tünk. Érdekes, hogy
Kistarcsa képviselõ-testüle-
te megszavazta az áremelé-
si javaslatot, ám késõbb õk
is a vizsgálat megindítása
mellett döntöttek. 

A Felügyelõ Bizottság
kerepesi tagjait még a ta-

vasszal visszahívtuk, ezt kö-
vetõen Kistarcsa is vissza-
hívta az embereit. Új fel-
ügyelõ bizottsági tagokat
jelöltünk, akik a vizsgálatot
jelenleg segítik. Kerepes ré-
szérõl Pordán Miklós képvi-
selõ és Rapavi József vesz
részt ebben a munkában.
Eredményt szeptember kö-
zepére várunk. 

- Egészséges ívóvíz biz-
tosítása?

- Tarthatatlan, hogy a
nitrátos víz miatt még min-
dig zacskós ivóvízzel kell a
csecsemõk egészségét
megvédenünk. Ez azonban
milliárdos beruházást igé-
nyel, amit saját erõbõl nem
tudunk megoldani. Pályáz-
ni akarunk és minden lehet-
séges fórumon, például a
környezetvédelmi minisz-
ternél is eljárok ez ügyben.

Ugyancsak tárgyalásokat
kezdeményeztem a Fõváro-
si Vízmûvek vezérigazgató-
jánál. Azt kértem, hogy
kaphassunk több ivóvizet a
fõvárostól, hogy a saját kút-
jaink nitrátos vizét nagyobb
mértékben tudjuk egészsé-
ges vízzel hígítani. Azt sze-

retném elérni, hogy a jóval
nagyobb vízmennyiség el-
érése érdekében a fõváros
maga építse ki az ehhez
szükséges vízhálózatot. 

- Egy utolsó kérdés.
Kistarcsa kifizette a szétvá-
lással kapcsolatos tárgya-
lások során kialkudott 30
millió Ft-ot Kerepesnek?

Miután mindkét képvise-
lõ-testület elfogadta a szét-

válás rendezését, egy közel
két évtizedes vita és peres-
kedés zárult le, s megbékélt
egymással a két település,
aminek szívbõl örülünk.
Kistarcsa állja a szavát, a 30
millió Ft elsõ részletét, 12
millió Ft-ot már át is utalták
a számlánkra.

Lejegyezte: 
Windhager Károly

Polgármesteri Hivatal a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény 20/A. – alapján pályázatot hirdet
a Védõnõi Szolgálat 

védõnõ munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Kerepes, Tölgyfa utca 2. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok: A nõ, az anya, a gyermek- és
ifjúságvédelem, valamint a családgondozás területén önál-
lóan felvilágosító és megelõzõ gondozási tevékenység.
Szûrõvizsgálatok szervezésében, elvégzésében való részvétel.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör
a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember
25. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Schellné Wölbling Eszter nyújt, a 06-28-561-050/125 -os
telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 28.
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Országosan bevett szokás szerint
a képviselõ-testület is nyári szünetet
tartott, ám váratlan helyzet adó-
dott. A sikeres bölcsõdepályázat so-
rán ugyanis nem annyi összeget
ítéltek meg pontosan, amennyire az
önkormányzat pályázott, így hatá-
rozatot kellett hozni arról is, hogy
az új eredmény esetén is fenntartja
a bölcsõdeépítési szándékát a testü-
let. Ennek a megszavazása érdeké-
ben Franka Tibor polgármester
rendkívüli képviselõ-testületi ülést
hívott össze július 20-ára.

A gyorsan lezajló eredményes
döntést követõen polgármester úr –
kihasználva az alkalmat – kedves
meglepetésként felköszöntötte egy
szál virággal Nagy Béláné képviselõ
asszonyt névnapja alkalmából.

Az elsõ rendes képviselõ-testületi
ülést szeptember 3-án tartotta a
testület. Errõl azonban csak a követ-
kezõ lapszámunkban tudunk tájé-
koztatást adni Kedves Olvasóink-
nak.

WK

Képviselõ-testületi ülések

A családsegítés és a
gyermekjóléti feladatok
elvégzése az önkormány-
zati törvény értelmében
az önkormányzat köteles-
sége. Mindig az intéz-
mény mûködtetésével
vagy más szervezet útján –
esetünkben a Support
Alapítvány – kívánja ellát-
ni.

A feladatot Kerepesen
2009. március 31-ig vé-
gezhette a Support Alapít-
vány az önkormányzattal
kötött szerzõdés alapján,
s ehhez a feladatellátás-
hoz az állami normatíva
támogatást, sõt annál jó-

val többet is minden év-
ben megkapta az önkor-
mányzattól. 2007-ben tör-
tént, hogy Franka polgár-
mester felfigyelt az elõzõ
évi 2006-os, még bók Kár-
oly idejében „elkövetett”
turpisságra. A Support

Alapítvány megigényelte
az állami támogatást, mi-
közben az önkormányzat
is megigényelte, majd át-
utalta azt az alapítvány
számlájára. A Support így
kétszer annyit kapott,
mint amennyi járt volna,
de errõl mélyen, amolyan
liberális stílusban hallga-
tott. Amikor Franka visz-
szakérte a Bóktól törvény-
telenül kapott több mint 7
millió forintot, a Support
vezetõje csak annyit mon-
dott: õ azt is elköltötte. A
jelenlegi testület többsége
bizalmát Takács úr elveszí-
tette, hiszen az önkor-

mányzatnak vissza kellet
fizetnie a több mint 7 mil-
liót az Államkincstárnak. 

Miért került még sor a
szerzõdés felbontására?
Nem gondolom, hogy in-
dokolni kellene éppen az
Alapítványnak akkor, ami-

kor éves beszámolóját
2008-ban sem szakmai-
lag, sem számszakilag
nem fogadta el a képvise-
lõtestület többsége. De ha
indokolni kell, ám legyen:
a szerzõdésfelbontásra al-
kalmatlanság miatt került
sor. A település vezetõi
úgy érezték, az itt élõ –
egyébként nehéz helyzet-
ben lévõ lakosoknak – jo-
guk van színvonalasabb,
jobb, több szakember
közremûködésével tevé-
kenykedõ intézményhez,
akik nem a statisztikagyár-
tás és mellébeszélés nagy-
mesterei, hanem végzik
azt a munkát, amire meg-
bízást kaptak.

Ma már ott vásárol
mindenki, ahol szebb az
árú, több a garancia,
hosszabb a szavatosság,
még akkor is, ha ezért
többet fizet pillanatnyilag,
hiszen tudja, hogy a pén-
ze a minõségben megté-
rül.

Tehát kedves Support
Alapítvány, miért is szûnt
meg a szerzõdés? Azért,
mert a garanciajegy elve-
szett, a szavatosság pedig
már réges-rég lejárt. S mi-
ért nem kérdezte meg er-
rõl az ellátottak vélemé-
nyét az önkormányzat?
Mert ez a fajta minõség-
biztosítás nem feladata.
Mert a jövõben megfelelõ
színvonalon és nem
Support színvonalon óhajt
gondoskodni a feladat-
végzésrõl. Mert aki fizet…

Igen, a fizetés. A pol-
gármester fizetésérõl és

egyéb juttatásairól a kép-
viselõtestület nyilvános
ülésen dönt, közérdekû
adat. A Polgármesteri Hi-
vatalban bármikor kikér-
hetõ és megtekinthetõ,
jóval kevesebb, mint 10
millió forint. Sajnos, hogy
a Support Alapítvány, an-
nak vezetõje és családtag-
jainak jövedelme, vagyo-
nosodása nem az.

Kedves Support Alapít-
vány! Önök így írták alá
„Önöket szolgálta 22
évig” címû cikküket az
Objektív Szempont címû
kiadványban: Support
Alapítvány. Nem is tudom,
kinek illik válaszolnom rá,
hiszen megszólíttattam.
Úgy döntöttem, nem is
válaszolok rá, csak vég-
zem továbbra is azt a fel-
adatot, amelyre lakossági
és törvényi felhatalmazást
kaptam: a családsegítést,
a gyermekjóléti feladato-
kat, csendben, szorgalma-
san, öntömjénezés nélkül,
ahogy Önök ezt nem tud-
ták megtenni Kerepes ja-
vára.

Kerepes Nagyközség
képviselõtestületének

többsége

Utóirat: 
A Support Alapítványt

sem Franka Tibor, sem a
testület nem záratta be,
hiszen ma is nyitva van,
csupán nem tart igényt
gyenge minõségû szolgál-
tatásaira, amit tényekkel
és adatokkal tudunk alá-
támasztani mindazoknak,
akiket érdekel.

Valóban Önöket szolgálta?

Senki sem záratta be a Support Alapítványt

A szépen felújított Családsegítõ
és Gyermekjóléti központ a Szabadság úton



- Fõtörzsõrmester úr!
Kérem, röviden ismertes-
se milyen elõzmények
után lett körzeti megbí-
zott Kerepesen.

- Hat éve vagyok rendõr,
s az utolsó öt évben gép-
kocsizó járõr beosztásban
láttam el szolgálatot a
Kistarcsai Rendõrõrs köte-
lékében. Járõrterületem öt
településre terjed ki.
Kistarcsára, Nagytarcsára,
Csömörre, Kerepesre és
Mogyoródra. A Kerepesi
Önkormányzattal történt
megállapodás értelmében
két hónapja kerültem ebbe
a beosztásba.

- Ezek szerint Önnek
nem jelent új helyszínt a
községünk, hiszen ötéves

helyismerettel rendelke-
zik.

Valóban jól ismerem a
környéket, ez nem jelen-
tett számomra gondot az
elsõ percben sem.

- Hogyan látja el a szol-
gálatot, kikkel mûködik
együtt?

- Jó kapcsolatokat igyek-
szem kialakítani a Polgár-
mesteri Hivatallal és a töb-
bi helyi intézménnyel.
Ugyancsak együttmûkö-
döm a polgárõrséggel, bár
õk létszámuknak és saját
gépkocsijuknak köszönhe-
tõen önálló járõrözést vé-
geznek. Külön kmb-s gép-
kocsi nem áll rendelkezé-
semre, így én mint rendõr-
járõr a társammal az õrs
gépkocsijával járom a kör-
nyéket. Egymás szolgálati
vezénylését azonban is-
merjük, s szükség esetén
azonnal tájékoztatjuk egy-
mást a polgárõrökkel.

- Hogyan lehet Önt el-
érni, illetve, milyen ese-
tekben forduljanak Ön-
höz az itt lakók?

- Mind a polgárõrség,
mind a szolgálatos járõrko-
csi telefonszáma megtalál-
ható a Kerepesi Vélemény-

ben. Ezeken célszerû tele-
fonálni, ha valaki gyanús
dolgot észlel. Lesz nekem
is külön kmb-s telefonom,
aminek majd nyilvánosság-
ra hozzuk a hívószámát.
Ezen túl hamarosan sze-
mélyesen is felkereshetnek
az emberek, készül a kmb-
s iroda a Családsegítõ és
Gyermekjóléti szolgálat
épületében, a templom-
mal szemben. Egyelõre
azonban az még nincs be-
rendezve.

- Mit tapasztal Kerepe-
sen? Milyen bejelenté-
sekkel keresik Önt az em-
berek? Volt e valamilyen
rendbontás például a
Szilasi Napokon?

- A községi rendezvénye-
ken mindig biztosítanak a
polgárõrök és ez általában
elegendõ. Persze én is jelen
voltam, de elég a tudat,
hogy a közelben rendõr is
tartózkodik, így különö-
sebb rendbontás nem tör-
tént, beavatkozásra nem
volt szükség. Jelen leszünk
a Szüreti felvonuláson is.

A legtöbb megkeresés
azonban más jellegû, a
Hungaroring zaja miatt
kérnek tõlem intézkedést,

de ez nem a rendõrség ha-
tásköre. Elõfordulnak kü-
lönbözõ szabálysértések,
bûnesetek is, de ez már
rendõrszakmai kérdés,
nem szívesen beszélek ilye-
nekrõl.

- Mit javasol a lakos-
ságnak a bûnmegelõzés
érdekében?

- Akinek értéke van, an-
nak vigyáznia is kell arra.
Nem várhatják el, hogy
minden házat külön rend-
õr õrizzen. Ne adjanak nyi-
tott ajtóval, ablakkal ösz-
tönzést a betörõknek. Igen
hasznosak a nyitásérzékelõ
riasztók, amire a szomszéd
is adott esetben felfigyel-
het és riaszthat minket. Mi
pedig, amint lehet, leellen-
õrizzük a helyszínt. 

- Hogyan lehetne még
hatékonyabb a kmb-s
munkája?

- A helyben lévõ lakhatá-
si lehetõség és az önálló
kmb-s gépkocsi erõsíthet-
né a helyi jelenlétet.

Fõtörzsõrmester úr! Kö-
szönöm a tájékoztatást,
eseménytelen szolgálato-
kat kívánok!

Windhager Károly
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Körzeti megbízott rendõr Kerepesen 

Ujvárosi Gábor fõtörzsõrmester
Kerepesen két hónapja körzeti megbízott lát el szolgálatot, akit a képviselõtestület elõtt
Farkas Imre r. õrnagy õrsparancsnok mutatott be. Szerkesztõségünk interjút kért a röviden
KMB-snek nevezett idevezényelt rendõrtõl, hogy Kedves Olvasóink is megismerhessék.

• Tisztavérû, 1,5 éves alpesi
kecskebak eladó Mogyoró-
don. 06-20-323-4773
• Kerepesen a Szérûskert-
ben 352 négyszögöl belte-
rületi ingatlan eladó. Tele-
fon: 06-70-223-9028.

Diplomás 
gitármûvész
Szilasligeten 
gitároktatást 

vállal. 
Telefon: 

06-20-5875-132

Gipszkarton szerelés
• Tetõtér beépítés • Válaszfalak 

• Álmennyezetek 
• Egyedi elképzelések

Ingyenes felmérés

(06 70) 625 3794
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Az egyik telek hatalmas
gödreit feltölti a tulajdo-
nos. Ezzel nem is volna
baj, csak az nem mindegy,
mivel tölti, hiszen a HÉV
átjárónál is környezetvé-
delmi feljelentésekkel le-
hetett csak leállítani a
szemétszállítást. Most a
polgármester mindenna-
pos ellenõrzõ útja során
Széphegyen, közel a
Csipkai tanyához, kísért
egy fertõzött földdel teli
nyerges vontatót. A hely-
színre érve fényképeket
készített, majd jegyzõ-
könyv készült és bejelen-
tés a környezetvédelmi hi-
vatalnak.

A szilasi részen két ha-
talmas kamionnyi zúzott
betontörmeléket borított
le valaki. Szerencsére Tóni
bácsi, a markológép keze-
lõje meglátta és felírta a
rendszámot. A polgár-
mester ennek alapján ki-
nyomozta a tettest, aki a
feljelentés vállalása he-

lyett két napon belül el-
szállította szemetét.

Sajnos egyre többen
akarnak „ingyen”, azaz il-
legálisan megválni a sze-
metüktõl, ez látható tele-
pülés-szerte. Dobják, öntik
mindenhová, az önkor-
mányzat pedig nem gyõzi
elszállítani közpénzen. A
jövedelmek csökkenésével,
a munkahelyek megszûné-
sével és jövõre az új, uniós
szemétlerakó beindulásá-
val a kiadások emelked-
nek, hiszen a lerakó üze-
meltetõje már most 2000
forintról beszél havonta és
ingatlanonként. Máshová
viszont nem hordhatjuk
majd a hulladékot, mert
nem felel meg az uniós
elõírásoknak. Kétségtelen,
a szolgáltatás színvonala
emelkedni fog, de ez a la-
kosságnak sokba kerül, hi-
szen jelenleg az önkor-
mányzat finanszírozza ezt
a tevékenységet más la-
kossági adóbevételekbõl.

Jó hír viszont, hogy az
új lerakó bevezeti a szelek-
tív hulladékgyûjtést, mely-
nek során községünk ösz-
szesen 12 gyûjtõsziget

megépítését tudta kihar-
colni, méghozzá hatot Ke-
repesen, hatot Szilaslige-
ten. Az építésük szeptem-
ber elején kezdõdik a kije-
lölt helyeken.

Az illegális lerakók ellen,
mint eddig is, várjuk min-

den honfitársunk segítsé-
gét. Aki azt látja, hogy
mindannyiunk kárára
egyesek zsákokkal, vagy
teherautókkal szórják szét

a szemetet, azonnal tele-
fonáljon a Polgárõrség-
nek: 06-20/421-094,
Dúzs Norbert közterület
felügyelõnek: 06-20/559-
8909, vagy a mûszaki
irodának a 06-28/561-
063 telefonszámra.

Szemétfogás Széphegyen

Épülnek a hulladékszigetek



Gödöllõ Város civil szerveze-
tei 2009. szeptember 12-én
Gödöllõn 10-18 óra között a
Polgármesteri Hivatal elõtti té-
ren Gödöllõ Város Önkor-
mányzatával partnerségben a
Sörfesztivál keretében máso-
dik alkalommal alakítják ki az
un. “Civil utcát”. A civil szer-
vezetek lehetõséget kapnak ar-
ra, hogy ismertessék és bemu-
tassák célkitûzéseiket és prog-

ramjaikat a város és környéke
lakosságának. A GKRTE, mint
a Gödöllõi Civil Kerekasztal
alapító tagja is közhírré kí-
vánja tenni a Tourinform Gö-
döllõi Kistérség kulturális tu-
risztikai programgadáinak
szeptember 15-tõl december
31-ig meghirdetett rendez-

vényeit és szolgáltatásait.
Ezért kérjük tagjainkat, partne-
reinket, hogy szolgáltatasaikat
népszerûsítõ anyagaikat legké-
sõbb 2009. szeptember 02-ig
16.00 óráig legyenek szívesek
eljuttatni az egyesület Infor-
mációs Irodájába (Gödöllõ,
Patak tér 7), vagy a Gödöllõi

Királyi Kastélyban lévõ
Tourinform Irodába (Gödöl-
lõ, Királyi Kastély).

Arra is van lehetõség,
hogy szolgáltatásaikat a ren-
dezvényeken személyesen is
népszerûsítsék, ebben az
esetben kérem a 28/419-
231-es telefonszámom
egyeztetni szíveskedjenek.

Dudásné M. Ildikó
GKRTE irodavezetõje

A mogyoródi Csiga Családi Napközi
magánóvoda, magánbölcsõde típusú
szolgáltatás, ahová 1 éves kortól ve-
szünk fel gyermekeket.

A gyermekek ellátását fiatal párként
végezzük, így valóban igazi családban
érezhetik magukat a picik, szeretettel-
jes, otthont idézõ környezetben. A
gyermekek fejlõdését, biztonságérzetü-
ket nagyban növeli, hogy apa-anya, ill.
férfi-nõi modellt látnak maguk elõtt
nemcsak otthon, de a napköziben is.

Célunk a ránk bízott gyermekek
egészséges testi, lelki, szellemi, érzelmi
fejlõdésének segítése klasszikus családi
környezetben. 

Fontosnak tartjuk a gyermekek
egészséges életmódra való nevelését
már egészen kicsi koruktól kezdve. En-
nek eszközéül a sok játékot, zenét, és
különbözõ mozgásformákat választot-
tuk a helyes és változatos, kornak meg-
felelõ táplálkozás bemutatása mellett. 

Napközink nagy elõnye a kis létszá-
mú csoport (7fõ), így egy-egy gyer-
mekre több idõ jut, az egyéniséget fi-
gyelembe véve tudunk velük foglalkoz-
ni, és a fertõzéses megbetegedések rit-
kábbak, mint a nagyobb létszámú gye-
rekközösségekben.

Lehetõséget kínálunk a gyerekek
egész napos, vagy akár néhány órás el-

helyezésére is fejlesztõ foglalkozások-
kal (angol, zenés torna, okosító torna,
stb.), zenével és sok játékkal. Kedden-
ként 3-6-ig ingyenes játszóházzal vár-
juk az érdeklõdõket. Tipegõ (baba-ma-
ma) klubunkba pedig a szülés elõtt ál-
ló, ill. az újdonsült anyukákat várjuk
szeretettel Kun Erika védõnõvel.

A jelentkezés és beiratkozás szemé-
lyesen lehetséges, elõzetes telefo-
non vagy e-mailben történõ idõpont
egyeztetés után.

Elérhetõségeink, áraink és további
információ: a csigacsana.5mp.eu olda-
lon, vagy Rafás Csillánál (30/663-9832)
és Zsákai Gábornál (30/663-9830). (x)
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Csiga Családi Napközi

Civilek Gödöllõn 
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A  SZIGÛ Zrt,. mint a Köz-
temetõ Üzemeltetõje
kért lehetõséget a lakos-
ság tájékoztatására.

Felhívjuk a figyelmet,
hogy az idén lejárnak az
1984-ben megváltott sír-
helyek. Kérjük a hozzátar-
tozókat, hogy váltsák meg
azokat újra, ha továbbra is
igényt tartanak a sírhelyre. 

Ugyanezt kérjük a ko-
rábban lejárt sírhelyek
használóitól, mert ha azo-
kat nem váltják meg újra,
akkor azt a helyet fel kell
használnunk, hiszen kevés
a szabad sírhely, szükség
van ezekre is.

Felszólítani sajnos nem
tudjuk a sírhelyek felett
rendelkezõket, ugyanis
nem kaptuk meg az érin-
tettek jegyzékét az elõzõ
szolgáltatótól.

Ezért  arra kérjük az
érintetteket, hogy legye-
nek szívesek, mutassák be
a sírhelyre vonatkozó irato-
kat regisztráció céljából a
temetõ ravatalozójában lé-
võ irodában.

Szeretnénk, ha használ-
ható nyilvántartásunk len-
ne a késõbbiekre nézve.

Nincs kellemetlenebb an-
nál, mint megszüntetni
egy régen lejárt, esetleg el-
hanyagolt sírhelyet, s rá
pár hónapra mégis jelent-
kezik a család, de akkor
már nincs mit tenni.

Vannak elõre megvál-
tott sírhelyek is, amiket a
családok lefoglaltak, de
még nem temettek bele.
Ezekrõl is szükséges tud-
nunk, kihez tartozik, s mi-
kor, mennyi idõre váltották
azt meg. Elõfordult ugyan-
is már, hogy olyan sírhelyet

értékesítettünk, amelyet
elõre megváltottak, de
senki sem tudott róla.

Az adatszolgáltatást
kérjük 2009. december
31-ig, megtenni szíves-
kedjenek.

A nem regisztrált és lát-
hatóan gondozatlan, fel-
tételezhetõen több mint
25 éve megváltott sírhe-
lyek újraértékesítését az
üres temetési helyek kor-
látozott száma miatt
2010. március 01-tõl
megkezdjük.  

Az érvényes sírhely meg-
váltási árak:
egyes sírhely 
25 évre 25.000 Ft+áfa
kettõs sírhely 
25 évre 30.000 Ft+áfa 
gyermek sírhely 
25 évre 8.000 Ft+áfa 
urnasírhely 
10 évre 10.000 Ft+áfa 
szimpla urnafülke 
10 év 20.000 Ft+áfa 
dupla urnafülke 
10 évre 40.000 Ft+áfa 
sírbolt 60 évre

280.000 Ft+áfa
Az árak kizárólag a sírhely
megváltásának a díjai, me-
lyek az Önkormányzat be-
vételét képezik.

Jelentkezni a temetõ iro-
dában lehet, hétköznap
reggel 8 órától délután 16
óráig. Telefonszám: 06-28-
490-685 

Kérik a lakosság együttmûködését!

Lejárt sírhelyek – megindult a gallyazás

Amelyik sírban ekkorára nõtt 
az akácfa, az feltehetõen gazátlan

A fák szükség szerinti
gallyazását, illetve a szak-
értõ által elrendelt fák ki-
vágását az üzemeltetõ és
az önkormányzat által kö-
zösen megbízott vállalko-
zó szeptember 1-én meg-
kezdte.
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Új! Baba-ruha börze minden 
hétfõn 10.00-12.00 óráig 

Ha gyorsan növekszik a csemetét és már
nincs a méretében kisruhája, ugyanak-
kor sajnálod kiselejtezni a kinõtteket,
akkor gyere el és áruld és vásárolj, vagy
csere-berélj. Mindenkit sok szeretettel
várunk! Belépõ: 300.-Ft

Tánc tábor 
A nyári szünet második hetét a Közösségi
ház falai között töltöttük egy kis tánccal,
kézmûves foglalkozással. Reggel 9-kor
már zenére lépkedtünk, gurultunk, ugrál-
tunk, majd pörögtünk, forogtunk. Délig
szinte meg sem álltunk, így rengeteget
mozogtunk. Ebédre az oviba mentünk,
ahová mindig farkaséhesen érkeztünk!
Délután míg a kisebbek aludtak egyet, a
nagyobbak kihasználták a játszóteret.
Kézmûveske-désnél csináltunk babát, lán-
cot, mindenféle rajzot, így mikor a szülõk
jöttek értünk szinte mindig könyékig ra-
gacsosak voltunk! Sokat nevettünk, tán-
coltunk és a hét végére el is fáradtunk.
Munkánk gyümölcse, hogy péntek dél-
utánra már mind tudtunk bukfencet vet-
ni, vagy éppen cigánykerekezni! 

Homolya Szilvia tánctanár

A Szilasligeti Közösségi Házban 
minden hét szombatján 

rajz szakkört 
tart két mûvésztanár. 

Szeretettel várunk minden 6-12 és 13-
18 év közötti rajzolni szertõ, mûvésze-
tekre nyitott gyermekeket. Gyere és
légy kreatív, ismerkedj meg különbözõ
stílusokkal és alkoss velünk! Részvételi
díj: 4.500 forint/ hó, ami magában foglal-
ja a felhasznált anyagok költségét is. Min-
den szombaton délelõtt 9 és 11 óra kö-
zött! 
Mûvészeti vezetõ: Pencsikoff Ferenc

Szilasi Közösségi Ház
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Július 2-7-között 73 kerepesi,
kistarcsai, csömöri gyülekezeti tagunk
vett részt a hitmélyítõ héten. A legfia-
talabb 6 hónapos, a legidõsebb 91
éves volt. A derékhadat a fiatal felnõtt
korosztály, az ifjúság és a gyerekcso-
port jelentette. Nagy öröm, hogy el-
jött a fiatal házas csoportunk!  A fia-
tal szülõk és gyermekeik a jövõ egyhá-
zának és népünknek is a pillérei. 

A gyülekezet tagjai már télen elkez-
dik a jelentkezést nyári hitmélyítõ he-
tünkre. Ennek helyszíne hetedik alka-
lommal is Piliscsaba egyik gyönyörû
kollégiumépülete volt. Kétágyas,
összkomfortos szobák, teakonyhák,
elõadótermek, konferenciaterem és
különféle technikai felszerelések a
program gördülékeny megvalósítását
teszik lehetõvé. Ilyen kényelmes körül-
mények között semmi nehézséget
nem jelent a táborban a pár hónapos
vagy éves kicsinyek ellátása, õrzése.
Miközben õk szüleik közelében csúsz-
tak-másztak, az édesanyák, édesapák
zavartalanul figyeltek az elhangzó
programra. A nagyobb gyerekek a
szünetekben és étkezésekkor pedig
végtelen szeretettel és türelemmel tö-
rõdtek a kisebbekkel. Mindenki, mint
egy nagy család, figyelt a másikra. Aki
még nem vett részt ilyen táborban, el
sem hiszi, hogy sírás, nézeteltérés nél-
kül lehet együtt hat napon át ilyen

sok ember minden korosztályból úgy,
hogy közben jól érzi magát!

A táborban reggeltõl késõ estig
minden életkorú számára intenzív
program zajlott. Olyan központi gon-
dolatot kerestünk, ami egyszerre gon-
dolkodtatja el a fiatal házaspárokat,
az ifjúsági csoport tagjait és nagyszü-
lõket: családi konfliktusok megoldása.
Sajnos ebbõl kijut bõven! A reggeli
áhítat a tékozló fiú példázatáról szólt.
Majd utána a délelõttönként az elõ-
adások a magyar õstörténetrõl, az Is-
tennek átadott életrõl, az áldozatvál-
lalásról, a konfliktusmegoldásokról és
a felelõs beszédrõl tanították a felnõt-
teket, és az ifiseket. A csoportbeszél-
getésben pedig az elhangzott elõadá-
sok feldolgozása történt meg. Ezen
kívül három délután a fiatal házaspár-
ok számára kiscsoportos beszélgetést
szerveztünk. Olyan jól megtalálták
egymással a hangot, hogy elhatároz-
ták: ezeket a csoportbeszélgetéseket
rendszeresen folytatni kell a házaspá-
ri bibliaórákon is. 

Az esti evangélizáció az elõadások-
ra adott igei feleleteket a Korintusi
második levél alapján. Pál apostol pél-
dáján láttuk, hogyan lehet az újjászü-
letett ember megsebzetten is bántal-
mazói javára.  A következõ estén
megismertük, miként fejezte ki Pál
apostol a szeretetét az õt megsértõk

irányában, csak amikor az indulatok
elcsendesedtek, kezdett neki a türel-
mes ki- és megbeszélésnek. Bár min-
den családi konfliktusnál mi sem mu-
lasztanánk el sem egyiket, sem mási-
kat! Ilyen röviden felsorolni sem lehet
az esték oly gazdag üzenetét. - 

A gyermekek mindezek alatt koruk-
nak megfelelõ bibliai foglalkozásokon
vettek részt, délutánonként pedig
kézmûvességet, olimpiát, vetélkedõt
és különféle csoportjátékot szervez-
tünk nekik. Az idei tábor másik külön
színfoltja a tizenévesek csoportja volt.
Gyülekezetünk ifisei szabadidejükben
napi többórai gyakorlással a  „Jézus,
segíts!” címû rockbalettet tanulták be
táncmûvész gyülekezeti tagunk irá-
nyításával, és a tábor záródélutánján
elõ is adták. Szeretnénk ezzel a mû-
sorral a templom falain kívül is
evangélizálni Kistarcsán és más tele-
pülésen. Közös kirándulások, tábor-
tûz, filmvetítés és sok éneklés ková-
csolta össze a résztvevõket. Éjjel a lel-
kipásztor éjszakai „õrjáratai” zavarták
meg a gyermekek szûnni nem akaró
hancúrozásait…

A tábor végén a kamaszfiúk azon
sajnálkoztak, hogy miért csak hat na-
pos a hitmélyítõ hét, és miért nem 10
vagy 12 napos… Lehet-e ennél jobb a
„kritika”?

Riskó János és Márta

A református gyülekezet 
hitmélyítõ tábora Piliscsabán

A természet rendje az
ember életének a rendje.
Ahogyan a természet évrõl
évre megújul, munkálkodik,
gyümölcsöt hoz, visszahú-
zódik pihenni, az ember fej-
lõdésének is megvan a saját
ritmusa. Tudjuk, hogy a ter-
mészet bölcsessége segíti
az embert a személyes fej-

lõdésében. Aki viszont távol
él a természettõl az gyak-
ran elfelejti ezt. Az elvárosi-
asodott embereknek nagy
szüksége van rá, hogy a ter-
mészet ritmusát megértse,
és újra megélje.

Ebben segít a Körnaptár.
Irányt mutat a természet
tökéletes rendje szerint.
Megmutatja, hogy az év
különbözõ idõszakaiban
milyen tevékenységek vár-
nak ránk, hogy mit érde-
mes és mit hasznos ten-
nünk. Az év 365 napja,
akárcsak az életünk, külön-
bözõ ciklusokra oszlik. A
napforduló ünnepei kijelö-
lik az évszakokat. Az ün-
nep, a szertartás kiemeli a
halandót a köznapok sorá-
ból. A köznapot emeli az
üdv napjává. Az üdv az Egy

ideje, ama idõ, melyet
egyedül töltünk az Egy Is-
tennel, amikor lelkünket
betölti az Egy. A Van-t ün-
nepeljük, amely mozdulat-
lan és örökkévaló. Úgy tû-
nik csak az él, ami változni
képes, s a változásban élõ
teljesedik. Minden változás
tanít, s ha értjük, közelebb
kerülünk a mindenséghez,
a MIND-EGY-SÉG-hez.

A szertartásrend a min-
denség változásait ünnepli.
Mi magunk teremtünk ün-
nepeket a világ köznapjai-
ban, ha követjük a változás,
az elmúlás, megújulás örök
rendjét, a nap változásait
pirkadattól napnyugtáig, a
Napút (évkör) változásait és
az életút változásait. Az
évet a természet tavaszi éb-
redése nyitja március 21-

én. A nyári nap teljessége
koronázza június 21-én,
majd jön az õszi napéj-
egyenlõség szeptember 23-
án, és végül álomba merül
a fény a legsötétebb na-
pokra, hogy december 21-
én újra megszülethessen.

Ezeket az idõszakokat fi-
gyelembe véve visszaállít-
hatjuk életünkbe a rendet.
Rendszerbe foghatjuk az
évet, ahelyett, hogy évrõl
évre ugyanabban a rutin-
ban mennénk körbe-körbe.
Esélyt adhatunk magunk-
nak a fejlõdésre a tapaszta-
latok feldolgozására. Újra
végigjárva az év körútját,
már bölcsebben, tapasztal-
tabban térhetünk vissza
ugyanazokra a pontokra, s
a feladatainkat egyre na-
gyobb hatékonysággal vé-
gezhetjük. Egyedül ez a fej-
lõdés lehetõsége és útja.

Kóbor Tamás

A természet rendje

A körnaptár
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Számítógép–ismereti tanfo-
lyamok
indulnak a KEREPESI TELEHÁZ-
ban
/CseTTI - Forrás Mûvelõdési
Ház/
FOLYAMATOSAN
Következõ tanfolyam: 
2009. szeptember
20 óra / 7000Ft .- (még !!!)
Kérem jelezze elõre telefonon
érkezését!!
Info:Véber Gábor  06 20 204
1916

- Képviselõi fogadóóra Tájé-
koztatom a körzetembe tarto-
zó (Szabadság út az ABC-tõl a
Patkó Vendéglõig és Templom
u.) Tisztelt Lakókat, hogy a kö-
vetkezõ fogadó óra 2009.
szept. 10-én, csütörtökön 17-
19 óra között lesz a Kerepesi  
Forrás Mûvelõdési Házban
/CseTTI-Stúdió/.  
Érdeklõdés, információ  06
20/204 1916  
Véber Gábor képviselõ

Nincs munkája – nézzen be
hozzánk!
ÁLLÁS-LES és továbbképzési
információk minden csütörtö-
kön 16-18 óráig a  Mûv. Ház-
ban /CseTTI/.   

Mesterbörze  Ha szakemberre,
vagy kerti-házkörüli munkához
segítségre van szüksége keres-
sen a Mûv. Házban /CseTTI/ csü-
törtökön 16-18 h között, vagy
hívjon:
Információ: 06 20/204 1916
(Véber Gábor)

Zsúfolásig megtelt gyere-
kekkel a CseTTI az idei év nyár-
utóján szervezett napközis tá-
boron. 

23 gyermek négy õrsöt al-
kotott, és minden õrsnek az
élén egy pedagógus irányított.
Már az õrsök elnevezései is ele-
ven észjárásra vallanak: Fõnix,

Turbómanusok, Ügynökök és
Pont õrs.

Az ötnapos tábor fõbb té-
makörei, gondolatai voltak:
környezetünk védelme -
helytörténet - tisztelet a tár-
sammal szemben - önma-
gam megismerése. Voltunk
uszodában, indiánokká vál-
tunk egy napra, meglocsol-
tuk a kis fákat a Hõsi emlék-
mûnél és a Temetõ környé-
kén. 

Itt a táborban nem csak
kedvünkre lovagolhattunk, de
a lóval is meg is ismerkedtünk.
Többen nagy élvezettel takarí-
tották a ló „ruháját” és fel le-
hetett venni a patáját is a paci-
nak. Sokat kézmûves-kedtünk
/gipsz, agyag, gyurma, rajz/
Norbival, Gabival és játszot-
tunk, amit nem csak a napi-
rend, de az esõ is diktált.  Volt
játéktanítás, úgy mint sakk,
malom, angol dominó, ping-
pong és sok íjászat. 

Az egyik délután átettük
székhelyünket a Grassalkovich
kastély parkjába, Gödöllõre.

A zárónapon az õrsök és a
gyerekek egész heti munkáját
értékeltük.  Mindannyiunk
Margit nénije, Mayer Endréné
alpolgármester asszony adta át
a díjakat, a „Kerepes” pólókat
és a „beszédes” okleveleket.

A napot és az egész tábort
a szülõk és vendégek szerény
vacsora bulija /szalonnasütés/
zárta sok-sok anekdotával,
aminek jó az éj felén szakadt
csak vége…

A szülõk közül többen kér-
ték-kérdezték, lesz-e valamifé-
le folytatás? 

Köszönet a „Játszó Tábor
2009” dinnye szállítójának, Te-
rikének, aki az idén is több
mint 40 kg dinnyét adomá-
nyozott, és a Patkó Étterem-
nek a civilizált környezetben
fogyasztott, jutányos ebédért,
uzsonnáért. Megköszönöm a
szülõi és pedagógusi segítsé-
get: Ámon Csabáné angol ta-
nárnak, Fónagy Gabriella
frissdiplomás rajztanárnak és
Mándi Katalinnak, aki a tábor
szakmai vezetését látta el. Há-
lásak vagyunk Vaszil László
doktor úrnak az egészségügyi
ellátáshoz szükséges eszközök,
gyógyszerek összeállításáért és
végül a helyi busztársaságnak,
melynek egyik járatát sikerült
eltérítenünk, a tarcsai uszoda
bejáratánál tett le bennünket,
és még további ingyenes jára-
tokat biztosított a tábor lakói
részére. 

Véber Gábor 
táborvezetõ

Eladók Szilasligeten panorámás helyen 94 és 47 nm-es új
építésû lakások: 2 szoba, fürdõszoba, WC, 

konyha, nappali, terasz.
Kertkapcsolatos lakások, parkoló az udvaron, 

a HÉV állomástól 10 percre. • Ár: 280.000 Ft/nm
Érdeklõdni: 

Hajdúszolg Bt Telefon: (06 30) 201 8029, vagy (06 30) 270 5568.
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„Nap, mint nap halljuk a
rádióban, a televízióban a
figyelmeztetést, hogy UVB
sugárzásveszély van, 11 és
15 óra között ne tartóz-
kodjunk a napon, mert ká-
ros sugárzás érhet (leégés
már 15 perc alatt) és ké-
sõbb bõrrák is kialakulhat.

Álljunk meg egy percre!
Gondoljunk azokra, akik
kénytelenek a tûzõ (káros)
napon végezni munkáju-
kat, pl. a postások. Jelen-
tõs mennyiségû papírokkal
megpakolt kerékpárjukat
tolják dimbes-dombos fa-
lunkban. Eljuttatva a cím-
zetthez a küldeményeket.
Mindannyian ki vannak té-

ve a káros sugárzásnak,
mert pontosan a kritikus
idõben vannak a napon.

Becsüljük meg postása-
inkat! Ne bántsuk õket, ak-
kor sem, ha rossz a ked-
vünk, vagy nem kellemes
híreket kapunk. Ne fukar-
kodjunk a kedves, elismerõ
szóval és köszönettel.
Nemsokára beköszönt az
õsz, esõvel, széllel, majd a
tél és õk akkor is hozzák a
küldeményeket.

Természetesen minden-
kire vonatkozik, aki értünk
dolgozik az idõjárás vi-
szontagságaiban. A falun-
kat szépítõ, takarító köz-
hasznú munkásokra is.”

„Kerepesi lakos vagyok.
Gyakran találkozom szi-
lasligetiekkel és azt látom,
hogy mintha nem egy köz-
ségben élnénk. Nagyon
nagy a távolság közöttünk.
Talán még nem is egy nyel-
ven beszélünk. A közös ren-
dezvények sem hozzák össze
az embereket. 

Amióta Ön „uralkodik”
községünkben, felsorolha-
tatlan a változás. Leírni
sem lehet, hogy mennyit
változott és fejlõdött köz-
ségünk. Lakóhelyi közérze-
tünk nagyon sokat válto-
zott az Ön és csapatának
köszönhetõen.

Mégsem tudunk örülni a

sok elért eredménynek, mert
vannak, akik a kákán is cso-
mót keresnek, hogy ne tud-
junk szívbõl örülni. A kerepe-
siek azt lesik, hogy a szilasiak
nem kapnak-e többet és for-
dítva. Önnek sokkal több le-
hetõsége van a probléma
megoldására, mint egy-egy
itt lakónak. Lehet, hogy a
kultúra, vagy az egyház se-
gítsége, vagy akár egy pszi-
chológus elsimítja az ellenté-
teket. Érezzük jól magunkat
a bõrünkben és érezzük jól
magunkat lakóhelyünkön!

Kívánok Önnek és csapa-
tának további eredményes
jó munkát és ennek elérésé-
hez jó egészséget.”

Egy kerepesi polgár véleményeFigyelem és köszönet

Épül szépül a falu. A
látványos eredményeken
kívül, melyeket a Polgár-
mester úr egy régebbi
számban felsorolt, apró
dolgok is történnek. Apró,
lényegtelennek látszó, de
az emberek közérzetét
kedvezõen befolyásoló
dolgok. Egyetlen a példa:
egyik reggel elõttem zö-
työgött a Kht kistraktora,
egy mûanyag tartályból
locsolták a villanyoszlop-
okon lévõ virágokat. Ki
gondolta volna ezt négy
évvel ezelõtt? Jó érzés
tudni, hogy van gazdája
nagyközségünknek. Fran-
ka Tibor és a mögé szerve-
zõdött csapat, a Kht a ve-
zetõjével, Vass Lajossal az
élen, a polgármesteri hi-

vatal dolgozói Oláh János
jegyzõvel az élen, és a
többi intézmény és veze-
tõje. No meg, a végére
hagytam, de azért nem
utolsó sorban az a képvi-
selõ csoport, mely a kez-
detektõl fogva támogatja,
és együtt dolgozik a Pol-
gármesterrel. A legjobb
ötlet is csak hamvába hal-
na, ha a képviselõ testüle-
ten belül nem lenne an-
nak többségi támogatása.
A szomszédunkban is lá-
tunk erre példákat. Ered-
mények nincsenek, csak a
parttalan vita.

Az Összefogás Kerepe-
sért képviselõ csoport

melynek hét tagja van:
Mayer Endréné alpolgár-
mester, Szabó Anikó, Var-
ga Lívia, Ignác János, Kó-
bor Tamás, Pordán Miklós
és Véber Gábor, Franka Ti-
bor polgármesterrel
együtt Kerepes jövõjét
tartja szeme elõtt úgy,
hogy igyekszik közben a
keresztény konzervatív ér-
tékrendet is meghonosíta-
ni. Azért, hogy élhetõ ott-
hon, és mûködõ közösség
legyen településünk. Aho-
va jó hazajönni, ahol jó él-
ni.

Rengeteg találgatást
hallottam, hogy mi miért
tartunk ki, másokkal ellen-

tétben, a polgármester
mellett. Nem értik, külön-
bözõ anyagi-, erkölcsi elõ-
nyökben találják meg az
okokat. Nos, én most segí-
tek, ne kelljen annyit gon-
dolkozni, kellhet az ener-
gia másra is. Elárulom a
titkot, mely a mai világ-
ban elég meglepõ lesz! Mi
annak idején erre szövet-
keztünk. Megismerve
Franka Tibor elképzeléseit,
elhatároztuk, hogy ezek-
nek végrehajtásában se-
gítjük Õt. És itt van a meg-
lepetés! Elhatározásunk-
hoz hûek is maradtunk. A
közeli és távoli jövõben is
eszerint cselekszünk elsõ-
sorban Kerepes javára.

Kóbor Tamás

A szövetség öröme

Olvasói levelek

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halot-
tunk, Onofer Judit nyugalmazott tanárnõ temetésén részt
vettek, vagy részvétüket nyilvánították. 

Az Onofer család.Hosszantartó, súlyos beteg-
ségben, 60 éves korában,
hunyt el volt kollégánk, Onofer
Judit pedagógus. Leginkább a
szilasligeti gyerekek és szüleik
ismerték õt, hiszen hosszú éve-
kig tanított, és nevelt a „kis is-
kola” falai között. Általános is-
kolai tanítói és földrajz szakos
tanári diplomával rendelke-
zett, 1989. október 1-tõl dol-
gozott a kerepesi iskolában.

1991. szeptemberétõl a
szilasligeti tagiskola-vezetõje-
ként tevékenykedett intézmé-
nyünkben, egészen 2004.
nyaráig. 

Alsó tagozatos tanító néni-
ként éveken át tanította a be-
tûvetés, olvasás tudományát,
vezette be tanítványait a ma-
tematika, környezetismeret vi-
lágába. Aktív részt vállalt gyer-
mekmûsorok, jelenetek beta-
nításában, szervezésében.
Szakkörök, izgalmas kirándu-
lások, erdei iskolák programjai
színesítették nevelõ munkáját.

Nemcsak a gyerekek, a szü-
lõk is tisztelték, szerették, és
elismerték. Széles körû mûvelt-
séggel rendelkezõ, kötelesség-
tudó, felelõsségteljes pedagó-
gus volt. 

Búcsú Onofer Judit
tanító nénitõl

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik testvéremet,
Franka Andrást végsõ útjára elkísérték, fájdalmunkban osz-
toztak.                                                        Franka Tibor

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.



Amikor az elemi iskolában
megszólalt a csengõ, ami a tíz-
perces szünetet jelezte, kitó-
dultunk az ajtón. Egymást
löködve igyekeztünk az iskola-
udvarra, ahol elkezdõdött a já-
ték. Akkor nem gondoltuk a
földrajzra, a számtanra, ki
akartuk használni a szünet
minden percét. Elõkerült a
rongylabda, rúgtuk vele a port
is bõven. Voltak, akik fogócs-
kát játszottak, vagy adj király
katonát. A lárma fülsiketítõ
volt, de ki törõdött vele?

A két udvart összekötõ lép-
csõn ilyenkor mindig ott ült
egy kisfiú és bennünket nézett.
Mikor elindult visszafelé, na-
gyon sántított. Nem tudom mi
baja volt a lábának, nem is-
mertem, másik osztályba járt.
Mit érezhetett ez a kisfiú, mi-
kor látta a játékot, de õ nem
vehetett részt benne? Talán sírt
is ott magára hagyva? Most
már szégyellem, de akkor 9-10
évesen nem gondoltam bele
ilyen mélyen. Mert mellé ülhet-
tem volna vigasztalni, beszél-
getni vele, segíteni neki, mint
ahogyan segítettem a rossz ta-
nulóknak. Sajnos nem tettem.

Õ jutott eszembe, mikor a
híradóban azt mondták, hogy
a mozgássérültek gyógyászati
segédeszközeinek állami tá-

mogatását megszüntetik.
Megdöbbentem, meddig lehet
itt elmenni? Az egészséges
emberek életét is nagyon meg-
nehezítik. De elvenni tõlük a
botot, amire támaszkodnak,
kivenni a mankót a hónuk alól,
kiszállítani õket a kerekes szék-
bõl, amivel az utcára is kime-
hetnének, ezt emberi szóval
nem lehet megmagyarázni.

Azok a szegény emberek so-
hasem élhettek teljes emberi
életet. Egész életükben mindig
mindenben hátrányban voltak.
Nap, mint nap érezniük kellett a
háttérbe szorítást. Talán a lelki
fájdalmuk nagyobb volt, mint a
testi. Ismerünk olyan szót, hogy
együttérzés. Szeretném én ezt
bõvebben leírni, de hogyan tud-
nám az õ fájdalmukat, egy élet
örök fájdalmát elmondani. Meg
se próbálom, hisz én több mint
hetven évig egészséges voltam,
csak az utóbbi években lettem
beteg. De ez a betegség, bár
nagyon súlyos, meg se közelíti
az övékét.

Pedig milyen kevéssel lehet
nekik örömet szerezni. Fiatal
koromban a Danúvia pengetõs
zenekarban játszottam. Sok
helyen zenéltünk, a pengetõs

hangszerek javarésze újdonság
volt, fõleg a hawai gitár. Így
aztán mindig sikerünk volt. De
össze se lehet hasonlítani az-
zal, ami a mozgássérültek ott-
honában volt. Ott valahogy
még a levegõ is más volt, hi-
szen érezhettük mi is az ujjon-
gásból, a nagy tapsból, láttuk
a mosolygó arcokat, tudtuk,
hogy legalább néhány órára
elfelejtették a fájdalmaikat.

És ami talán az életünk leg-
fontosabb része, az a kisfiú és
sok hozzá hasonló ember,
megtalálta-e élete párját? Bol-
dogok voltak-e, születtek-e
gyermekeik, akik örömet adtak
nekik? Remélem, igen. Egész-
séges emberek százezrei nem
kapnak munkát. Hogy kapná-
nak õk? Mi lesz velük? Szégyen
ez az egész országra, hogy tûr-
jük. Hogy az az átkozott pénz
szeretetre, sajnálatra méltó
embereket foszt meg a túlélés
lehetõségtõl.

Gyermekkorom rémmeséje
volt, hogy a farkasfalka a be-
teg, sérült falkatagokat szét-
tépte, lerágta a húst a cson-
tokról, de ezek éhségükben
tették. Én elgondolkodtam raj-
ta. Igaz lenne a mondás, hogy

ember az embernek farkasa?
Egy másik dolog a tévébõl.

A BKV egyik igazgatónõje kö-
zös megegyezéssel kilépett.
Végkielégítésül százmilliót ka-
pott, de tovább dolgozik, havi
több millióért. Az illetékesek
szerint mindkét dolog törvé-
nyes. Persze, ezt a törvényt
nem az éhezõk, hanem õk csi-
nálták maguknak. Ismerik
ugye a süllyedõ hajóról mene-
külõket? Hát ez történik most,
nem is elsõ ízben, mert tudják,
egy év múlva ezt nem kaphat-
nák meg.

Hány gyógyászati segédesz-
közt lehetne ezekbõl az ér-
demtelenül felvett milliókból
vásárolni? És mindezt azoknak
az utódai csinálják, akik vala-
mikor ezt zengedezték: „Egyik
ember annyi, mint a másik”.

Visszatérnék a címre. Csak-
hogy itt nincs határ. A kapzsi-
ság, a pénzimádat sokaknál
határtalan. Egy kis számtan:
ha ez a hölgy húsz évet dolgo-
zott havi másfél millióért, a
százmillióval együtt 460 millió.
Egy fizikai munkás örül a havi
125 ezer forintnak, csakhogy a
fenti összegért neki több mint
300 évet kellene dolgozni.

Hát ennyivel ér kevesebbet
a másik, mint az egyik.

Csõsz Lajos
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Hol van a határ?
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KÖZPONTI HÍVÓSZÁMOK
Mentõk 104
Tûzoltók 105
Rendõrség 107

RENDÕRSÉG – POLGÁRÕRSÉG – KÖZTERÜLETFELÜGYELÕ
Rendõrség Kistarcsa 06-28/470-801
Kistarcsa járõrkocsi 06-70/214-6500
Rendõrség Gödöllõ 06-28-514-645 és 06-28-514-655
Polgárõrség Kerepes 06-70/217-5094
Közterület felügyelõ 06-20/559-8909

ORVOSI ELLÁTÁS
Orvosi ügyelet – Kistarcsa, Batthyány u. 4. 06-28/470-840
Ügyelet hétköznap 18.00 – 08.00 óráig, munkaszüneti napokon 0-24 óráig

RENDELÕ KEREPES TÖLGYFA U. 1.
Dr. Havay Miklós körzeti orvos 560-330, 06-20/983-8396
Hétfõ, szerda: 14.00 – 18.00, kedd, csütörtök: 9.00 – 12.00, 
péntek: páros hónapban: 9.00 – 12.00,    páratlan hónapban: 14.00 – 18.00-ig.
Dr. Hessami Ahmed körzeti orvos 560-330
Hétfõ, szerda: 9.00 – 13.00, kedd, csütörtök: 14.00 – 18.00, 
péntek: páros hónapban: 14.00 – 18.00, páratlan hónapban: 9.00 – 12.00-ig.

FOGÁSZAT
Dr. Dabasi András fogszakorvos 06-20/9294-944
Hétfõ, szerda: 14.00 – 20.00, kedd, csütörtök: 8.00 – 13.00,
péntek: páros héten: 8.00 – 15.00-ig.

Dr. Dobos István Péter fogszakorvos 06-20/9446-757
Hétfõ, szerda: 8.00 – 13.00, szerda: iskolafogászat, kedd, csütörtök: 13.30 – 19.30, 
Állandó ügyelet: Budapest, VIII. Szentkirályi u. 40.

GYERMEKORVOS
Dr. Vaszil László csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos 560-410
Hétfõ, szerda: 14.00 – 17.00, kedd: 9.00 – 12.00, csütörtök, péntek: 8.00 – 11.00-ig.
Védõnõi tanácsadó 560-331
Terhesgondozás és egészséges csecsemõ tanácsadás, szerda: 9.00 - 12.00
GYÓGYSZERTÁR Kerepes, Tölgyfa u. 3. Hétfõ-péntek: 8.00 – 18.00

RENDELÕ SZILASLIGET Wéber Ede u. 1.
Dr. Vincze Lajos háziorvos 482-640, 06-30/9278-637
Hétfõ, szerda: 8.00 – 12.00, kedd, csütörtök: 14.00 – 18.00, 
péntek: páros héten: 14.00 – 18.00, páratlan héten: 8.00 – 12.00-ig.
Dr. Szakolczai Zsuzsanna háziorvos 482-640, 06-20/382-4244
Hétfõ, szerda: 14.00 – 18.00, kedd, csütörtök: 9.00 – 12.00, 
péntek: páros héten: 9.00 – 12.00, páratlan héten: 14.00 – 18.00-ig.

GYERMEKORVOS
Dr. Mokos Zsuzsanna csecsemõ és gyermekgyógyász szakorvos 481-419
Hétfõ, szerda: 9.00 – 12.00, kedd, csütörtök: 15.00 – 18.00, péntek: 15.00 – 18.00-ig.
Egészséges csecsemõ tanácsadás csütörtök: 10.00 – 13.00.

GYÓGYSZERTÁR 
TÖLGYFA PATIKA; SZILASLIGET, WÉBER EDE U. 1. 481-418
Hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 8.00 – 18.00, szerda: 8.00 – 12.00.
TÖLGYFA PATIKA; KEREPES, TÖLGYFA U. 3. 490-079
Hétfõ-péntek: 8.00 – 18.00.

ÁLLATORVOS
Kerepes-Vet Állatgyógyászati Központ Állatorvosi Rendelõ 2144 Kerepes,
Szabadság út 65. 
Dr. Horváth Bánk kisállatgyógyász, klinikus szakállatorvos, Dr. Korvin László
magánállatorvos Telefon, fax: (28) 490-369. Éjjel-nappal, 0-24 óráig hívható: (30)
22-177-23.
Rendelési és nyitvatartási idõ: hétköznap napközben folyamatosan 9-20-ig és
megbeszélés szerint bármikor.
Dr. Rédling Tibor Tel: 06-30-966-84-15, vagy 28-470-764, E-mail:
amarilla@vnet.hu
Kistarcsa, Váci M. u. 2. Beteg állatok bejelentése: munkanapokon 12.00 óráig.
Rendelési idõ: hétfõ-szerda-péntek 18.00 – 20.00 óráig. Hétvégén és ünnepnapokon
ügyeleti szolgálat, melynek rendje kifüggesztve olvasható a Polgármesteri Hivatal
hirdetõtábláin. 

HIVATALOK
Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Tel: (06 28) 561-050, -051, -052. Fax: (06 28) 561-060. Titkárság: (06 28) 561-059
Honlap: www.kerepes.hu E-mail: Polgármester: polgarmester@kerepes.hu
Jegyzõ: jegyzo@kerepes.hu
Ügyfélfogadás: Hétfõ: 8.00-12.00-ig, 13.00-17.30-ig
Szerda: 8.00-12.00-ig, 13.00-16.00-ig
Péntek: 8.00-12.00-ig

Kerepes Községszolgáltató Kht. 06-28/561-054
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 06-30/291-9487
Ügyfélfogadás: minden szerdán 9.00 – 12.00
Okmányiroda Gödöllõ, Szabadság tér 7. 529-100
Ügyfélfogadás: h.: 8-18, k., cs.:9-16.30; sze.: 8-16.30; p.: 8.30-11.30.
Földhivatal Gödöllõ 420-520
Ügyfélfogadás: h. és sz.: 8.30-11.30 és 13-15.30, p.: 8.30-11.30.

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

FONTOS TUDNIVALÓK

Megfogott a versenyzés
hangulata, a gépek dübörgé-
se – írja magáról Németh Ba-
lázs 13 éves kerepesi fiú, akit
az autósportban Balu néven
ismernek. Balázs 2006 szep-
tembere óta aktív résztvevõje
a Magyar Gokart Szövetség
által rendezett Országos Baj-
nokságnak, ahol szép sikere-
ket ért el: két pole position,
egy gyõzelem, két versenyen
elért legjobb köridõ és szám-
talan dobogós helyezés iga-
zolja tehetségét. 

Eredményei bekerültek a
Formula magazinba, a
Wroom címû nemzetközi go-
kart szaklapba, a versenyek-
rõl rendszeresen összefogla-

lót közölt a Sport1 és Sport2
televízió, valamint az RTL
Klub is, így általa sokan tud-
ják, hol van Kerepes, hiszen
büszkén meséli, hogy itt la-
kik, a Ring szomszédságá-
ban. Innen mindenki be tud-
ja azonosítani Kerepest, még
a külföldi sporttársak is. 

Ennek a karriernek a foly-
tatásához kért és kapott az
önkormányzattól segítséget
Balázs, remélve hogy még
több és jobb eredményt ér
el, amivel a saját- és lakóhe-
lye jó hírnevét tovább növeli,
hogy még sokáig büszkél-
kedhessünk tehetséges
kerepesi gokartos verseny-
zõnk sikereivel.

Gratulálunk Balu 
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Mûanyag ablakok!
Ingyenes felmérés, árajánlat.

Beépítés meglévõ keretbe, vagy régi 

elbontása után. Komplett kivitelezés.

Telefon: 06-30-670-6271
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KEREPESI VÉLEMÉNY Megjelenik havonta  4000 példányban. • 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.: 06-30-355-9050, E-mail:

windhager@decens.eu.) Tördelés: Jenõgrafika (jenografika@gmail.com) • Hirdetésfelvétel és kéziratok leadása a szerkesztõség címén 
• Email: gorgenyister@gmail.com. • Készült a Berei és Társa Nyomdában Mogyoródon • www.kerepes.hu 

Községi ünnepség Szent István király napján
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