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E Katolikus Bál
A Katolikus Egyház is bált szervezett,

mégpedig az Egyháztanács egyik tagjá-
nak létesítményében a Royal Station
szolgáltatóházba. A nagyszerû szóra-
kozáshoz minden feltétel rendelkezésre
állt: kitûnõ zene, látványos mûsor, fi-
nom vacsora, elegáns és kikapcsoló-
dásra vágyó vendégsereg. Nem vélet-
len tehát, hogy üres asztal nem maradt
a hatalmas teremben.

Mégis árnyék vetült a rendezvényre,
ugyanis a szervezõk politikai kampány-
célra is felhasználták azt. Az oda nem
illõ esemény idejére – tiltakozásul –
Franka Tibor tüntetõen elhagyta a he-
lyiséget. Errõl polgármester úr kérdé-
sünkre így nyilatkozott: - Feleslegesnek,
és nem helyénvalónak tartottam a
kerepesi Fidesz-KDNP ilyetén kampány-
olását, mert a politika, a kampány nem
lehet egy katolikus összejövetel fény-
pontja. Mindent a maga helyén és a
maga idejében kell megtenni, a szere-
pek felcserélése nem használ az egy-
háznak, a pártoknak és nem használ
Kerepes közönségének sem. Nem a Fi-
desszel, a KDNP-vel, vagy a Jobbikkal
van bajom, hiszen magam 40 eszten-
deje deklaráltan vallásos, templomjáró,
jobboldali és a nemzetért elkötelezett
ember vagyok, eszerint cselekszem és
élek. A 2006-os választáson örültem a
Fidesz támogatásának köszöntem, és
köszönöm ma is. Ebbõl az is követke-
zik, hogy a változtatás híve vagyok, és
az is, hogyan szavazok majd. Sõt, min-
den kampányrendezvényre igyekszem
elmenni és igyekszem támogatni.

Azt gondolom, a kerepesi Fidesz-
KDNP és Gróf László, a katolikus bál há-
zigazdája volt meggondolatlan, amikor
jó szándékkal, de hibásan cselekedtek.
Amikor kimentem a helyiségbõl, akkor
senkit sem akartam megsérteni, csak
felhívni a figyelmet, hogy helytelen,
ami történik.
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Gróf László, 
a Royal Station tulajdonosa

Nagyon nehéz év volt a tavalyi.
Fel kellett számolnunk egyes rész-
legeket, mert a bérlõ vállalkozó
csõdbe ment, s így ezt a bérle-
ményt sem tudta fenntartani. Kü-
lönösen októbertõl volt jelentõs
törés az üzleti világban, olyannyi-
ra, hogy december végén egy rö-
vid idõre le is álltunk. A kis érdek-
lõdés miatt az Erzsébet - Katalin
bált meg sem rendeztük.

A felsõ szinten található orvo-
si rész még mindig nem talált
magára, de bízunk benne, hogy
idõvel beindul az is. Nem ismer-
nek még bennünket eléggé a
környéken, a fenntartása pedig
költséges.

Jól megy viszont a fürdõ-helyi-
ségünk, ez már ismert a közeli te-
lepüléseken, a squass-pálya is

kezd beindulni és a rendezvé-
nyekre is már mutatkozik érdek-
lõdés. Hasonlóan a jóga és a tár-
sastánc foglalkozások is kezde-
nek ismertté válni.

Igyekszünk reklámokon ke-
resztül megismertetni az épületet
és bízunk benne, hogy az idén
már jobb eredményeink lesznek.
Reméljük, hogy a következõ szil-
veszteri bálon derûsebben né-
zünk vissza az eltelt évre.

dr. Fila László 
ügyvéd

Örülök annak, hogy az elmúlt
évnek végre vége van. Bár nem
hiszek a csodákban mégis hi-
szem, hogy az idei évben csoda
fog történni. Az lesz a csoda,
hogy Magyarországon és a ma-
gyar nemzet életében, a Kárpát-
medencében bekövetkezik az,
amit több mint 150 éve (1848-
tól) a magyar nemzet mindig is
kívánt. Önálló országot, önálló
akaratot, idegen befolyástól
mentes életet, hogy a 2010-es év
már nem az idegen érdekek szol-
gálatában telik majd el. Magyar-
országnak és a magyar emberek-
nek a sorsa végre jobbra fordul.

Ezt várom az idei évtõl. Úgy gon-
dolom, erre nagy esély van. Az
emberek visszajelzésébõl azt lá-
tom, hogy elegük van az ún. pa-
rasztvakításból. Az emberek fel-
nõttek ahhoz, hogy önállóan
döntsenek annak érdekében,
hogy a döntésüket ne csak a sa-
ját maguk érdekében hozzák
meg, hanem a gyermekeik, uno-
káik érdekében. 

Jogászként az a reményem,
hogy magának a jogrendszernek
a változását is megéljük. Mindad-
dig, amíg ez a mostani jogrend
nem változik meg, nem tud új
élet kifejlõdni az akaratból.

Farkas Zsuzsa, 
a szilasligeti Közösségi Ház
vezetõje

A tavalyi év a számunkra egé-
szen jól sikerült. A Közösségi Ház
rendezvényeivel tele van az épü-
let, egy-egy jelentkezõ vásáros-
nak már rendkívül nehéz idõpon-
tot találni, annyira csurig van a
naptárunk. Szépen beindultak a
tanfolyamaink is, hála Istennek. A
ház a legtöbbször délelõtt is, dél-
után is egész estig foglalt. Jól si-
kerültek a szabadtéri rendezvé-
nyek is, persze mindig van tanul-
ság, amin javítani kell.

Az idei évben a virágfesztivál az
elsõ nagy rendezvényünk. A vá-
lasztások miatt kénytelenek vol-
tunk április elejérõl május elsõ
hétvégéjére áttenni, kapcsolódva
a majálishoz és az anyák napjá-
hoz. A kétnapos rendezvényen

sok érdekességgel rukkolunk elõ,
lesz menyasszonyi ruha divatbe-
mutató, kiállítás Kokas Ignác fes-
tõmûvész emlékére, fellép a Csil-
lag születik TV mûsor néhány
sztárja. Nagy szervezõ munka
lesz ez számunkra.

Frajna András atya
A 2009-es év számunkra egy

nagyon szerencsés év volt. Eb-
ben az évben épült meg a plé-
bánia, viszonylag rövid idõ alatt.
A plébániahivatal és a lakóépü-
let is februártól augusztusig el-
készült. A múlt évben a költözés
is megtörtént, és az épület na-
gyon szép lett. Hálával tarto-
zunk érte Püspök atyának, aki
megelõlegezte nekünk az épület
összegét. Gyönyörû volt a szen-
telési ünnepség is. Így azt mond-
hatjuk, hogy ez egy szép, öröm-
teli év volt.

Mit várhatunk a 2010-es év-
tõl? Nehéz kérdés. Azt látjuk,
hogy az egész országban meny-
nyire szûkösen vagyunk. Eladó-
sodás, az elvonások nagyon
éreztetik a hatásukat és nagyon
sok ember elvesztette az állását.
Ilyen szempontból a községünk
nagyon nehéz esztendõnek néz
elébe. Bármennyire is bizako-
dunk abban, hogy itt jó irányú
változás lesz, de nem történhet
azonnal látványos változás.
Mégis bízunk benne, hogy a Jó-
isten nem hagy el bennünket, az
ország és a község is jó irányba
fejlõdik, a sorsa, a jövõje jó
irányt vesz.

Szabó Adél 
a Székely Kör vezetõje

A tavalyi évet nagyon sikeres-
nek értékeljük abból a szempont-
ból, hogy megalakult a Székely
Hagyományõrzõ Kör Kerepesen.
Elég sok fellépés van már mögöt-
tünk. Sok próbával és sok vitával,
de összekovácsolódott a csapat.
A Faluházban hetente találko-
zunk, ott próbálunk.

Az idei évre is vannak terveink,

jobbat várunk, mert a Kör csak jú-
liusban alakult, az idei meg már
egy teljes év lesz. Kaptunk már
felkérés is, Verõcére hívtak meg
minket az Erdélyország az én ha-

zám nevû találkozóra. Készülünk
a kerepesi rendezvényekre is. 

Azt várjuk, hogy az õszi vá-
lasztásokon a polgármesterünk
a helyén marad. Megköszönjük
neki az eddigi támogatásokat,
reméljük, hogy újra õ lesz a pol-
gármester.

Labancz Józsefné,
a Ferencz József Fogadó
tulajdonosa

A tavalyi év üzleti szempontból
rendkívül rossz volt, sokkal rosz-
szabb mint korábban bármikor.
Az embereknek nincs pénzük. A
fogadóba is már szinte csak egy
pohár vízért jönnek be. Korábban
egy vállalkozó behozta az embe-
reit és fizetett nekik, most bejön
egyedül és iszik egy kávét, vagy
legfeljebb maga egy pohár sört.
Óriási a forgalom visszaesése.
Lassan oda jutunk, hogy a kis
nyugdíjamhoz kell hozzányúlni,
hogy besegítsünk a rezsi kifizeté-

sébe. Alig van betérõ vendég,
legfeljebb, ha 40 %-os a forga-
lom. A vállalkozások számára na-
gyon rossz év volt

2010-ben reméljük, hogy
jobbra fordul a sorsunk, mert ha
így marad, akkor semmink nem
marad.

A választásokban bízunk, hogy
javulást hoznak. 

Milyen volt 2009 és milyen lesz 2010?
A katolikus bálon megkérdeztünk néhány vendéget, hogyan értékeli a tavalyi évet,
s mit vár az ideitõl.
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Az esedékes képviselõ-tes-
tületi ülést februári 17-ére
hívta össze Franka Tibor pol-
gármester, melyen egy hiány-
zó kivételével minden érde-
kelt megjelent. A fõ téma Ke-

repes ez évi költségvetésének
megvitatása volt, melyet az
ülésen rendben el is fogadott
a testület.

Napirend elõtt azonban a
közbiztonság kérdéskörét
részletesen tárgyalták a meg-
hívott õrsparancsnok, a kör-
zeti megbízott rendõr, vala-
mint a közterület-felügyelõk
jelenlétében.

Polgármester úr kérésére
Farkas Imre rendõr alezredes,
a kistarcsai õrs parancsnoka
számolt be az utóbbi idõben
történt nyomozásaik ered-
ményérõl.

Engedély nélküli falopások
Miután jelzések érkeztek a

Polgármesteri Hivatalba,
hogy több szegény, kisgyer-
mekes családban a nagy hi-
degekben nincs fûtés, a pol-
gármester megszervezte,
hogy a CKÖ elnöke, valamint
a közterület-felügyelõk ellen-
õrzése mellett száraz gallya-
kat gyûjthessenek a csalá-
dok, de csak azt. Nem néz-

hetjük tétlenül, hogy kisgyer-
mekek dideregjenek, fázza-
nak meg a fûtetlen lakások-
ban. Ez a humanitárius fa-
gyûjtés egy délelõtt folya-
mán rendben meg is történt.

Ugyanakkor olyan igaztalan
hírek terjedtek el villámgyor-
san, hogy a polgármester en-
gedélyt adott élõ fák kivágá-
sára, aminek a hatására im-
már felügyelet nélkül, láncfû-
résszel dolgozó emberek lep-
ték el az erdõket és vágták
halomba az élõ fákat. Az ön-
kormányzat élõ fa kivágását
soha nem engedélyezte, de
nem is tehetné. Amikor a
rendõrség kiszállt a helyszín-
re 17 láncfûrészest állított le,
akik platós gépkocsival akar-
ták az engedély nélkül kivá-
gott értékes faanyagot el-
szállítani. (Egyes hírek szerint
az így kivágott fát árulták is a
községben. - a szerk.). A
rendõrség lefoglalta a fát és
a gépkocsit, aminek a hivata-
los gazdáját még nem sike-
rült megállapítani.

Disznólopás -  állatkínzás 
- áramlopás

Egy külterületi tanyáról
disznót loptak. Ott helyben
verték agyon, majd kihurcol-
ták a mezõre, ahol feldara-
bolták, s az értékesebb része-
ket zsákba téve, kerékpáron
hazatolták a Gyár utcába. A
hóban jól kivehetõ nyomok
alapján a tettesek hamar
megkerültek. Egyedül az ál-
latkínzás nem bizonyított
még, pedig ez is büntetendõ
cselekedet. Nem ismerték be
az elkövetõk ugyanis azt,
hogy a többi állat sérülései is
tõlük származnak. A gazdá-
nak azonban kényszervágást
kellet több sérült állaton vé-
geznie. A lopás bûncselek-
mény, ha az érték a 20.000
Ft-ot meghaladja.

A Gyár utcában rendezet-

len és szabálytalan villanyve-
zetékek ügyében is eljárás
folyt, ugyanis életveszélyes
megoldásokkal lopták az ára-
mot a szolgáltatótól.

Lopások
a bevásárlóközpontban
A kistarcsai Auchan-ban

rendszeresen érnek tettem
kerepesi fiatalkorú tolvajo-
kat, akikkel a gyermekvédel-
mi törvény alapján a rendõr-
ség nem tud mit kezdeni.
Mégis megoldást kerestek ez
ellen, mert ha összeadják a
lopott holmik értékét, akkor
már jelentõs, a küszöbértéket
meghaladó összeg jön ki, s
ráadásul ezek a gyerekek
nem maguktól kerülnek oda.
Sok esetben felnõttek viszik
õket oda, s a gépkocsiban
várják, hogy mit sikerül nekik
kihozniuk. Ez természetesen
már büntethetõ.

Õrsparancsnok úr beszá-
molóját döbbent csend fo-
gadta, mert bár a közvéle-
mény is ismeri ezeket az ese-
teket, de ilyen halmozottan,
hivatalos tájékoztatásban
mégis sokkolta a jelenlévõket. 

Kapcsolódóan Polgármes-
ter úr kitért rá, hogy vannak
azért bíztató jelek is követke-
zetes munkájuk hatására.
Egyre több ember kér és szo-
kik hozzá a munkához, a köz-
munkavégzés már bizonyos
rangot, megbecsülést jelent
egyes családokban. Ugyan-
csak semmi gond nem jelent-
kezik az iskolában, ott szé-
pen, rendben tanulnak és
rendesen viselkednek a gye-
rekek.

Intézményvezetõi
pályázatok

Mint ismert, az önkor-
mányzati intézményekben a
vezetõi megbízatások öt évre
szólnak. Amikor az letelik, új-
ra ki kell írni a vezetõi helyre
a pályázatot. Ez következik

most az óvodában és a
könyvtárban. A pályázat ki-
írását a képviselõ-testület
egyhangúlag megszavazta.

Trianon emlékmû készítése
Polgármester úr ismertette,

hogy az Összefogás Kerepe-
sért Egyesület és Székely Ha-
gyományõrzõ Kör közösen,-
egy, a  hazánk szégyenletes
és kegyetlen megcsonkításá-
nak a tényét tudatosító em-
lékmûvet kíván emelni, emlé-
keztetõül magunk és az utó-
kor számára. Kóbor Tamás az
Összefogás Kerepesért, vala-
mint Szabó Adél a Székely
Kör elnöke szóban is indokol-
ták elhatározásukat és jelez-
ték, hogy az önkormányzat-
tól ehhez pénzt nem kérnek,
mert felajánlásokból, lakos-
sági gyûjtésekbõl kívánják a
szükséges összeget elõte-
remteni. Ugyanakkor várják
és szívesen fogadják más civil
szervezetek csatlakozását.
Kóbor Tamás tüstént bejelen-
tette, hogy egyhavi képvise-
lõi tiszteletdíját felajánlja erre
a célra. Csatlakozva hozzá,
Szabó Anikó képviselõ asz-
szony kéthavi tiszteletdíját

ajánlotta fel. Franka Tibor pe-
dig 100.000 Ft-ot ajánlott fel
a leendõ emlékmûhöz. A
képviselõk a felajánlásokat és
az emlékmû állítást három fõ
kivételével megszavazták.

A Szérûskert 
szabályozási terve

Egyhangú egyetértés övez-
te a Szérûskert ingatlanfej-
lesztési elõterjesztését, amely
szerint az önkormányzatnak
6-8 beépíthetõ telke alakul
majd ki a területen.

Kerepes Közbiztonságáért 
Alapítvány

Szabó Anikó képviselõ asz-
szony bejelentette, hogy
megalakították a címben jel-
zett Alapítványt. Erre azért
volt szükség, hogy a közbiz-

Képviselõ-testületi ülés
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megbízott rendõr támogatá-
sára (üzemanyagra) érkezõ
felajánlásokat törvényes kere-
tek közt tudják fogadni, úgy
hogy az a felajánlóknak is a
legkedvezõbb legyen. Szoros
kapcsolatban kívánnak
együttmûködni a bûnüldözõ
szervezetekkel. Az Alapít-
ványt 500.000 Ft alaptõkével

hozta létre két alapító, a tevé-
kenységet háromtagú kurató-
rium intézi.  Az Alapítvány
mûködésérõl majd rendszere-
sen beszámolnak a Kerepesi
Vélemény hasábjain.

525 millió Ft 
pályázati bevétel

Franka Tibor polgármester
bejelentette, hogy a Wéber
és a Szondy utcák rendbeté-
telére újabb pályázati össze-
get nyert a község, közel

100millió Ft-ot. Ezzel együtt
a 2006-os kezdéstõl számítva
összesen már 525 millió Ft-ot
sikerült Kerepes számára
megszerezni. Az idén még
további elbírálatlan pályáza-
tokban is reménykedhetünk,
ilyen a nyugdíjasház, a Csa-
ládsegítõ Szolgálat, az iskolai
felújítás, és az egészséges
ivóvíz témaköre. 

Minden megszerzett forint
Kerepes fejlõdését szolgálja,
ám gondolni kell arra is, hogy
minden nyertes pályázati ösz-
szeghez különbözõ mérték-
ben önrészt is kell hozzáten-
ni, amely várhatóan ez évben
is jelentõs költség lesz. 

Kerepes 2010-es 
költségvetése

A beterjesztett költségve-
tési tervet elsõ tárgyalásra si-
került elfogadnia a képviselõ-

testületnek. Vita és elemzés
két témakörben volt jelentõ-
sebb. Az egyik a település-
üzemeltetõ Kft. mûködése,
amelytõl piacszerzõ üzleti
tervet kért a testület. Nem
megengedhetõ ugyanis,
hogy nagy értékû munkagé-
pek állnak kihasználatlanul.
Arra bíztatják a Kft vezetõjét,
hogy igyekezzen munkát sze-
rezni más településekrõl is,
ne hagyatkozzon kizárólag a
kerepesi megrendelésekre. El
kell érnie, hogy a Kft önfenn-
tartó legyen.

Hasonlóan több szó eset a
költségvetésben szereplõ hi-
telfelvételrõl. Hiába indokolta
polgármester úr és mások is
ennek hasznosságát, akadt,
aki nem tudta elfogadni. A
költségvetés egyik során sze-
replõ hitelfelvétel ugyanis
csak, mint lehetõség szere-
pel. Abban az esetben lesz rá
szükség, ha további jelentõs
pályázatokat nyer a község, s
az azok lehívásához szüksé-
ges önrészt más módon ép-
pen nem tudnák elõteremte-
ni. Alaphelyzetben ugyanis
nincs szükség erre a hitelre.
Ha viszont szükség lesz rá -
reméljük! - akkor az azt jelen-
ti, hogy újabb jelentõs millió-
kat sikerül Kerepes fejleszté-
sére fordítani, s az önrész
mértékének három- négysze-
resét használhatjuk fel Kere-
pes gazdagodására. Egy fo-

rintunkhoz 3-4 Ft-ot kapunk,
ez tehát mindenképpen meg-
éri. Kerepes vagyona tavaly
283 millióval emelkedett és
meghaladja az 5 milliárdot.

Támogatta és elismerõen
nyilatkozott a költségvetésrõl
Kerepes új, most bemutatko-
zó könyvvizsgálója, aki sze-
mélyesen eddig még a pol-
gármesterrel sem találkozott.
Könyvvizsgáló asszony kizá-
rólag a tényeket tartalmazó
írásos anyag elemzését vé-
gezte el, amit nemcsak rend-
ben talált, de kiemelte, hogy
abban még jelentõs tartalé-
kok is vannak. Meglepetten
nyugtázta, hogy ellentétben
sok általa ismert községgel
szemben, Kerepes gazdálko-
dása biztonságos és meg-
nyugtatóan kiegyensúlyo-
zott. Elismerõ szakvélemény-
ét követõen már kevesebb
hozzászólás érkezet, s végül
Labancz József javaslatára
név szerinti szavazás történt. 

Megszavazta a költségve-
tést Franka Tibor, Ignác Já-
nos, Kóbor Tamás, Mayer
Endréné, Pordán Miklós, Sza-
bó Anikó, Varga Lívia és
Véber Gábor. Ellene szava-
zott Labancz József, Palotai
László és Rózsás Erika, tartóz-
kodott Nagy Béláné és Ko-
vács Antal. Hiányzás miatt
nem szavazott dr. Barabás
Gábor.

Windhager Károly

Költsévetési bevételek Költsévetési Kiadások

A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok meg-
valósításának egyik legfontosabb alapdokumentuma az éves
költségvetés, amelyben a település képviselõi egész évre
meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendõket, azok
kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés
mértékét.

Az önkormányzati gazdálkodás tervezési szakaszában szám-
bavételre kerülnek az önkormányzati törvényben meghatáro-
zott kötelezõ, valamint az önként vállalt feladatok tel-
jesítéséhez szükséges kiadások elõirányzatai és az azokat biz-
tosító bevételek elõirányzatai.

A jelenlegi gazdasági válság minden önkormányzatra
komoly hatással van. Az igen feszített keret, valamint a prior-
itást élvezõ felhalmozási feladatok fontosságának tudatában
megvizsgáltuk a 2009. évben tervezett elõirányzatokat,
valamint az elõzetes teljesítési adatokat. Ennek megfelelõen a

tényleges felhasználásokhoz és a jogos igényekhez igazítottuk
az idei bevételek és kiadások szintjét. A kiadások tervezésénél
és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is
a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvetõ szem-
pont, hogy az Önkormányzat önálló és részben önálló költ-
ségvetési szerveinek zavartalan mûködését, a takarékosság
maximális figyelembe vételével biztosítsa. 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezetét tek-
intve levonható az a következtetés, hogy egy olyan költ-
ségvetési évben, amikor a központi források nem biztosítják az
ellátandó feladatok és egyéb kötelezettségek jogszabályokból
eredõ többletkiadásainak fedezetét, akkor az önkormányzat
visszafogott kiadási szint és racionálisan tervezett saját
bevételei mellett képes mûködési célú hitel nélkül tervezni költ-
ségvetését a beruházási feladatokat pedig pályázati forrásokat,
valamint felhalmozási célú hitelt felvéve lehet megvalósítani.
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- Képviselõ úr! Kérem, mu-
tatkozzon be olvasóinknak!

- Véber Gábor vagyok, Kere-
pesen születtem 1954-ben.
Népmûvelõként kezdtem a pá-
lyámat, Versegen, 19 évesen.
Egy évtizeden keresztül vezet-
tem ott a mûvelõdési házat,
majd tengerésznek álltam.
Négy éven át hajóztam egy
MAHART teherszállító hajón.
Szingapúr, Malajzia, Thaiföld,
Indonézia volt a leggyakoribb
úti célunk. Ennek a keleti, tá-
vol-keleti ,gyorsan fejlõdõ vi-
lágnak az életszemlélete,  gon-
dolkodása megérintett, ellen-
tétben Amerikával. Angolul be-
szélek, középfokú nyelvvizs-
gám van, de az arab környezet-
ben is megértetem magam.
Nagyon sokat tanultam, renge-
teg tapasztalatot szereztem
ezeken az utakon, túl a világlá-
táson, fõleg az emberi kommu-
nikáció terén. Nagyon jól tu-
dom a mindennapi munkám-
ban hasznosítani az akkor
megszerzett emberismeretet.

A rendszerváltás idejében
már Domonyban éltem, ahol
ismét mûvelõdési házat vezet-
tem. Megéreztem, hogy ilyen
mértékû társadalmi változást
az ember az életében általában
csak egyszer él át, s elhatároz-
tam és is élek a lehetõséggel,
hazajöttem Kerepesre.

Visszatérve, javaslatot tet-
tem a templommal szemben
található, elhanyagolt és üre-
sen álló, volt párttitkári lakás
hasznosítására, amelyben most
a Családsegítõ Szolgálat székel.
Sikerült rávennem a község ak-
kori vezetõit, hogy létesítsünk
benne mûvelõdési házat, ami
Kerepesen hiányzott.  Én let-
tem a vezetõje és egyben az
építkezés irányítója. Kétévi mû-
ködésem alatt létrehoztam újra
a Nyugdíjas Klubot, Forró Mari-
ka néni és Mihalik Mihály segít-
ségével. Megalapítottam a Mû-
velõdési Kört, és szabadtéri
színpadot építettünk társadal-
mi munkában. Az akkori veze-
tés miatt azonban lehetetlenné

vált a helyzetem, s így ismét el-
kerültem Kerepesrõl. Tíz évig
hányódtam, nagyon sok min-
dent megtapasztaltam, ami vi-
szont most a hasznomra válik.
Közben tanultam is, elvégez-
tem egy felsõfokú idegenveze-
tõi tanfolyamot, aminek a ré-
vén csoportokat vezettem Gö-
döllõn a Királyi Kastélyban. 10
év után nagyon sok hasznos
élettapasztalattal gazdagodva
kerültem vissza újra a népmû-
velés hivatásába, kiindulópon-
tomra, Versegre.

2006-ban azonban Franka
Tibor polgármester úr hazahí-
vott, hogy itthon kamatoztas-
sam a tudásomat, az itteni Mû-
velõdési Házban.

- Hogyan lett képviselõ, és
mivel foglalkozik a testület-
ben?

- 2007. januárjától vagyok
képviselõ, egy megüresedett
helyre hívtak be, mert én vol-
tam a soron következõ. A Kul-
turális és Sport Bizottságban
dolgozom, továbbá hasznosí-
tom a közösség -, és területfej-
lesztési ismereteimet, többek
közt a Szürüskert ingatlanfej-
lesztése során. A Szürüskert
egy 6 hektár méretû terület,
amelyen a cél a beépíthetõség
elérése. Sikerült egyeztetnem a
tulajdonosok nagyobbik részé-
vel a szándékot és a feladato-
kat, a munka elkezdõdött. Fel-
töltjük a gödröket, megszer-
vezzük a tervkészíttetést, az
engedélyeztetéseket, kijelöltet-
jük a feltáró utakat, amelyek-
hez a tulajdonosoknak kell ará-
nyos területrészt leadni, stb. Ez
egy 40 éves óhaj, ami rövide-
sen teljesülhet. 

- Itt, a Forrás Mûvelõdési
Házban ön a Csetti nevû egy-
ség létrehozója. Mit jelent ez?

- A Csetti egy mozaikszó,
amely lefedi a munkám egé-
szét: a cserkészetet, a teleháza-
t, az idegenforgalmat. Mivel el-
sõsorban gyermekekkel foglal-
kozom, olyan nevet kerestem,
ami számukra is elfogadható.
A Csetti hangzásilag közel áll
az angolból átvett csetelés kife-
jezéshez, amely a fiatalok elõtt
közismert, a világhálón történõ
csevegést jelenti. 

A gyerekek számára vonzó
ez a mûhely, amelyet folyama-
tosan fejlesztünk. Nemrég
avattuk fel a babasarkot, amely
alkalmat ad a kisebbek önálló
foglalkozásához. Vannak ben-
ne könyvek, játékok, meseTV.
stb. Még kapunk a Székely Kör-
tõl további játékokat és szõ-
nyeget is ide. 

Nagy örömömre gazdagod-

tunk egy elegáns asztallal is.
Fontos ugyanis, hogy a fiatalok
esztétikus környezetben töltsék
idejüket, mert ez is az igényes-
ségre nevel. Ugyanakkor jelzi
azt is, hogy nem az egyedüli le-
hetõség a számítógép, lehet
olvasni, mással játszani, akár
dominózni is. 

Szervezünk nyári tábort is a
tavalyi mintájára. A nyáron hét
napot és hét éjszakát töltöt-
tünk fenn a Templom-hegyen,
cserkész jellegû táborban. 

Fontos célkitûzésünk volt a
cserkészet meghonosítása.
Annyi káros, lelket, észt, tartást
romboló hatás éri a gyermeke-
ket nap mint nap, elsõsorban a
TV-bõl, ami ellen tennünk kell.
Erre alkalmas a cserkészet,
hogy kiragadva a gyerekeket a
TV bûvöletébõl értéket mutas-
sunk fel neki, példaképeket ál-
lítsunk, tisztességre, becsüle-
tességre, helytállásra neveljük
õket. Ezért hoztuk létre ezt a
szervezetet több társadalmi
csoporttal közösen. Az esperes
úrral azonban még nem sike-
rült megállapodnunk az
együttmûködésben.

Részt vettünk például a Bet-
lehemi Láng Gödöllõrõl törté-
nõ hazahozatalában, s büszkék
vagyunk a madárvédõ, madár-
etetõ vállalásunkra is, különö-
sen, hogy az etetõket a gyere-
kek maguk építgették, szükség
szerinti szülõi segítséggel.

Most készül egy etikai jellegû
helyiséghasználati szabályzat,
hogy a társadalmi együttélés
szabályait is megismertessük,
sõt ráneveljük a fiatalokat azok
önkéntes betartására.

- Mit terveznek a közeljö-
võben?

- Az egyik fõ feladatomnak
tekintem a gyerekek környezet-
tudatos nevelését. Igyekszem
elterjeszteni a szelektív hulla-
dékgyûjtést a környezetünk vé-
delme érdekében. Összegyûj-
töttünk már 2-3 ezer mûanyag
palackot, s amikor elkészülnek
a hulladékszigetek, elsõként
szeretnénk belerakni a sok új-
rahasznosítható mûanyagot.

Részt veszünk természetesen
a március 13-ára tervezett falu-
takarításon, csatlakozva az
Összefogás Kerepesért Egyesü-
lethez.

- Úgy tudom, a fiatalokon
kívül felnõttekkel is
foglalkozik…

- Igen, én vezetem a Senior
Klubot, ahol a munkanélkülie-
ket igyekszünk sokféle módon
felkészíteni, alkalmassá tenni a
munkahely megszerzésére. Saj-
nos egyre több a munkanélkü-

li. Hozzánk Gödöllõ-Nagytarc-
sa-Csömör térségébõl is jönnek
segítségért, eddig több mint
200 fõ vett már részt nálunk
valamelyik rendezvényünkön.
Az Országos Senior Szövetsé-
gen keresztül korábban az ál-
lam támogatta ezt a tevékeny-
séget, de mára az állam kivo-
nult innét is. Mindent magunk-
nak kell állnunk, így kénytele-
nek vagyunk - ha kedvezmény-
nyel is - díjat szedni a folyama-
tosan tartott 30 órás számító-
gép-használati tanfolyamain-
kért.

- Mint képviselõ, szeretné-
e folytatni a megkezdett
munkát további négy évig?

- Nem tehetek mást. A kö-
zösség és területfejlesztési ta-
nulmányaimmal a hátam mö-
gött nem maradhatok tétlen,
amikor Kerepes fejlesztésérõl
van szó. Rendkívül sokat tanul-
tam Forró Marika nénitõl és
Mihalik Mihálytól: Mi az a Kere-
pes. Nagyon sokat köszönhe-
tek nekik. Ha tenni lehet Kere-
pes fejlõdésért, nem maradha-
tok tétlen.

Alig várom, hogy hozzáfog-
hassunk a Csipkai-tanyára ter-
vezett víztározó megvalósításá-
hoz, ahol horgász és szabadidõ
tavat akarunk kialakítani. 

További célom Kerepes ide-
genforgalmi vonzerejének a
növelése, amire nagyszerû, de
jelenleg kihasználatlan lehetõ-
ségeink vannak. Ilyen a Csipkai
tanya mellett található avarko-
ri temetõ, ami köré egy törté-
nelmi parkot építhetnénk.
Nemcsak hasznos, de illik is
megóvni, megõrizni õseink
emlékét és temetõit. Annak
idején a Magyar Nemzeti Mú-
zeum tárta fel a sóderkiterme-
lés során elõkerült csontok hí-
rére a területet, s hét sírt meg
tudtak még menteni. Nagysze-
rû segítséget kaphatnánk a tör-
ténelmi emlékparki kialakításá-
hoz a régész-történész  Hidán
Csabától.

Hasonló nagy feladat a
Csörsz árkát feltárni, bemutat-
hatóvá tenni. Ez a 2000 éves
védelmi vonal méreteinél és
koránál fogva is csak a Kínai
Nagyfalhoz fogható. Ezt a
munkát is Mihalik Mihály kez-
deményezte, rendeztünk már
történelmi konferenciát e
tárgyban, de sok még a tenni-
valónk! Gazdagok vagyunk,
csak még nem élünk a gazdag-
ságunkkal. Mindez lehetõség
és egyben komoly felelõsség is
a jövõ képviselõi számára.

- Köszönöm Képviselõ úr-
nak a bemutatkozáson mesz-
sze túlra mutató, Kerepes kö-
rül forgó gondolatait.

Windhager Károly

Véber Gábor
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A Központi Statisztikai Hi-
vatal Debreceni Igazgatósá-
ga Kerepes településen a KSH
elnöke által 201 évre enge-
délyezett önkéntes adatszol-
gáltatáson alapuló lakossági

adatfelvételt végez. A felvé-
telek nyilvántartási száma,
neve: 2153 Háztartási költ-
ségvetési és életkörülmény
adatfelvétel, havi naplóveze-
tés 2154 Háztartási költség-
vetési és életkörülmény adat-
felvétel, havi naplóvezetés-
hez kapcsolódó éves kikérde-
zés.

Az adatgyûjtést hivatalos
megbízással rendelkezõ, iga-
zolvánnyal ellátott kérdezõ-

biztosok hajtják végre. Az
adatfelvételek reprezentatí-
vak, vagyis véletlenszerû ki-
választás során kerülnek kije-
lölésre a címek. A kapott in-
formációkat a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. tör-
vényben, illetve a személyes
adatok védelmérõl és a köz-
érdekû adatok nyilvánossá-
gáról szóló 1992. évi LXIII.
törvényben foglaltaknak
megfelelõen bizalmasan ke-
zeljük, azok közzé tételére
aggregált, vagyis azonosítás-
ra alkalmatlan módon kerül
sor.

Felvételeink sikeres lebo-
nyolítása érdekében kérjük
támogatását szükség esetén
a lakosság tájékoztatásában.
A 06-52-529-867, 06-52-
529-848 telefonszámokon
munkatársaink készséggel
adnak tájékoztatást a lakos-
ság részére.

Malakucziné Póka Mária
igazgató

Tájékoztatás lakossági
adatgyûjtésekrõl

Megváltozott
a Polgárõrség telefonszáma! 

Az új telefonszám: 06-20/618-9492

FIGYELEM ÁRCSÖKKENTÉS! Kerepes-Szilasliget kere-
sett, csendes családi házas övezetében 2002-ben áta-
dott háromszintes, szintenként 100 m2-es, kiváló
alaprajzi elrendezésû, szabályozható központi fûtéses,
néhány befejezõ szakipari munkát igénylõ  korszerû
családi ház 736 m2 telken, külön 50 m2-es kerti
épülettel, garázzsal vállalkozásoknak irodának, orvosi
rendelõnek is kiváló. Az ajánlat különös elõnye, hogy a
mellette lévõ 736 m2-es telek is eladó! 06-1-438-3827,
06-309-773 588 Alkalmi ajánlat. Irányár 30,5 M Ft

Ap
ró
hi
rd
et
és

Kismama és babás jógaórák indulnak szerda délelõt-
tönként Kerepesen a Royal Sport és Szabadidõ 

központban. Információ és bejelentkezés: 
Dévényi Krisztina 70/3334552

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat disznót
vágott február 20-án. A jeles esemény a Forrás
Mûvelõdési Házban történt, a böllér szerepére
maga Kiss Károly, a kisebbségi önkormányzat
elnöke vállalkozott. 

A végeredmény egy nagyon finom disznóto-
ros vacsora lett húslevessel, toros káposztával,
véres és májas hurkával, kolbásszal.

A hangulatot szlovák és magyar nóták éneklésével
alapozták meg a jelenlévõk, felidézve a valamikori disz-
nóvágások ünnepségnek számító eseményét.

Hagyományos
disznóvágás
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- Miért tartották fontos-
nak, hogy új néven jelenje-
nek meg Kerepes életé-
ben?

- A Két Faluért Egyesület
2005-ben alakult meg. Idõ-
közben kikristályosodott,
hogy nem két falut szeret-
nénk összefogni, fejleszteni,
hanem egyet, Kerepest, hi-
szen ez sohasem volt két falu.
Ezzel a névadással is kifejez-
zük, hogy az összetartozás,
az összefogás hívei vagyunk.
Egységes Kerepesben gon-
dolkodunk, s minden részét
fejleszteni szeretnénk. Az új
nevet januárban jegyezte be
a bíróság. Az Összefogás Ke-
repesért, a korábbi Két Falu-
ért Egyesület jogutódja, így
azonnal jogosultak lettünk
például a felajánlható 1 %-ok
fogadására.  A név nem telje-
sen új, mert az önkormány-
zatban már létrehoztuk az
Összefogás Kerepesért Képvi-
selõ-csoportot, s természete-
sen annak tagjai az egyesü-
letben is tevékenykednek.

- Milyen irányultságú a
szervezet?

- Hangsúlyozzuk, hogy
nem kapcsolódunk és nem
támogatunk pártokat. Bárkit

szívesen fogadunk magunk
közé pártállástól vagy párt-
szimpátiától függetlenül, ke-
resztény és konzervatív ala-
pokon állunk. Mindazokat
várjuk az egyesületbe, akik
ezeket az elveket el tudják fo-
gadni és hajlandók maguk is
tenni Kerepes fejlesztésért.
Az egyesületünknek már
közel 100 tagja van. Mivel a
legtöbbet az önkormányzat
képviselõ-testülete tehet a
településért, egyesületünk
képviselõ-jelölteket állít majd
az õszi helyhatósági választá-
son.

- Megfogalmaztak rövi-
debb távra szóló célokat is?

- Természetesen, hiszen
cselekvõ emberek vagyunk.
Még az idén két emlékmûvet
akarunk emelni. Az egyiket,
egy Trianon emlékmûvet, ha-
zánk szégyenletes megcson-
kítása elleni tiltakozásul, a
Székely Körrel közösen ter-
vezzük. A másik egy Szent
Korona Emlékmû lesz. Mind-
két emlékmûvet önkormány-
zati támogatás nélkül, ma-
gunk kívánjuk megvalósítani,
e célból gyûjtést rendezünk
és magunk is adakozunk.

További céljaink a település
tisztaságának és csinosságá-
nak növelése, tavaszra sze-
métgyûjtést, takarítást szer-
vezünk a közterületeken.
Ugyancsak vállaljuk a játszó-
terek rendszeres takarítását,
rendben tartását, továbbá a
temetõben található ismert
személyek sírjait gondozzuk,
különösen, ha a halottnak
nincs közeli hozzátartozója,
vagy az illetõ maga nem tud-
ja a sírt karbantartani.

- Egy megmozdulást már
szerveztek, amikor a tilos-
ban járó nehézgépjármû-
vek miatt útlezárást tartot-

tak a lakosság részvételé-
vel. Mi lett/lesz ennek az
eredménye?

- Az útlezárás hatására a
forgalomért felelõs NIF szer-
vezet megjelent az Önkor-
mányzatnál, polgármester úr
pedig behívta az érintett la-
kosok képviselõit a találkozó-
ra. Ígéretet kaptunk, hogy
egy hónapon belül írásban
nyilatkoznak, milyen kárpót-
lást tudnak ajánlani szá-
munkra. Egyesületünk értesí-
tette a Szabadság úton lakó-
kat a Kerepesi Vélemény ha-
sábjain, hogy írásban adják le
jogos kárigényeiket az Anikó
ABC-ben. Egyelõre ennyi tör-
tént.

- A tavaszi országgyûlési
választásokon milyen sze-
repet vállalnak?

- Egyesületünk civil szerve-
zet, amely nem vesz részt a
nagypolitikában, így ezen a
választáson sem támogatunk
egyetlen pártot sem.  Az õszi
önkormányzati választáso-
kon kívánunk majd képvise-
lõ-jelölteket állítani, olyano-

kat, akik vállalják, hogy négy
éven át szakadatlanul Kere-
pes felvirágoztatásáért dol-
goznak majd. 

- Tudjuk, hogy önt válasz-
tották meg a többiek el-
nöknek. Kikbõl áll a veze-
tõség?

Háromtagú vezetõségünk
van, amelybe az elnökön kí-
vül Szabó Anikó és Mezõ
Istvánné tartozik.

- Hogy lehet az egyesü-
lethez csatlakozni?

Kéthetente tartunk össze-
jöveteleket, ott találkozhat
velünk, aki érdeklõdik. Szíve-
sen adunk tájékoztatást a 06-
20-533-8297 telefonszámon
is. Mindenkire számítunk, aki
szívesen tesz ereje szerint Ke-
repesért, a fejlõdésért.
Ugyancsak várjuk és köszön-
jük a lakosság részérõl a
kerepesi célok megvalósítá-
sához adójuk 1 %-ának a fel-
ajánlását.

Adószámunk:
18718544-1-33

Lejegyezte: Windhager

Összefogás Kerepesért Egyesület

Ébredjetek lakótársak!
Ki még nem hallotta volna, 
ezúton tudatom veletek, 
hogy várja segítõ kezetek 
az Összefogás Kerepesért Egyesület.
Egy olyan politikamentes 
társaságról van szó, 
melynek az volna a jó, 
ha minél nagyobb létszámmal, 
kézzel, ésszel, s némi apró szerszámmal, 
Kerepesért tenni akaró 
polgárok tennének is valamit.
Kérditek, hogy ugyan mit?
Ha már a Kerepesi Vélemény 
a községek legjobb lapja, 
miért ne lehetne Kerepes is 
a községek legszebbje, legjobbja.
Már többen, komoly pénzfelajánlással,
egy-egy buszmegálló rendszeres 
tisztántartásával,
a temetõ tisztogatásával, 
emlékmûveink rendben tartásával, 
kollektív szemétgyûjtéssel, 
facsemeték ültetésével 
járultak, s járulnak hozzá, 
hogy községünk váljon jobbá.
Ugye, ennyit igazán megtehet 
bárki a szépülés érdekében?
Hát álljatok közénk!
Így biztosan a miénk 
lesz a legszebb, legjobb község.

Szalay József Attila

Új név és megújult tartalom jellemzi az egykori Két Faluért Egyesületet. 
A részletekrõl Kóbor Tamás képviselõ urat, az Összefogás Kerepesért Egyesület elnökét kérdeztük.
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A 2. fordulón is túljutott a bölcsõde építési pályázat, 
a beruházást a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követõen várhatóan nyár elején megkezdjük.
A szintén nyertes Forrás Mûvelõdési Ház felújítása

2010 szeptemberében indul.

KEREPESI VÉLEMÉNY • 2010. FEBRUÁR 9

A biztos nyerõk...

A magyar nyelv csodálatos kifejezésekkel bír, a köz-
mondások pedig mindig az igazat közvetítik: „Aki sokat
beszél, az keveset tesz.” „Ha hallgattál volna, bölcs ma-
radtál volna”.

Községünkben is élnek néhányan, akik csak beszél-
nek, írogatnak és a gyakorlatban keveset, de inkább
semmit sem tesznek. Kritizálni a legkönnyebb és sza-
pulni a polgármester urat, meg a csapatát. Hazugsá-
gokkal gyõzködni az embereket.

Azt azért örömmel hallom, hogy ezek a személyek
egymás között ugyanazt vallják, amit az utca embere,
hogy Franka Tibor a lakosságot pozitív irányba meg-
mozgatja, községünkbe végre bejött a kultúra, az alvó
falu felébredt. Kerepes él és lélegzik!

Tudomásul kell venni, hogy a Polgármester úr ígére-
teibõl sok mindent megvalósított és még azon felül is
sokat tett az itt lakók érdekében. Hiba is elõfordult, de
csak az hibázhat, aki dolgozik.

Jó lenne, ha a nagy kritizálók már magukhoz térné-
nek és tükörbe nézve számvetést készítenének arról,
hogy õk eddig a község érdekében mit tettek és azt kö-
zölnék a Kerepesi Hírhozó címû kiadványukban.

Örüljünk annak, hogy olyan polgármesterük van, aki
ha kell, tud rögtönözni, mert ez igen fontos és még tud
a magyar helyesírás szabályainak megfelelõen beszélni
és írni. (Vannak, akiknek még ez sem megy, pedig pol-
gármesterek szeretettek volna és szeretnének lenni.)

A Kerepesi Hírhozó kiadvány az „Egy mondatos kér-
dések a polgármesterhez” címû cikkhez csak annyit,
hogy a kérdésfeltevõk a nevüket igazán megadhatták
volna, ha õk egyenes jellemû embereknek tartják magu-
kat. Franka Tibor polgármestert azért tartom különbnek
Önöknél, mert õ egyenes, nyílt beszédet folytat, a kér-
déseihez és az írásaihoz mindig adja a nevét, vállalja
tetteit.

A tény az, hogy a szavazók nagy többsége Franka Ti-
borra szavazott és ez nem véletlen. Csak tán’ nem iri-
gyek? Vagy mégis? Mert nekem úgy tûnik. 

Eltelt 3,5 év és Önök még mindig nem nyugodtak
meg, nem akarják tudomásul venni a választási kudar-
cukat. Önökben hol van az emberi méltóság, a másik-
kal szembeni elismerés. Ez nem más, mint intelligencia
hiány. A békesség egyenlõ a haladással! Javasolnám,
hogy Önök is inkább a fejlõdés érdekében tegyenek, és
ne akarják a lakosságot megosztani, ahogy a saját szer-

vezetükkel is tették. Az biztos, hogy ezzel a módszerrel
nem lesz soha sikerük.

Az itt élõk látnak és figyelnek. Ismerik a mérleg két
serpenyõjét, és a kígyók mérges fogait.

Az embereknek nem az alattomos, ellenségeskedõ,
tenni nem akaró személyekre van szükségük, hanem
azokra, akiknek van elképzelésük és akaratuk tenni a la-
kossággal karöltve községünk felemelkedéséért.

Mezõné

Sok beszédnek sok az alja
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A Gödöllõi Rendõrkapi-
tányság büntetõeljárást foly-
tat lopás bûntett megalapo-
zott gyanúja miatt isme-
retlen tettesek ellen, akik
2009. 12. 28-án 14:30 és
19:00 közötti idõben Kistarc-
sa, Késmárki utca 37. sz.
alatt lévõ kertes családi ház-
ba ablak betörés módszeré-
vel behatolt és onnan kész-
pénzt és arany ékszert tulaj-
donított el. A bûncselek-
ménnyel okozott kár:
100.000 Ft, A rongálással
okozott kár: 12.000 Ft.

A fényképen látható arany-
lánc merev, karika formájú,
rajta a medál 2,5 x2 cm –es,
négy oldala domború, köze-
pén két hal látható, hátolda-
lán 2009. felirat. 

Kérjük, hogy aki felismeri a
képen látható ékszert, részé-
re megvételre kínálták, eset-
leg a bûncselekménnyel kap-
csolatban bármilyen infor-
mációval rendelkezik, hívja a
Gödöllõi Rendõrkapitánysá-
got a 28/514-655 telefonszá-
mon, vagy a 112-es, 107-es
rendõrségi hívószámok vala-
melyikét, illetve névtelensége
megõrzése mellett az ingye-
nesen hívható 06-80/555-
111-es telefonszámot!

RENDÕRSÉGI HÍREK

Február 18-án 9.00-13.00
óra közötti idõben TISPOL
Közlekedésrendészeti akci-
ót tartott a Gödöllõi Rend-
õrkapitányság a 3-as számú
fõközlekedési út 39.000
m/sz-ben.

A fokozott közúti ellenõr-
zés során kisebb súlyú sza-
bálysértés elkövetése miatt
két jármûvezetõvel szemben
helyszínbírság kiszabására
került sor. Három személlyel
szemben szabálysértési felje-

lentés (lejárt vezetõi enge-
dély), szintén három jármû-
vezetõ ellen közigazgatási
feljelentés készült, biztonsági
öv nem használata, illetve ve-
zetés közbeni mobiltelefon
használat miatt. 

Az intézkedés alá vont 240
darab jármû ellenõrzésének
tapasztalata, hogy a jármû-
vezetõk többsége betartja a
hatályos KRESZ szabályokat
és használja a passzív bizton-
sági eszközöket.

Közlekedésrendészeti akció

Betörés

ÛJÍTSA FEL LAKÁSÁT AKÁR 
60 %-OS ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL!

Zöld Beruházási Rendszer klímabarát Otthon Ener-
giatakrékossági Alprogram keretén belül most lehetõség nyílik
pályázni nyílászárók cseréjére, épületek hõszigetelésére, fûtés
korszerûsítésére, megújuló energiaforrás hasznosítására. 

A PÁLYÁZATI ÖNERÕT LEHETÕSÉG VAN KEDVEZMÉNYES HITEL
SEGÍTSÉGÉVEL BIZTOSÍTANI, ÍGY AKÁR 0 %-OS ÖNERÕVEL

csökkentheti lakása energiafelhasználását.

A program részleteirõl lakossági fórumunkon kaphat részletes
tájékoztatást, merlyre minden érdeklõdõt szerettel várunk. A
fórum 2010. március 17-én 18 órakor kerül megrendezésre a
Forrás Mûvelõdési Házban (Kerepes, Templom u. 3.)

A pályázattal és a fórummal kapcsolatban a következõ
elérhetõségen kaphat tájékoztatást: 06-20/381-2328.

A 2010. januári számban
megjelent cikkre, amiben
számon kérnek dolgokat a
CKÖ vezetésén.

Nem tudom, hogy mennyi-
re kísérik figyelemmel a CKÖ
tevékenységét, egész éves
munkáját.

Az állami támogatást mû-
ködésre kapja, ami borzalmas
nagy összeg 550.000 Ft, de
ezt az összeget is úgy kapja
meg, hogy a 70%-át négy-
szerre utalják le, a többit meg
kell pályázni és ha jó a pályá-
zat akkor a fennmaradó részt
is megkapja. Amikor összeállt
a CKÖ vezetõsége avval kezd-
te a tevékenységét, hogy le-
mondott a tiszteletdíjról. Iga-
za van a Polgármester úrnak -
azt a kutyafáját - ez a CKÖ ve-
zetés több pénzt ad sajnála-
tos tragédiák alkalmából,
mint a Polgármesteri Hivatal,
nem kevéssel többet. Halkan
megjegyzem, ami természe-
tesen törvényellenes, de az
egész országban így csinálja
az összes CKÖ. Ezt a pénzt va-
lahogy el kell számolni, mer
ha nem tesszük, akkor lehet-
ne a felsõ szervekhez fordulni.
Ugyan ez a helyzet, ha közü-
leti számlák kisegítésére
adunk pénzt. Ha ezt nem hiszi
kedves G. E., akkor tanulmá-
nyozza a kisebbségi törvényt.
Sajnos, amikor ezt a törvényt
megalkották, nem vették fi-
gyelembe a cigányság külön-
leges helyzetét. Amíg a többi
kisebbségnek van anyaorszá-
ga, akik támogatják, addig ez
nem mondható el a romákról.
Amit leírtam az igaz és a felsõ
vezetés szemet huny felette.
Ezért ha úgy gondolja a Pol-
gármester úr, hogy különbö-
zõ hivatalhoz fordul, állunk
elébe. Leírok még valamit. Ha
az állami támogatás több vol-
na, akkor lenne pénze köny-
velõre a CKÖ-nek és akkor
senki sem tudna turkálni a
számlái között. A Hivatalnak
törvényi kötelessége a köny-
velést elvégezni, de ez nem
azt jelenti, hogy ha úgy tet-
szik egyes embereknek, azt ki-

teregeti ország világ elé. Ter-
mészetesen ezek az iratok
nem titkosak, aki meg akarja
nézni, az megnézheti. Tehát
ha kérhetném, csak annyi
adatot tegyenek ország világ
elé, amennyit a hivatali szám-
lákból is nyilvánosságra ten-
nének. Ha megváltozik a tör-
vény, akkor természetesen mi
is másként állunk a számlá-
záshoz és nem kellene kiska-
pukat keresni. Nem tudom
meggyõztem-e Önt, de ezt le
kellett írnom mert szerintem
ez így kerek. Természetesen
felhívhatja a kerepesi cigány-
ság figyelmét, és mint mond-
tam, állunk mindenféle hiva-
tal ellenõrzése elé. Lehet vá-
daskodni, de biztos, hogy ez
segíti a békés egymás mellett
élést? Gondolom, azért mert
valaki szegény még néha ehet
pulykamellet, és ihat jó bort,
vagy ilyet csak kiváltságos
emberek ehetnek ihatnak.

Természetesen a Kerepesi
CKÖ vezetése ezek után is
megtesz mindent, ami az ere-
jébõl telik. Ha kedves G. E.
nem tudná, nem vagyunk alá-
rendelve Kerepes Nagyközség
Hivatalának, így tehát a Pol-
gármester úrnak sem. Ha va-
lamire szüksége van a kisebb-
ségi pénzzel kapcsolatban,
akkor forduljon Németh Já-
nos elnök úrhoz , aki elmond-
ja, hogyan mûködik a kisebb-
ségi önkormányzat. A Kerepe-
si CKÖ se Önt se a Polgármes-
ter urat nem jogosítja fel ar-
ra, hogy ezeket a iratokat nyil-
vánosságra hozza. Számon
kéri, hogy merünk pulykamel-
let venni olyan embereknek,
akiknek maguktól arra nem
telik, de a CKÖ vezetése a le-
mondott tiszteletdíjból finan-
szírozta, ami nem mondható
el Kerepes Nagyközség válasz-
tott testületétõl. Zárszóként
én, a Kisebbségi Elnök, arra
kérem önöket,hogy békében
és egyetértésben éljünk egy-
más mellett.

Németh János
CKÖ Elnök

Válasz, illetve kiegészítés!

Az Együtt a Magyarországi Romákért Párt indul az
Országgyûlési választásokon, így kéri a politikában aktívan
résztvevõ helyi polgárokat az együttmûködésre. Az Együtt
a Magyarországi Romákért Párt minden olyan aktivistát
saját színeiben indít a 2010-es országgyûlési választá-
sokon, akik választókörzetükben 750 darab kopogtatócé-
dulát összegyûjtenek az Együtt a Magyarországi Romákért
Párt számára. Belépési nyilatkozatot szívesen juttatunk el
minden érdeklõdõ számára. Elérhetõségeink: Együtt a
Magyarországi Romákért Párt 1084 Budapest, József u. 12.
Tel.: 06-30/9737-009, e-mail: almasi.janos@citromail.hu

Politikai hirdetés
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A Kerepesi Szenior Álláskeresõ Klub értesíti tagjait és az érdek-
lõdõket, hogy következõ klubnapját 2010. márc. 4-én (csütör-
tök) 14 órakor tartja.
Program:
1. Állásinterjú – a gyakorlatban II.
2. Következõ PC tanfolyam indul
3. Állások keresése – segítséggel 
Várjuk azokat a munkát keresõket is, akik eddig még nem lép-

tek kapcsolatba Foglalkoztatási, Állás-, és Munkaközvetítõ klu-
bunkkal! Továbbá várjuk és fogadjuk a 45 éven aluliakat és a
csökkent képességû álláskeresõket is! Információ minden továb-
bi csütörtöki napon 15- 18 óráig a Forrás Mûvelõdési Ház
„CseTTI Studio”-jában. 
Klubvezetõ: Véber Gábor mûv. szerv.) 06 20 204 1916
veber.gabor@gmail.com skype: veber.gabor
Számítógép – ismereti tanfolyamok 
2010. március eleje 25 óra/7000 Ft. 
Álláskeresõk térítési díja: 3.500Ft
Tájékoztatom a körzetembe tartozó (Szabadság út az ABC-tõl a

Patkó Vendéglõig és Templom u.) Tisztelt Lakókat, hogy a
2010.március havi fogadóóra 11-én, csütörtökön 15-18 óra
között lesz a Forrás Mûvelõdési Ház CseTTI helyiségében. Véber
Gábor képviselõ.
Március 13-án, szombaton az Összefogás Kerepesért Egyesü-
let szervezi az ünnep elõtti takarítást. Mindenkit szeretettel vá-
runk a Hõsi emlékmû környékének és a Temetõ szeméttõl való
mentesítésére, vagy más helyen való környezet szépítésre. Zsá-
kot biztosítunk - kesztyû korlátozott számban lesz.
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Sokallja a vízdíjat?
Drága a melegvíz?

Van megoldás! 
06-70-329-7680.

jelentos.viz-
megtakaritas
@gmail.com

A CseTTi Stúdió hírei

Tisztelt Kiállítók!

Második alkalommal rendezzük meg
településünkön a virágkiállítást és vá-
sárt, melyet a képzõmûvészet jegyé-
ben tartunk idén. Az elsõ napon nyit-
juk meg a kiállítást Kokas Ignác festõ-
mûvész emlékére. 

Megtartanánk újra a kistérségi nép-
tánc találkozót és divatbemutatót is,
mely kiegészülne esküvõi ruhák felvo-
nultatásával is. Ezzel a programmal a
helyi óvodákat és iskolát is szeretnénk
támogatni.

Szilasliget Kerepes része, mely Buda-
pesttõl 18 km-re Gödöllõ irányában ta-
lálható, közvetlenül a Hungaroring
szomszédságában. A HÉV megállótól 2
percre helyezkedik el gyönyörû zöld-
övezetben a nagyrétünk, ami a hely-
színt adja. 

Kategóriák kiállítók és 
árusok számára:

- vágott virág 
- kertészeti és erdészeti oktatás
- kertészeti és erdészeti tanácsadás 
- csomagolás, csomagolástechnika
- cserepes virág
- technikai berendezések, gépek
- száraz virág
- gyógy- és fûszernövény
- szaporító anyagok
- mûtrágya és növényvédõ szerek
- vázák,  virágcserepek,és más kerti

dekoratív termékek 
- dísztárgykészítõk
- magok, hagymák, csemeték
- virágkötészet
- kerti bútorkészítõk és forgalmazók
- fafaragók, fabútorok
- kõfaragók, kõbútorok
- táj és kertépítészet

Elérhetõségek: 06-20-240-5414
farkaszsuzsa@vipmail.hu

Új idõpont!
Virágfesztivál Szilasligeten 2010. április 30. – május 2.
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Csicsergõ óvoda
A farsangi napokban…
Farsang idején sem volt nyu-

godt idõszak a nevelõmunka te-
rületén a Csicsergõ óvodában. A
gyermekek iskolaérettségével az
óvó nénik már tökéletesen tisz-
tában vannak ugyan, de objek-

tív tényekkel is alátámasztják a
döntésüket.  Ezt a DIFER felmé-
rést elvégezve teszik meg. Janu-
árban a nagycsoportosoknál el-
kezdõdött az iskolára való inten-
zívebb felkészülés valamint a fel-
mérési idõszak.

A minõségi nevelõmunka el-
lenõrzéseként és segítésére került
bevezetésre óvodánkban a közép
és nagycsoportos korú gyerme-
kek fejlõdésének nyomon köve-
tésére, ill. a fejlesztési lehetõségek
tervezhetõsége okán a DIFER-
módszer évekkel ezelõtt. A vizs-
gálat kiterjed a gyermek ismere-
teire, erkölcsi ítélõképességére,
logikai képességeinek fejlettségé-
re, kéz- izmainak fejlettségi álla-
potára. Valamint arra, mennyire
igazodik el a térben és az idõben.
Ezeken a területeken elért fejlett-
ségi szintet a DIFER vizsgálat se-
gítségével lehet számokkal kife-
jezni. Ezt a módszert országszer-
te használják, sok esetben az is-
kolákban is. Óvodásaink nagy
többsége nagyon jó eredménye-
ket ér el.  Ezt alátámasztja az a
tény, hogy óvodásaink felkészült-
ségérõl, tudásáról a tanító nénik
is jó véleménnyel vannak.

Ebben az évben is, mint min-
den januárban, hivatalos véle-
ményt kértünk a tanító néniktõl,
a hozzájuk beiskolázott gyerme-

kek teljesítményérõl. Nagy örö-
münkre szinte mindig pozitív
visszajelzést kaptunk. A gyerme-
kek is sokszor jönnek minket
meglátogatni és hozzák megmu-
tatni a félévi bizonyítványt. 

De a farsangi idõ a mulatság-
ról is szól. Így történt nálunk, feb-

ruár 10.-én délelõtt a csoportok-
ban zajlott a móka, jelmez bemu-
tatás. Felvonulva látogatták meg
egymást a csoportok és együtt
táncolva, jókedvvel búcsúztatták
a telet, egyben várva a tavasz be-
köszöntét.

Meseliget óvoda
Itt a farsang, áll a bál...
Február 12-én tartottuk óvo-

dánkban a farsangi ünnepséget.
Már reggel minden óvodai dol-
gozó és kisgyerek jelmezbe öltö-
zött, amelyeket közösen megcso-
dáltunk. Idén is nagyon sok ötle-
tes és dekoratív jelmezt láthat-
tunk, köszönjük az anyukáknak,
apukáknak, nagyszülõknek! A
program szervezését a Pillangó
csoport két óvó nénije irányította.
A tornateremben közösen vet-
tünk részt a Vándorok együttes
farsangi koncertjén, melyet a Pil-
langó csoportos gyerekek kikiál-
tással nyitottak meg. A közös ze-
nehallgatás és tánc után a cso-
portokban folytattuk a táncot,
ahol a szülõk által behozott süte-
ményeket és üdítõket is elfo-
gyasztottuk.

Teknõs csoportosaink a tél
örömeivel ismerkedtek. Megfi-
gyelték az óvoda udvarán a hó
szépségeit. A rengeteg csapadék
folytán fehérbe öltözött a táj,

amerre néztünk csak fehéret lát-
tunk. A melegedés során megfi-
gyeltük az olvadás fázisait, meg-
tapasztaltuk a halmazállapot vál-
tozásokat. Tavaszvárás okán,
hagymát hajtattunk a csoport-
szobában, megfigyeltük a fény és
a víz szükségességét. Farsangi
népszokásokat elevenítettünk fel
és megismerkedtünk a farsangi
fánkok fajtáival (szalagos, csörö-
ge, rózsafánk).

A hóesés miatt a madarak
etetésére nagyobb gondot fordí-
tottunk. A Maci csoportosok és
szüleik rengeteg madáreleséget
hoztak, melyeket az ablakunk
alatt található madáretetõben és
az ablakpárkányunkon helyze-
tünk el. A délutáni alvásidõ alatt
folyamatosan hallani, ahogy a
madarak csipegetik a magokat,

Katica csoportosainkhoz janu-
ár végén ellátogattak a tanító né-
nik. Közös játékok közben ismer-
kedtünk meg egymással.

Február elején szülõi értekez-
letet tartottunk, melyen a beisko-

lázás volt a téma. Vendégeink
voltak a leendõ tanító nénik, az
alsós munkaközösség vezetõje,
két szülõ az iskolából és az alpol-
gármester asszony.

Szivárvány óvoda
Egy téli reggelen a Cserkészek

kis csapata madáretetõvel lepte
meg óvodánkat, melyet a gyere-
kek nagy örömmel fogadtak. Mi-
után megcsodáltuk, kitettük a
kertbe a mi madáretetõnk szom-
szédságába, megtöltöttük ma-
dáreledellel, s figyeltük mi törté-
nik. Egész éjjel esett a hó, így a

madarak ellátogattak etetõnk-
höz. Csendben a csoportszobá-
ból figyeltük, hogy csemegéznek
a cinkék és a rigók. Egyszer csak
egy nagyobb madár szállt a fûz-
fára, egy mátyásmadár. Szép szí-
nes tollai voltak, s vígan csipeget-
te a madáreledelt. A gyerekek
egész héten lesték mikor jön újra.
Még egyszer láttuk a héten.

A nagycsoportosok izgatot-
tan várták a tanító nénik látoga-
tását. Színes képeket készítettek
nekik ajándékba. A csoportból
több kisgyerek is örült Éva néni-
nek, mert az õ anyukáját is taní-
totta, Erika néni meg a testvérü-
ket. Vidám beszélgetéssel telt a
délelõtt.  Befejeztük a nagycso-
portosok felmérését, akinek szük-
séges azt a Nevelési Tanácsadóba
irányítottuk.

Február közepén tartottuk far-
sangi bálunkat. Minden csoport
lelkesen készült a mulatságra. Kö-
zösen kezdtük a bált, Ildikó néni
és csoportja „mackótáncával”,
majd minden csoport bemutatta

jelmezét, végül közösen énekel-
tünk és táncoltunk. Versenyjáték-
kal összemértük erõinket (süti
evés, szörpivás, lufi durrantgatás,
találós kérdések, célba dobás). Az
udvaron pedig a tél búcsúztatá-
sának jelképeként a „Kiszebábot”
égettük el.

Február 24-én délután
16:30-kor tartottuk a közös szü-
lõi értekezletet az iskola tanítói-
val, melyen ízelítõt kaphattunk
az iskolai életrõl, jövõbeni ter-
vekrõl. A nagycsoportosok „is-
kolakóstolóra” járnak majd feb-
ruártól, áprilisig.
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A szülõi munkaközösség vezetõsége
nevében szeretnék köszönetet mondani
Vass Lajosnak a KHT vezetõjének a hó el-
takarításáért, hogy a bál ideje alatt zavar-
talan legyen a parkolás. A fellépõknek,
hogy jelenlétükkel és produkciójukkal
színvonalasabbá tették bálunkat. (Kisvi-
rág táncegyüttes, Rock’roll tánccsoport-
ok, hastáncosok, valamint diákjainknak,
akik a keringõt táncolták.) A terem be-
rendezéséért, ajándékok becsomagolá-
sáért, vacsora felszolgálásáért, és pakolá-
sért: Czeglédy Beatrix, Szényeiné Balázs
Mónika, Müllnerné Szabó Margit, Ágó
Katalin, Homokiné Bencze Judit, Faberné
Kollár Anikó, Kõvári Lászlóné pedagó-
gusnak. Pesti Mária, Pivarcsi Ildikó szülõ-
nek. A pakolásért Jakab Kelemen István-

nak, Gáspár Edmundnak, Gáspár Dávid-
nak, Gyõri Jánosnak, Horváth Zsoltnak és
a volt végzõs lányoknak.

A Bál támogatóinak: Oravecz pékség,
Anikó ABC, Pityke boltja, Swarcz totó-
lottózó, Kata boltja, Anita fodrászat-
kozmetika, Vilma-Ica virágüzlet, Mus-
kátli virág, Terike Zöldségüzlet, Nosztal-
gia étterem, Ferenczi Lajos, Koktél Trió
Zenekar, Patkó étterem, Ragoncza Ani-
kó kozmetika, A-K irodatechnika.

És nem utolsó sorban kedves vendé-
geinknek, akik amellett, hogy jól érezték
magukat a bálon, még az iskolánkat is
támogatták. Ha a felsorolásomból ki is
hagytam valakit attól elnézést kérek.
Köszönjük!

Pivarcsi Gábor SzMK

Köszönet!

Ebben az esztendõben is megkez-
dõdtek az iskolaválasztás bokros teen-
dõi.  Mint minden esztendõben most is
meghívtuk a kerepesi iskola igazgató-
nõjét, a leendõ elsõs tanítónõket, a ne-
velési tanácsadó vezetõjét, és a fenntar-
tó részérõl az alpolgármester asszonyt.
A szülõi értekezletre elkísérte a pedagó-
gusokat két szülõ is, akiknek gyermekei
ebben az iskolában tanulnak.

A szülõk nagy létszámban jelentek
meg mindkét szilasligeti óvodában és
érdeklõdve hallgatták a tájékoztatót.
Kérdésükkel, véleményükkel gazdagítot-
ták az értekezlet tartalmas lefolyását.
Természetesen fontos lesz, hogy a közel-
jövõben kezdõdõ iskola-kóstolóra, illet-
ve iskolai rendezvényekre is ellátogassa-
nak, hisz a döntésüket csak saját tapasz-
talataikra alapozva tudják majd meg-
hozni. Jelen pillanatban a Kerepesi szü-
lõi értekezletrõl nem tudok beszámolni,
mert azt február 23-án tartjuk.

Jó iskola-kóstolgatást 
és jó döntést kívánok minden

nagycsoportos szülõnek.

Lengyelné Jankovics Mária
óvodavezetõ

Szülõi értekezletek
az óvodában

A Kelet-Pest megyei
betegjogi képviselõ tájé-
koztatása szerint sokan
a területi ügyeleti ellátá-
si lépcsõt kihagyva köz-
vetlenül a Kistarcsai Kór-
ház Gyermekosztályán
jelentkeznek ellátásra.
Ott erre nem felkészül-
ve, és a feladatra nem

kijelölt intézményként
jelentõs várakoztatással
tudják ellátni a betege-
ket, veszélyeztetve a
kórházi osztályos munka
színvonalát.

A továbbiakaban kizá-
rólag ügyeleti beutaló-

val lehet a Flór Ferenc
Kórház Gyermekosztá-
lyát ügyeleti idõben fel-
keresni. Fenti prob-
lémára felhívtam a házi-
orvosok és ügyeleti ve-
zetõk figyelmét is.

Dr. Vörös József
kistérségi tisztifõorvos

Felhívás



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2010. FEBRUÁR14

O
K

TA
TÁ

S
-

N
EV

EL
ÉS

2010. március 6-án, szom-
baton, nyitva áll a Széchenyi
Általános Iskola kapuja.
Nagy szeretettel várjuk a jövõ
elsõseit egy CSALÁDI, JÁTÉ-
KOS, VIDÁM NAPRA!
Akik fogadják az ovisokat
reggel 9 órától: az iskola el-
sõsei és szüleik.
Együtt játszhatnak a régi ovis
társakkal, régi barátokkal, új
környezetben, iskolánkban.

Az ovisokat kísérõ szülõket
szeretettel várjuk beszélge-
tõs, teázós ismerkedésre.
Óvó nénik, tanító nénik, a
Családsegítõ, a Faluház és a
Pedagógiai Szakszolgálat
munkatársai.

Lengyelné Jankovics Mária
óvodavezetõ

Czeglédy Beatrix
igazgató

Elõttem az utódom…
Elsõsök várják a jövõ elsõseit

Családi nap a Széchenyiben

Mint minden évben, most
is nagy izgalommal várta
mindenki a farsangot. Fõleg a
nyolcadikosok, mivel nekünk
ez volt az utolsó ilyen nagy
alkalmunk.  Már év eleje óta
készültünk a keringõre, és
februárban végre eljött az a
nap, amire vártunk. A mulat-
ságra február 12-én és 13-án
került sor. Ez az az alkalom,
amikor mint az elsõ bálozók,
a lányok földig érõ színes
vagy fehér ruhákban, a fiúk
pedig öltönyben táncolhat-
tak. Ragoncza Imre tanár úr
nagy szeretettel oktatott
minket a keringõ nem mindig
könnyû lépéseire, a hozzá illõ
testtartásra.  Mind a har-
mincnégyen szépek és ügye-
sek akartunk lenni, és úgy ér-
zem, hogy ez sikerült is.

Pénteken a felsõsök irigy-
kedve és csodálattal néztek
minket, szombaton délután
pedig az alsósoknak adtuk
elõ a mûsorunkat, majd este
az SZMK bálon igyekeztünk

hangulatosabbá tenni a ren-
dezvényt. A pénteki progra-
mon a keringõ után az 5.-e-
sek, 6.-osok és 7.-esek táncos
jelenetei következtek. A 6.-
osok és 7-esek hatalmas si-
kert arattak, produkciójukat
az SZMK bálon is elõadták.
Az ötödik évfolyam is kitett
magáért, de õk még kicsik az
esti mulatozáshoz. Sajnálták
is nagyon, de vigaszdíjként
csokit és narancsot kaptak,
ami kicsit helyre tette a lelkü-
ket.

Miután vége volt az osztá-
lyok elõadásainak, követke-
zett a suli buli, majd a tom-
bola-sorsolás. Nagyon hasz-
nos, szép ajándékokat nyer-
hettek a szerencsés emberek,
akiket kisorsoltak a tombo-
lán. A buli után mindenki jó-
kedvvel, jó érzéssel tért haza,
jó élményeket szerzett, fõleg
mi, nyolcadikosok nem fog-
juk egy ideig elfelejteni ezt a
rendezvényt.

Keszi Dóra 8. o.

Elsõ bálozók a Széchenyiben

Sokszor túlbonyolítjuk sa-
ját életünket, miközben kar-
nyújtásra van az egyszerû
megoldás. Mi is így jártunk,
mikor a két legkisebb – má-
sodikos és elsõs - gyerme-
künket egy gödöllõi iskolába
írattuk be. Autóval, hévvel
utaztunk, fizettünk havi díja-
kat, abban a reményben,
hogy itt sokkal jobb lesz, sok-
kal többet kapnak a diákok,
mint a helyi iskolában. Saj-
nos velünk ez nem így tör-
tént. Amibõl mi többet kap-
tunk az inkább a kudarcél-
mény volt, s nem a sikerél-
mény. Ezek után döntöttünk
úgy a férjemmel, hogy át-
hozzuk õket a Kerepesi isko-
lába, hiszen ide tartozunk,
közel van és nagyon kedve-
sen fogadtak minket. Talál-
koztunk a régi óvodás társak-
kal, barátokkal és újra a régi
kis közösségben találták ma-

gukat a gyerekek. Itt a peda-
gógusok minden megtesz-
nek azért, hogy az osztály-
ban az összes gyermek elsa-
játítsa a tanulandókat, meg-
oldják a feladatukat és nem
hárítják rögtön a szülõkre és
a szakemberekre. Minden
egyéb foglalkozás is mûkö-
dik, mint például néptánc,
angol szakkör, úszás, szol-
fézs, hittan. A legtöbb ezek
közül ingyenes. Bízom ben-
ne, hogy jól döntöttünk és si-
kerül a gyermekeinkkel meg-
szerettetni a tanulást, hiszen
még nagyon sok év vár rájuk.
Az elsõs lányomtól megkér-
deztük az elsõ itt töltött nap
után, hogy milyen volt, erre
õ azt válaszolta, hogy kép-
zeld anya, nevettünk, itt le-
het nevetni.

Farkas Zsuzsa
(öt gyermekes anyuka)

Haza jöttünk… 

Helyesbítés
Az átfogó vizsgálat nem az iskolában, hanem

az óvodában és a könyvtárban lesz.

Minden hónap egyik csü-
törtöki délutánján tömeg-
sportversenyeket szervez az
iskola a tanulóknak. Február
negyedikére hóvárépítõ ver-
senyt hirdettünk az alsó tago-
zatos gyermekeknek, akik na-
gyon lelkesen fogadták a hírt,
és kezdték elõre megtervezni,
hogy milyen várat szeretné-
nek építeni, milyen eszközö-
ket fognak majd felhasználni
munkájuk során. Minden osz-
tály elkészítette saját zászlaját
is.

Az idõjárás kegyes volt
hozzánk, gyönyörûen sütött a
nap, s a csapatok lapátokkal,

vödrökkel, hócsúszkával, kü-
lönbözõ eszközökkel felsze-
relkezve nagy örömmel kezd-
tek terveik megvalósításához
a tanító nénikkel az élen. Min-
den csapat kimagaslóan sze-
repelt, fantáziadús várakat
készítettek, bástyákkal, belsõ-
és külsõvárral, alagutakkal,
vársáncokkal, várvédõ hóem-
berekkel. Az egy órás kimerítõ
munka végén hógolyócsatá-
val fejeztük be ezt a kellemes
délutánt, amit a szabadban
tölthettünk. Minden csapat-
nak gratulálunk, mindenki
nyert ezen a délutánon.

H. B. J.

Hóvárépítõ verseny
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Szeptemberben, a múlt év-
ben már sikeresen bemutatkozó
projektmódszerrel kezdtük a tan-
évet. Színes, kreatív, tanárt, szü-
lõt, diákot megmozgató, heteket
felölelõ beszoktató, iskolára han-
goló feladat- és programsorozat-
ról van szó, amely ebben az idõ-
szakban a délutánokat is magá-
ba foglalja. Ezen kívül régi ál-
munk teljesült: kiépült az iskola-
rádió. Hetek alatt be tudtuk indí-
tani, be tudtuk építeni az iskola
mindennapi vérkeringésébe. Már
az Aradi Vértanúk október 6-i
megemlékezését rádión tudtuk
közvetíteni, illetve azóta heti
rendszerességgel követjük az is-
kolai eseményeket és  jeles napja-
inkat. Már szeptemberben meg-
alakult az énekkar, majd az októ-
ber 23-i községi ünnepi mûsoron
nagyon szépen debütált, és a ka-
rácsonyi koncerten igen sokan
tapsolhattak nekik. Új kollégákkal
bõvült a nyelvi tanszék, így lehe-
tõség nyílt a nyelvvizsga elõkészí-
tõ tanfolyam beindítására a 7-8.
évfolyamos diákok részére. Tanu-
lóink már 1. osztálytól tanulhat-
nak angolt, így nem lehetetlen az
alapfokú nyelvvizsga elérése.

Legfontosabb
célkitûzéseink címszavakban: 
ÉLHETÕ ISKOLA 
MEGTEREMTÉSE

Az augusztusi  nagy iskola fel-
újítási projektet követte az iskola-
szépítési projekt, amely azóta is
folyamatban van. A tantermek
széppé, tisztává, barátságossá,
kényelmessé varázslása nem kis
feladat. Az elsõ hetekben meg-
hirdetett, és azóta is évszakon-
ként változó feltételekkel zajló
dekorációs verseny ezeket a célo-
kat szolgálta, szolgálja. 

AZ AGRESSZIÓ, 
A DURVA VISELKEDÉS 
VISSZASZORÍTÁSA

Átdolgoztuk az iskola házi-
rendjét, s ezt széles körben
megismertettük és elfogadtat-
tuk a tanulókon kívül a szülõk-
kel is. Ez azt eredményezte,
hogy kevesebb a verekedés,
megszûnt a mobiltelefon és a
különbözõ lejátszók használata
tanítási idõben. Alig fordul elõ
rongálás.  Javultak a magatartás
jegyek, sokkal több a dicséret,
mint az elmarasztalás. Keve-
sebb a rendbontás. 
Dicséretek
Alsó tagozat
Igazgatói:36 db
Osztályfõnöki: 29 db
Felsõ tagozat
Igazgatói: 41 db
Osztályfõnöki: 61 db

Szaktanári: 14 db
Elmarasztalások
Alsó tagozat
Igazgatói: 4 db
Szaktanári figyelmeztetõ: 2 db
Felsõ tagozat
Igazgatói: 3 db
Osztályfõnöki: 22 db
Szaktanári: 38 db

Mióta a szülõk anyagi felelõs-
ségre vonása megtörtént egy aj-
tó betörése kapcsán, szinte telje-
sen megszûnt a szándékos ron-
gálás is. Kevesebb az igazolatlan
hiányzás, a csellengés, a késés. A
családlátogatások száma jelentõ-
sen megnõtt, szinte minden
problémás tanuló családjához el-
jutott az osztályfõnök, illetve a
gyermekvédelmi felelõs az elsõ
két-három hónapban.

Harmonikus pedagógus, 
gyerek- és szülõi 
személyiségek kialakítása

Iskolánkra midig is jellemzõ
volt a nevelés központúság, a
gyermek, mint egész, és bonyo-
lult személyiség megismerése, el-
fogadása, fejlesztése, alakítása.
Ez csak akkor lehetséges, ha a
szülõ is megismeri és elfogadja
iskolánk célkitûzéseit, és együtt-
mûködik a megvalósítás nehéz
útján. Ezt a célt is szolgálják a
tanévnyitó projektjeink, a miden
hónap utolsó pénteki családos
sportnapjaink, közös ünnepi
mûsoraink. Az alsó tagozaton
különösen gyakori nyílt napok és
rendezvények sora, amelyeket
nagy létszámmal látogatnak a
családtagok.

A szabadidõ tudatos 
tervezésével, sokszínû 
felhasználásával
a gyermek személyiségének
építése, a pozitív vonások 
erõsítése

Ízelítõ iskolai
programjainkból:
HÍD projekt és a reformkori

bál; MESE projekt az alsósoknak;

papírgyûjtés az egész iskolának;
mozi látogatás Gödöllõn; szín-
házlátogatás a felsõsökkel Buda-
pesten; biciklikirándulás, múze-
umlátogatás és séta Gödöllõn,
kaktuszkiállítás és vásár,  KARÁ-
CSONYI projekthét ajándék készí-
téssel, ajándékozással, Luca napi
vásárral, adventi naptár készítés-
sel, az elsõsök karácsonyi mûsorá-
val, az énekkar és a zeneiskola ün-
nepi koncertjével a Szent Anna
templomban; bábszínházi láto-
gatás; felsõs bulik és klubdélutá-
nok; pingpong bajnokságok, heti
rendszerességû sportdélutánok;
környezetvédelmi plakátverseny;
tantermi és folyosói dekorálások
rajzversenyekkel egybe kötve. 

Hatékony tudás átadása, 
megfelelés a kor kihívásának 

Kettõs feladat áll minden pe-
dagógus elõtt a napi munkájá-
ban: a hátrányos helyzet ki-
küszöbölése, illetve a tehetsé-
gek megtalálása, fejlesztése. A
gyengébb tanulók eredményes
felzárkóztatása akkor lehetséges,
ha minél korábbi idõszakban el-
kezdõdik. A legfontosabb ebbõl
a szempontból az elsõ évfolya-
mon folyó munka. A tanulók szû-
rése után azonnal kezdeményez-
zük a Nevelési Tanácsadó, a Peda-
gógiai Szakszolgálat bevonását a
személyre szabott munkába, illet-
ve a tanulók szakértõi vizsgálatra
küldését. Közben délelõtt, dél-
után folyik egyénileg vagy kiscso-
portban a felzárkóztató munka,
a korrepetálás, a lemaradt kész-
ségek erõsítése. Ennek a bonyo-
lult folyamat remek koordinálá-
sának köszönhetõ, hogy a jelen-
legi elsõ osztályosaink a fél éves
felmérõiket 85-90%-os teljesít-
ménnyel írták meg. A második –
és legalább ilyen fontos feladat –
a tehetséges tanulók gondozása,
versenyeken való megméretteté-
se, sokszínû lehetõség biztosítása
bármilyen területen mutatkozó
tehetségük kibontakoztatására.

Ezeknek jó és hatékony eszkö-

zei az iskolán belül osztályok és
évfolyamok között zajló verse-
nyek, illetve a legjobbaknak a
körzeti, megyei és országos ver-
senyekre való felkészülése és
megmérettetése.

Házi versenyeink 
októbertõl januárig:
Kazinczy szép kiejtési verseny, he-
lyesíró verseny a felsõsöknek, me-
semondó az alsósoknak, angol
fordító verseny, rajzverseny.

Iskolán kívüli versenyek,
fellépések
7-8. osztályos diákjaink részt vet-
tek a gödöllõi könyvtár által szer-
vezett kétfordulós olvasó verse-
nyen, melyen a döntõbe jutot-
tak, és ott is nagyon szépen sze-
repeltek. ZÖLD FÖLD országos
környezetvédelmi csapatver-
seny Pest megyei döntõjében 8.-
os diákok képviselték iskolánkat.
Szadán A Kazinczy Ferenc olva-
sóversenyen 5.-es és 8.-os tanu-
lók vettek részt.
A mûvészeti tábor színjátszóival
az elsõ félév minden hónapjára
esett egy fellépés:

Szept. Alsós projektzáró buli
Okt. Iskola csalogató az ovisok

részére
Nov. Benedek Elek Gyermek-

színjátszó találkozó
Dec. Sissy karácsonya c. ren-

dezvénysorozat a gödöllõi Sissy
kastélyban

A teljesség igénye nélkül

Hogy milyen a mi iskolánk? Hogy
elégséges-e, sok-e, vagy éppen
kevés, ami a fentiekbõl kiderül?
Hogy jobbak vagyunk vagy gyen-
gébbek, mint a Pest megyei át-
lag? Hogy érdemes-e hozzánk
íratni a gyerekeket, vagy megéri a
napi több órás utazgatás a kicsik-
kel egy másik iskola felé? Hogy jó
tanítók, pedagógusok, lelkiisme-
retes tanárok tanítanak-e a mi is-
kolánkban? Ki ki döntsön a saját
belátása szerint. Egy biztos. A köl-
tõnek soha nem volt még na-
gyobb igaza, mint ma. József At-
tila szavaival búcsúzom.

„ AZ IGAZAT MONDD, NE CSAK
A VALÓDIT”, és  tanári pályám
26 évén keresztül mindig ked-
ves költõm szavaihoz igazítot-
tam magam.

„ JÓ SZÓVAL OKTASD, JÁTSZA-
NI IS ENGEDD, SZÉP , KOMOLY
FIADAT”

Müllnerné Szabó 
Margit tanár

A teljesség igénye nélkül

Új utakon, új lehetõségek felé



O
K

TA
TÁ

S
-

N
EV

EL
ÉS

KEREPESI VÉLEMÉNY • 2010. FEBRUÁR16

Iskolánkban nem elõször éreztük
szükségét: segítenünk kell!! Gyûjtöt-
tünk már az elmúlt esztendõkben a
tiszai árvízkárosultaknak, a cunami
áldozatainak, az örbottyáni sérült
gyermekeknek, de a mostani tragé-
dia minden képzeletet felülmúlóan
sokkolta nem csak a világot, bennün-
ket is. Hetek óta zúdulnak ránk an-
nak a szenvedésáradatnak a képei,
amelyben éhezõ, szomjazó haldokló
és árván maradt gyermekek, felnõt-
tek százezreinek nem maradt más,
csak a REMÉNY. A mûvelt, a föld na-
posabb oldalán élõ országok világ-
méretû összefogással próbálják eny-
híteni a borzalmas csapás következ-
ményeit, de szinte lehetetlen épp

ésszel felfogni és átélni, ami Haitin
történt és történik. A sokk hatás után
a segíteni akarás õsi ösztöne tört fel
szinte minden jó érzésû emberbõl,
felnõttbõl és gyerekbõl nálunk is, így
gyûjtõakciónk, amely 100-200 forin-
tos adományokból állt, 25 ezer fo-
rinttal zárult. Ezt a Magyar Vöröske-
reszt Haitit támogató számlájára
utaltuk át. Ez az összeg természete-
sen csak csepp a tengerben, de mint
tudjuk, a tenger is cseppekbõl áll.

Köszönettel és azzal a kívánság-
gal búcsúzom, hogy Isten adja, soha
ne legyen szükségünk hasonló segít-
ség elfogadására.

Müllnerné Sz. Margit 
tanár

Egy csepp a tengerben…
A kerepesi iskola tanulói és dolgozói

közösen gyûjtöttek a haiti szenvedõknek

2010. február 13-án, szombat ko-
ra délután zsúfolásig megtelt a Szé-
chenyi István Általános Iskola torna-
terme. Farsangi mulatságra érkeztek
kicsik és nagyok. Az idei Farsang a ta-
valyinál is több érdeklõdõt vonzott
be iskolánk falai közé. Legnagyobb
örömünkre az óvodások is szép
számmal vettek részt a jelmezes fel-
vonuláson és az azt követõ izgalmas
programokon.

Farsangunkat a 8. osztályosok
gyönyörû keringõje nyitotta meg. (A
tánc betanításáért külön köszönet
Ragoncza Imre tanár úrnak!) A meg-
ható és ünnepélyes pillanatok után
következett az osztályok fellépése. A
harmadikosok fergeteges hangulatú
countryval, a negyedikesek kalóz-
táncukkal szórakoztatták a közönsé-
get. Ezek után már igazán jó hangu-
latban kezdõdhetett el az egyéni
versenyzõk felvonulása. A szülõk eb-
ben az évben is kitettek magukért.
Az ötletesebbnél ötletesebb, aprólé-
kosan kidolgozott jelmezek mosolyt
és elismerést csaltak az arcokra. Iga-
zi karneváli hangulatban vonult
együtt dinnye, ûrdongó, terített asz-
tal, gólyafészek, spagetti, indián, ro-

bot, gomba.(Annyi szép jelmez ké-
szült idén, hogy kevés a hely mindet
fölsorolni.) A zsûrinek igazán nehéz
dolga volt. Amíg az „ítészek” vissza-
vonultak, a gyerekek a táncparket-
ten is összemérték tudásukat. Tán-
cos lábú tanítványainkon semmilyen
zenei stílus nem tudott kifogni. A
vérpezsdítõ latin zenére egyszerre
mozogtak a csípõk, a country dalla-
mára egyszerre indultak el a lábak és
a kezek. Élmény volt nézni a sok tán-
coló gyereket.

A jelmezverseny eredményhirde-
tése után következett a mindenki ál-
tal türelmetlenül várt tombola. A fe-
szültséget szinte tapintani lehetett a
teremben. Mindenki nyerni szere-
tett volna.

Az ajándékok lassan elfogytak, a
büfé kiürült. Az idei Farsang is vé-
get ért. Jó hangulatú, vidám napot
töltött együtt gyermek, szülõ és ta-
nár. Remélhetõleg mindenki a már
szlogenné vált, de jólesõ érzéssel
távozott:

„Jövõre veletek ugyanitt!”

Sallai Krisztina
tanító

Itt a farsang, áll a bál!

Január 29-e, péntek volt. Az
iskolában aznap mindenki izga-
tottan sürgött-forgott, hiszen
ezerrel készültünk a nagy ver-
senyre. De fõleg 3. óra utáni szü-
netben kezdõdött el a zsivaj. Az
utolsó percben kezdtük el szere-
peinknek megfelelõen kifesteni
egymást. Mikor az osztályban
mindenki nagyjából kész lett, el-
indultunk az elõadások színhe-
lyére, a Forrás Mûvelõdési Házba.

Odafelé az úton már nagy
volt a vidámság, és a szép idõnek
is örülhettünk. Mikor megérkez-
tünk a Kerepesi Faluházba, jófor-
mán nem volt senki, így maradt
egy kis idõnk átöltözni, és a
sminkjeinket befejezni. A lány
WC-ben a lányokkal arról beszél-
gettünk, hogy reméljük, ügyesek
leszünk, és ennek érdekében
még lelkesen ismételgettük a
szövegeinket. Mikor a zsúfolt né-
zõtéren mindenki elfoglalta a he-
lyét, elérkezett a mi idõnk. A szín-
padon elhelyezkedtünk, ki elõl, ki
hátul, a függöny mögött. És kez-
dõdött az elsõ elõadás! Akik há-
tul voltak örültek, mikor hallották
a nézõket nevetni egy- egy jó be-
szólás vagy vicces szereplõ meg-
jelenését követõen. Miután vége
lett az elõadásunknak, nagy-
nagy tapsot kaptunk. Ezután kö-
vetkezett az 5./b osztály. Õk is

mesét adtak elõ, Tündérszép Ilo-
na és Árgyélus történetét dolgoz-
ták át ma stílusban, több poént is
beleépítve. Sikerrel. Utánuk jött
az 5/a. Õk szellemekként jelentek
meg a színpadon - nem véletle-
nül! .A jelenetük címe: „Azok a
boldogtalan kísértetek” volt. És
így jöttek az osztályok sorban. Az
5. évfolyam nagyon ügyesen
helyt állt. Mi, 6.-osok is elég jól
teljesítettünk. Nagyon megdi-
csérte a zsûri a szép díszleteinket,
amivel jól feldobtuk a Micimackó
történetét. Mindkét 7. osztály jó
volt. A Holle anyó történetét ját-
szották el, illetve egy humoros is-
kolai jelenetet mutattak be. Ezek
után jött a 8. évfolyam. Nekem a
8./a tetszett legjobban. A Hófe-
hérke paródia nagyon ötletes
volt, rengeteget nevettünk a be-
szólásokon.

Rövid szünet után következett
a nagy pillanat. Bea néni kihirdet-
te az eredményeket. Az 5-6.-osok
között Müllner Margit néni osz-
tálya lett az elsõ. A 7-8.-osoknál,
úgy, mint tavaly, most is a 8.
nyert. Mégpedig kedvenceim, a
8./a-sok . 

Szerintem nagyon jól sikerült
ez a rendezvény. Reméljük, jövõ-
re is lesz! És mi fogunk nyerni.

Élményeit közre adta: 
Korcsek Polla 6. o.

Jelenetek versenyérõl jelentem

Február 9-én Szadán a Kazin-
czyról elnevezett „Szép Magyar
Beszéd” versenyen vettünk részt
iskolánk képviseletében az 5. osz-
tályos Tóth Vikivel. A Kazinczy-dí-
jat Péchy Blanka színésznõ alapí-
totta ötven évvel ezelõtt. Az ala-
pítvány célja a magyar nyelv ápo-
lása, az értékes hagyományok õr-
zése, a beszéd mûvelése. Színé-
szek, rádiós, TV-s személyiségek
és diákok kaphatják meg ezt a dí-
jat. Már ötödik éve járunk erre a
nemes megmérettetésre, és min-
dig pozitív élményekkel, tapasz-
talatokkal gazdagodunk a verse-
nyek során.

2010. február 9-én reggel
nem a tanórákra siettünk, ha-
nem Szadára, a versenyre autóz-
tunk. Nagy szeretettel fogadtak
minket, szendvicsekkel, teával
vártak. A szervezõk nagyon ked-
vesek, segítõkészek voltak. Az
ünnepélyes megnyitó után- ara-
nyos kis óvodások, citerások,
szintetizátorosok is szerepeltek-a
szabadon választott szövegek
felolvasásával kezdõdött a ver-
seny, amit egy rövid szünet köve-
tett. Ekkor már nagyon izgul-
tunk, mert alig volt öt percünk
felkészülni az eléggé nehéz, he-

lyenként nyelvtörõnek is beillõ
szöveg felolvasására. Elõször az
5-6. évfolyamnak kellett megbir-
kóznia a feladattal, majd követ-
keztek a 7-8.-osok. Mikor ezzel is
végeztünk, kicsit megnyugod-
hattunk, hogy túl vagyunk rajta.
Ezután egy hosszabb szünet kö-
vetkezett, miközben a zsûri meg-
vitatta, ki hogyan szerepelt. Majd
az eredményhirdetés követke-
zett. A zsûri mindenkit nagyon
megdicsért, azt mondták, hogy
már régen találkoztak ilyen sok,
jól összeválogatott szöveggel, és
szép kiejtésû tanulóval. Így, szo-
kás szerint, nagyon nehéz hely-
zetben voltak, de dönteniük kel-
lett. Sajnos nem kerültünk be a
legjobb három közé, de így is jó
helyezést értünk el, és Klári néni
megdicsért minket, hogy nagyon
jól szerepeltünk. Kaptunk okleve-
let, és egy szép naptárat emlékül.

Örültünk, hogy részt vehet-
tünk ezen a versenyen, hiszen
sok mindent tanultunk. Ezúton is
szeretnénk megköszönni Klári
néninek és Margit néninek, hogy
felkészítettek minket a megmé-
rettetésre.

Keszi Dóra 8. o.

„Szép Magyar Beszéd” 
megyei olvasóverseny



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2010. FEBRUÁR 17

K
Ö

ZÉ
LE

T

Az idei év kiemelkedõ fon-
tossággal bír a kerepesi Páva-
kör Hagyományõrzõ Egyesü-
let életében, hisz idén ün-
nepli megalakulásának 35.
évfordulóját. A Pávakör ötle-
te Horváth Klára Kultúrház
igazgatónõben fogalmazó-
dott meg 1974 novemberé-
ben. Célja a helyi hagyomá-
nyok õrzése, dalok táncok
formájában. Következõ év ta-
vaszán az ötlet valóra vált, s
megalakult a hagyományõr-
zõ egyesület. Alapító tagjai
voltak- a teljesség igénye nél-
kül: Fatter Mihályné (Toldi
Mária), Hornyai József és fe-
lesége Szépvölgyi Ilona,
Rusznyák István és felesége
Sörös Teréz, Varga Jánosné
(Berta Anna), Hovanyecz
Istvánné (Csepeti Anna),
Burik Istvánné, Fera Istvánné
(Rozmüller Anna).

Az elmúlt 35 évben renge-
teg próba, fellépés és siker
kísérte a Pávakört. Az idei év
Rólunk szól… Nem csak az
Egyesületrõl hanem a hagyo-
mányainkról, mindannyiunk
múltjáról, rólunk Kerepe-
siekrõl. Folyamatosan próbá-
lunk, hogy nézõinket új és
változatos táncokkal, dalok-
kal nyûgözhessük le. Idén ki-
emelkedõen sok alkalom
adódik majd arra, hogy a he-
lyiek és valamennyi érdeklõ-
dõ megismerkedjen a Páva-
kör tevékenységével, mind-
annyiunk kulturális öröksé-
gével. A jubileumi évet jelké-
pesen március 20-án nyitjuk
meg, a Forrás Közösségi Ház-
ban egy múltidézõ fotó és
népviseleti kiállítás kereté-
ben. Minden érdeklõdõt sze-
retettel várunk!

T. Cs. K.

„Az idei év rólunk szól...”

Egyesületünk a külterületeken élõk segítségére államilag támogatott, térítésmentesen igénybe vehetõ 
szolgáltatásokat biztosít. Szolgálatnyújtó: Emberséggel az Emberérét Egyesület, 

2100 Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 69. (Berger udvar).
Szolgáltatási feladatok: A szolgáltatás jellegû feladatok abban az esetben illetik meg ingyenesen 

a lakosságot, ha az élethelyzetébõl adódó probléma önerõbõl nem oldható meg. 
A külterületi ügyintézõ (tanyagondok) által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé tartoznak:

személyszállítási feladatok: pl. információ közvetítés lakosság és a különbözõ hivatalok felé, postai ügyintézésnél
kísérte, vagy személyesen intézkedik, ha az ellátott kéri; egyéb szolgáltatási jellegû feladatok: pl. gázpalack csere,

orvosi ellátáshoz kíséret, gyógyszer kiváltás, besegít az apróbb ház körüli munkába, stb.
Külterületi ügyintézõ: Zsemberovszky Jánosné. 

Tel.: 06-20/776-3615

Emberséggel az Emberért

Mihalik Józsefet 92-ik születésnapján ajándékkal és 
tortával köszöntötték a Lila Akác nyugdíjas klub tagjai



Újságunk szinte minden lapját könnyedén teleírhatnám a
legkülönbözõbb témákkal, amelyek mind azt bizonyítják,
hogy társadalmunk milyen mélyre süllyedt. Akármilyen dol-
gon gondolkozunk el, amely meghatározza nemzetünk, sze-
mélyes életünk, vagy a társadalomhoz való viszonyunk bár-
mely kérdését, akkor általában csak a rosszat tapasztaljuk.
Mert hol van már az egészséges nemzettudat, a megélhetés
biztonsága, vagy a normális család-modell, mint a társadalom
alapja?  Ennek ellenére mégsem szeretném, ha írásom túlsá-
gosan pesszimista hangvételû lenne, mivel jómagam mindig
is bíztam valamilyen szebb jövõben.

Most, hogy csenddel takarta be a kerteket a hó, talán pi-
hentebb az agy, és mélyebb a gondolat is. Az egyik elsõ do-
log, amelyen megdolgoztattam az eszemet, az a - demokrá-
cia értelmezése magyar módra - címet is kaphatná. Képtelen
vagyok megérteni ugyanis, hogy miért kell mindig a demok-
ráciára hivatkozni politikusainknak, és miért kell itt annyira
félteni azt, ami nincs. Mert például, mi abban a demokratikus,
hogy a mintegy húsz éve kötött paktum egyik elemeként, és
az ideiglenes alkotmány részeként, eltörölték a halálbünte-
tést? Kit kérdezett meg az a néhány mutáns bolsevik, vagy
más szóval paktum-politikus ebben a tízmilliós országban,
hogy mit szól hozzá? Közbiztonságunkat érintõ kérdésekben
miért nem hivatkoznak az USA-ra?  – Bejöttél a telkemre? -
bumm a harminckettessel. Miért nem tûzi napirendre a halál-
büntetés visszaállítását a Jobbikon kívül, legalább a választá-
si kampányában, a többi párt? Ugyanis, ha népszavazás len-
ne, akkor a lakosság zöme támogatná a visszaállítását! Vélhe-
tõen, éppen ezért nem tûzik napirendre. Láthatóan, a Fidesz
kivételével, az éppen hatalmon lévõ pártok - talán nem is vé-
letlenül - úgy félnek a „kétharmados jobboldaltól”, vagyis az
alkotmánymódosítás lehetõségétöl, mint mókus az erdõtûz-
tõl. Természetesen a választ, másokkal együtt én is tudom, va-
gyis, hogy miért nem lesz népszavazás az említett ügyben
sem, mely végsõ soron azt jelenti, hogy regnáló uraink fel-
sõbb szerve még mindig nem a magyar nép. Az is tény, hogy
hazánkban a demokráciára mindig az éppen uralkodó hata-
lom haszonélvezõi hivatkoznak, mert bizony, a szegény em-
ber egyébként sem a demokráciával álmodik. És a hatalom
birtokosai szerint az a demokratikus, amit õk annak tartanak,
és akinek mindez nem tetszik, és igazi rendet akar, az fasisz-
ta, szélsõséges, vagy valami ilyesmi.  Ennek a hazug megbé-
lyegzésnek elsöprését is várjuk a közelgõ választások eredmé-
nyétõl, mert ha lassan is, de egyszer talán eljön az igazság
ideje…

Ha bármikor kinézek az ablakon, akkor a lugason him-
bálódzó kötözõzsinór állásából mindig tudom, hogy merrõl
fúj a szél. Azt viszont nem tudom, csak sejtem, hogy a BKV-
nál miért van szükség huszonhat különbözõ szakszervezetre.
Úgy látom ugyanis, hogy a kiválasztott, és nagyon jól fizetett
vezetõiknek egyáltalán nem érdeke az összefogás, vagyis az
igazi eredmény elérése, például egy „sztrájk” esetén, hiszen
akkor együttesen kellene fellépni a kihízott tolvajok csapatá-
val szemben, ami persze veszélyeztetné a megállapodást, me-
lyet titokban kötöttek velük. Ez a sztrájknak nevezett herce-
hurca tehát csak arra jó, hogy a huszonhat szervezet vezetõ
gárdája idõrõl-idõre bizonyítsa tagságának az általuk végzett
„emberfeletti” munkát, vagyis a nagy fizetésük jogosságát.
Valamikor régebben már megírtam, hogy tulajdonképpen
mindkét fél vezetõinek a fizetése is csak a meglopásunk egyik
fajtája, és valószínüleg a többi állami cégnél is ugyanez a
helyzet. Aztán, egész földrészünkön kevés olyan ország lehet
még, ahol vasutassztrájk esetén szinte minden vonat zavarta-
lanul jár. Itt nálunk ez is természetes. Egyszer Londonban, egy
héten belül sikerült átélnünk kettõ metró-sztrájkot, ami azt je-
lentette, hogy szakszerûen be van zárva minden állomáson a
bejárat, és teljes a leállás. Az utcákon türelmesen hömpölygõ
nép között, láthatóan csak mi voltunk idegesek a feleségem-
mel. Ez a türelmes hozzáállás ott azért van így, mert egy mû-
ködõ kapitalizmusban nagyobb a szolidarítás, hiszen minden-

ki tudja, hogy „ma te sztrájkolsz, holnap talán én”. Ez ilyen
egyszerû. Franciaországban egyszer egy üzem teljesen leállt,
és amikor a cég megpróbált sztrájktörõket alkalmazni, akkor
a végeredmény – természetesen – jó néhány vascsõvel bevert
fej lett. Görögországban, Olaszországban, vagy másutt is, egy
országúti demonstráció azt jelenti, hogy teljesen lezárják az
utakat, és nem pedig azt, hogy egy félpályás útlezárás esetén
néhány autó vagy traktor lehúzódik az árok szélére, és gazdá-
ik feliratokat lobogtatnak a kamerának és az arra közlekedõk-
nek, akiknek legtöbbször még lassítaniuk sem kell. /Nemrég
Kerepesen is így zajlott, ennek ellenére talán mégis lesz vala-
mi eredménye./ Tudomásul kell vennünk, hogy országunkban
semmi sem az, ami a tárgybani dolognak a neve, vagy amit ál-
lítanak róla. A sarkaiból kizökkentett közbiztonságunk kér-
désköréhez visszatérve például, egy életfogytiglani szabad-
ságvesztésre ítélt gyilkossal tíz év múltán biztosan találkozha-
tunk az utcán, ahol éppen itt a piros, hol a piros-t játszik. Leg-
alább ne neveznék életfogytiglaninak az ilyen ítéletet, hiszen
a bûnüldözõ szerveknek egyelõre még nem feladata a hazu-
dozás közpénzen! Dúsgazdaggá lett parlamenti elitünknek
olyan „bûntetõ”törvényeket sikerült eszkábálniuk az elmúlt
húsz év alatt, melyeknek segítségével a napokban a gyilkos-
sággal is gyanúsított maffiavezér a háziõrizetbõl elment vala-
hova, mivel a házban nem õrizte senki. Most aztán házon kí-
vül keresik szorgalmasan, természetesen a mi pénzünkön. És
így tovább. Ha így haladunk, akkor a hazudozás, mint tevé-
kenység, elõbb-utóbb benne lesz a szakmák névsorában, ahol
természetesen a hivatásos „médikusok” örökös mentelmi jog-
gal lesznek felruházva.( ) Tegyünk róla, hogy ne így legyen.

A választások után tehát a nemzeti oldal képviselõire óriá-
si munka vár. Isten segítse õket.

Kovács Ferenc
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A végtelen idõ részletei (2) 
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Januári testületi ülésen határozatoz hozott a testület, misze-
rint településünkön is szigorú büntetésre számíthatnak a kör-
nyezetet szennyezõk, a szemetelõk és a közterületi rongálók.
Ennek kapcsán érkezett szerkesztõségünkhöz egy olvasói levél,
melyben Hunyadi Pál úr nehezményezi, hogy „mi okból nem
terjesztették ki a szigorítást, illetve tiltást az olyan tevékenysé-
gekre is, amelyik különbözõ veszélyes anyagok eltüzelésével –
nem elhanyagolható mértékben – szennyezi a településünk
légterét, különös tekintettel annak dombvidéki jellegére”. 

– Az ilyen tevékenységet folytatók - településünk elsõ számú
közellenségei - sajnos szép számmal találhatók településünkön
- folytatja a levélíró - akik napi rendszerességgel, arra alkalmat-
lan tüzelõberendezésekben tüzelnek el nem kevés, innen-on-
nan összegyûjtött vegyes (fõleg mûanyag alapú) hulladékot,
mitsem törõdve azzal, hogy milyen egészség és egyéb károso-
dásokat okoznak közel-távoli(bb) lakótársaiknak. Felhívja to-
vábbá a képviselõtestület figyelmét és egyben kéri is, hogy
olyan mértékben és hatékonysággal foglalkozzanak környeze-
tünk védelmével ahogy azt a kor követelményei meghatároz-
zák és elvárják.

G.E.

Élhetõ településért 
- hatékonyabb rendeletA régi mesék úgy kez-

dõdtek, Hol volt, hol nem
volt. De ez a mese nem úgy
kezdõdik. Valójában nem is
mese, hiszen nem csak volt,
van is.

A ketrec sarkában szomo-
rúan gubbasztott az idõseb-
bik fiú maci. Figyelte az ürü-
lékükön mászkáló zöld dög-
legyeket, majd a szeme két
kistestvérére tévedt. Õk még
önfeledten játszadoztak, bu-
ta kis bocsok voltak.

Elõtte az edényben áporo-
dott, tisztának éppen nem
mondható víz volt. Az edény
körül széttaposott kutyatáp.
Undorral gondolt rá, hogy
neki ebbõl kell vacsorázni. A
másik oldalon az anyjuk fe-
küdt, az összegyûlt trágyára
szórt faforgácson. Meleg
volt, a levegõ fülledt, és a
szag az elviselhetetlenség
határát súrolta. Unottan va-
karta meg az oldalát, mely
viszketett a rárakódott, rá-
száradt trágyától.

Azután az anyja felé for-
dult és megkérdezte. Mondd
mama, miért meséltél ne-
künk mindig a kanyargós pa-
takról, melynek friss tiszta ví-
zében pisztrángokat lehet
fogni? Miért az erdõrõl, ahol
a nagy fákon madártojást le-
het találni? A zöld mezõkrõl,
ahol apró rágcsálókra va-
dászhatnánk? Miért, ha mi
ebben a szûk ketrecben
élünk? Hiszen mikor elmond-
tad, úgy éreztem, ott vagyok
én is. fára mászok, bokrok-
ban kutatok madárfészek
után, és halat fogok a patak-
ban a vízesés alatt.

Amikor befejezed, a két
kistestvérem elalszik, de én
nem tudok aludni. Arra gon-
dolok, ki is az az ember? Mi-
lyen jogon zár ketrecbe ben-
nünket? De válasz nincs, csak
az egymást követõ napok
szomorúsága. Õk egymást
csak nagy bûnökért zárják
ketrecbe. Mi lehet a mi bû-
nünk, amiért az ember meg-
foszt bennünket a szabad-
ságtól? Elzárja elõlünk a Na-
pot, a fényt, nem enged a
friss levegõre. A saját ürülé-
künkben fekszünk, sokszor
éhesen, szomjasan. Az oda-
dobott ételt nem mindig
tudjuk megenni, a víz meg
piszkos, ihatatlan.

Hányszor kértelek, próbál-
junk elszökni, én szabad sze-
retnék lenni. Emlékszel, a
múltkor bemászott egy csi-

ga, és milyen finom volt.
Kint a mezõn biztosan sok
van, szeretnék még enni be-
lõlük. Meg gyümölcsöt is,
frisset, ropogósat. A te vála-
szod az volt, ez nem Ameri-
ka, itt nehéz lenne megél-
nünk. De hátha mégis? Nem
tudhatjuk, ha nem is próbál-
juk meg. Hiszen itt is van
olyan eleség, ami jó nekünk
és szabadok lennénk. Szaba-
dok!

Sötét éjszaka van, dörög,
villámlik és ömlik az esõ. De a
dörgés szüneteiben más zajt
is lehet hallani. A melléképü-
let tetejérõl cserepek csúsz-
nak le és törnek össze a föl-
dön. Úgy látszik, a szél meg-
bontotta a tetõt.

Másnap reggel ragyogó
napsütésre ébredtünk és a
szél is elállt. Meg kell csinálni
a tetõt, mielõtt újra esik az
esõ. Felnéztem és láttam, jó
nagy helyen hiányoznak a
cserepek, még a kúpcserepek
is meg vannak bolygatva.
Nagy szél lehetett az éjszaka.
Hozom a létrát, a földön is
van néhány ép cserép, majd
azokat is visszarakom. Ami-
kor a nyílás fölé hajoltam,
morgást hallottam és egy kis
barna állat ugrott felém.
Nem ismertem meg a félho-
mályos padlástérben, de mi-
kor a fogva tartójuk elõke-
rült, õ mondta, hogy mosó-
medvék.

Napokig nem tudta be-
fogni õket, és addig mi min-
den éjjel hallottuk a dobogá-
sukat, mert még a fejünk fö-
lött is megbontották a tetõt.
Körbetapogatták a falat a sá-
ros mancsaikkal, ha az ablak
nyitva van, talán a szobába is
bejöttek volna. (Amerikában
a tetõkön is mászkálnak és a
padlástérben is fialnak.)

Ennek vagy tíz napja van,
de két nap óta nem jelent-
keznek, talán elmentek más-
felé. A tetõk megbontásáért
haragudtam rájuk. De mikor
a történet elsõ felére gondo-
lok, kívánom, hogy a fogva
tartóik soha ne tudják befog-
ni õket. Vannak itt erdõk, pa-
tak, kicsit távolabb tó is, és
úgy tudom, Európában is él-
nek m ár szabadon.

Ez nem mese, a történet
második felel igaz, de az elsõ
feléhez sem kellett sokat
gondolkodni, mert a sorsuk
sajnos ilyen lehetett.

Csõsz Lajos

A mosómedve család
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Kistarcsa Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete Kistarcsa Város
közigazgatási határain belül a helyi
tömegközlekedés autóbusszal tör-
ténõ ellátása pályázatot ír ki.
A pályázaton ajánlattevõ lehet min-
den olyan magyarországi székhelyû
gazdasági társaság, amely vállalja a
pályázati kiírásban meghatározott
feltételek teljesítését. A pályázaton
való részvétel feltétele továbbá,
hogy az Ajánlattevõ maradéktala-
nul feleljen meg az autóbusszal
végzett menetrend szerinti személy-
szállításról szóló 2004. évi XXXIII.
törvény által meghatározott köve-
telményeknek, továbbá vállalja,
hogy a szolgáltatást legalább a je-
lenleg érvényes menetrendnek
megfelelõen és legalább a jelenlegi
szolgáltató által üzemeltetett jár-
mûpark és szolgáltatás színvonalán
biztosítja.
A pályázati kiírás beszerezhetõ: Ke-
repes Nagyközség Polgármesteri Hi-
vatal Polgármesteri Titkárság (2144
Kerepes, Vörösmarty u 2.) munka-
napokon 8-12 óra között. A doku-
mentáció ára: 50.000,- Ft + ÁFA
Az ajánlattétel határideje: 2010.
március 12.
Elbírálásra jogosult: Kistarcsa Város
Képviselõ-testülete
Elbírálás módja: a pályázat kiírója
elõminõsítéssel nem kíván élni, a
pályázat nyertesének az összességé-
ben legelõnyösebb ajánlatot tevõ
pályázót nyilvánítja.
Az elbírálás szempontjai a 2004. évi
XXXIII. törvény 6. § (4) bekezdésé-
nek és 5. §-ának megfelelõen:

a) a lakosság életviteléhez tartozó
intézményrendszer elérhetõsé-
ge, eljutási lehetõségek a cent-
rumokba (településközpontok-
ba), vonzásközpontokba a la-
kosság utazási igényeinek meg-
felelõen,

b) a településfejlesztési és terület-
fejlesztési igények,

c) a szolgáltatások minõségével
szemben támasztott elvárások
(pl. eljutási sebesség, gyakori-
ság, pontosság, megbízható-
ság, zsúfoltság, utas-biztonság,
tisztaság),

d) a mozgásukban korlátozott sze-
mélyek utazási lehetõségei,

e) a szolgáltatások közötti össz-
hang és a szolgáltatók közötti
együttmûködés a menetrend,
az átszállási lehetõségek, a jegy-
rendszer és az utas-tájékoztatás
tekintetében,

f) a jármûvek és szolgáltatási inf-
rastruktúra színvonala, azok
használata, környezeti hatások,

g) a személyzettel szembeni elvá-
rások, foglalkoztatási feltételek,

h) a szolgáltatások ráfordításigé-
nye.

Az eredményhirdetés legkésõbbi
idõpontja: 2010. április 1. napja
A szerzõdéskötés legkésõbbi idõ-
pontja: 2010. április 9. napja
A szolgáltatás megkezdésének ha-
tárnapja: 2010 év április 15. napja
A szerzõdés idõtartama: 5 év, azaz
2010. év április hó 15. napjától
2015. év április hó 15. napjáig.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
helyi tömegközlekedés autóbusszal

történõ ellátására


