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Kövér László a Magyar Or-
szággyûlés elnöke tájékozta-
tót tartott Kerepesen,
Vécsey László országgyûlési
képviselõnk társaságában, a
helyi FIDESZ szervezet meg-
hívására. Elnök úr sok kér-
dést érintõ beszámolójából
számunkra a jelen helyzet-
ben a legizgalmasabb a ma-
gyar települések eladósodá-
sáról szóló helyzet értékelése
volt.

Kövér László kimondta,
amit eddig is tudtunk, - csak
a sajtóban nem adtak neki
elég hangot korábban -
hogy az elõzõ kormányzatok
politikájának köszönhetõen
az ország települései olyan
megszorításokat szenvedtek

el, amely egy-két szerencsés
kivételtõl eltekintve lehetet-
lenné tette az  önerõs fej-
lesztéseket, beruházásokat.
A költségvetés, különösen a
falvakban, még a szinten
tartásra sem volt elegendõ.
Ebben az idõszakban a fejlõ-
dést választó önkormányzat-
ok számára egyetlen lehetsé-
ges út állt nyitva, a hitelfel-
vétel, illetve az utóbbi évek-
ben az ennél valamivel ked-
vezõbb kötvénykibocsátás. 

Így érhettük meg azt,
hogy szinte nincs település
Magyarországon, amelynek
ne lenne adóssága. Mindez
nem csoda, hiszen az élet
nem állhat meg, minden
községben, városban szük-

ség van új épületekre, utak-
ra, iskolára, orvosi rendelõ-
re, stb., s az ehhez szükséges
összegeket csak hitelfelvétel-
lel lehetett elõteremteni.
Még a pályázatokkal elnyert
összegeket is csak akkor tud-
ták lehívni az önkormányzat-
ok, ha volt lehetõségük az
önrészt hozzátenni.

Vécsey László országgyû-
lési képviselõ - aki egyben
Szada község polgármestere
- megerõsítette az elhang-
zottakat. Ismertette, hogy az
õ községük mindössze 5000
lakossal bír, mégis 1,2 milli-
árd forint értékben bocsá-
tottak ki kötvényt, mivel a
település fejlesztésére más
módot nem láttak.

Ilyen az ország helyzete,
van gondja vele az új kor-
mánynak, s Kerepes sem ki-
vétel, bár a mi adósságunk
arányaiban jelentõsen ki-
sebb.

Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó! 

Régi – új játszóterünk
Az Alföldi utcában a község egykori

elsõ játszótere megérett a felújításra, s
az Összefogás Kerepesért Egyesület el-
határozta, hogy korszerû, hivatalos ta-
núsítvánnyal ellátott játszóeszközöket
vásárol, valamint társadalmi munkában
beépítik azokat. Szeptember 17-ére hir-
dették meg a munkát, amit egyben a

környéken lakók számára szervezett te-
vékeny és vidám nappá kívántak tenni,
bográcsolással, élõzenével, léggömbök-
kel, és persze a játszóteret boldogan fel-
avató gyermekekkel. Az idõjárás azon-
ban közbeszólt. Azon a napon egy
újabb szûnni nem akaró esõzés törölte a
tervet, bár akadtak rendkívül tiszteletre

méltó személyek, aki azt vallották, ha
megígértük, akkor betartjuk, ha akármi
is történik, s a zuhogó esõben is ott ta-
láltuk õket, javában dolgozva.

A piknikre azonban csak egy héttel
késõbb 24-én kerülhetett sor, akkor már
verõfényes napsütésben, lásd képein-
ket.

Olvasói levél 
a játszótér avatás
ünnepén
tapasztaltakról

Néhány választási felbuzdulást már át-
éltem, de ennek az alábbi eleme most fel-
idegesített.

Szerintem ugyanis nagymérvû arcát-
lanság szükségeltetik ahhoz, hogy éppen
a „Franka-csapat”által szervezett játszó-
tér-avatási rendezvény helyszínére állítja
Csák úr a hatalmas önarcképét, egy te-
herautóra szerelten. Ráadásul én itt la-
kom a téren, és nem szeretem nézni ezt.
Ugyanezt cselekedte a Magtár téren is
23-án, szintén megzavarva ezzel a megje-
lenteket. Hogy milyen megjegyzések
hangzottak el az „építész”-rõl, azt az ol-
vasó fantáziájára bízom. Kampányának
lényege ezek szerint a másik ember örö-
mének elrontása. 

- Csák úr! Ha valaki meglátja ezt a gusz-
tustalan nyomulást, akkor önre fog majd
szavazni? Egészen biztosan téved. Job-
ban is tisztelhetné a kerepesi embereket!

Egyébként, ha bárki sétál egyet a falu-
ban, és megtesz mintegy háromszáz mé-
tert, akkor óhatatlanul is „belebotlik” a
„Franka-csapat” által végzett valamelyik
munkába. És ez az igazi kampány.

Kovács Ferenc

Kövér László Kerepesen

Kidurrant az adósságlufi!
Képünk még tavasszal,
Erdõkertesen készült!
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A szerzõ egy 15 éves fiú. A
sokat szidott ifjúságról talán
árnyaltabb képünk lesz, ha a
versét megismerjük.

Szentesi
Bendegúz:

Szózat
A múltnak vad pusztaságán
Egy sötét zivatar:
Nemzetek közt magányosan
Üldözve állsz magyar!

Múltnak büszke hõse voltál
Mi maradt belõled?
Árnyéka vagy csupán a
Régi magyar népnek.

Rettegte fegyvered egykor
Nyugat és kelet
Ha szóltak, félve mondták ki
Nagy, dicsõ neved.

Most porba dõlve fekszel
Tétlen nyugszik karod
Ha rabolnak, ha bántanak,
Ha fáj is, te hagyod.

De mégis minden hiába?
Nem tûnsz szomorúnak,
Kínok közt nevetve fonod
Mártírkoszorúdat.

Drága otthon, Magyarország
Ébredj öntudatra
Virrassz majdan szebb jövõt
Születõ fiadra!

S mi, barátok tettre föl
Fogjunk gyorsan össze!
Ne hagyjuk, hogy az idõ
Karunk összekösse!

Nincs még veszve minden
Csak cselekedni kell
S a jelen porhamvából
Egy új virág kikel.

Tájékoztató az október 3-dikára 
kiírt önkormányzati választáshoz

Menjünk el szavazni!
Négy évre meghatározhat-

juk, kik kerüljenek be a döntés-
hozói székekbe. Mindegyikünk-
nek vannak vágyai arról, hogy
milyen Kerepest szeretnénk az
elõttünk lévõ idõszakban, per-
sze a lehetõségek függvényé-
ben. Ahhoz, hogy elképzelése-
ink valóra válhassanak, vizsgál-
juk meg a jelölteket és válasz-
szunk közülük olyat, akitõl élet-
útja, eddigi cselekedetei alap-
ján a leginkább elvárható, hogy
abba az irányban kívánja fej-
leszteni településünket, amit
szeretnénk.

Rajtunk múlik tehát a jövõnk,
éljünk ezzel a mindössze négy-
évente adódó lehetõséggel.
Minden egyes szavazat számít!

Hová kell menni szavazni?
Kérünk minden választópol-

gárt, hogy figyelmesen olvassa
el a kapott tájékoztatón a sza-
vazókör helyét, mert vannak
változások a korábbi évekhez
képest. Ennek oka az, hogy az
új törvényi szabályozás szerint a
továbbiakban csak nyolc egye-
nes úton megválasztott, vala-
mint a listáról bekerülõ három
képviselõ és a polgármester al-
kotják majd a döntéshozó tes-
tületet. Az új szabályoknak
megfelelõen nyolc választóke-
rület létezik, mindegyikben két
szavazókörrel.

Az utcajegyzék megtalálható
ebben a különszámban is, vala-
mint a www.valasztas.hu por-
tálon is.

A mozgásukban 
korlátozottak hogyan 
szavazhatnak?

Aki a mozgásában gátolt,
kérheti, hogy a szavazatszámlá-
ló bizottság vigye ki hozzá a

mozgóurnát. Mozgóurna csak
írásban kérhetõ! Mozgóurnát a
szavazás napja elõtt a helyi vá-
lasztási irodától, a szavazás
napján a lakóhelye szerinti sza-
vazatszámláló bizottságtól kér-
het.

Mit vigyünk magunkkal
a szavazáshoz?

Szavazni csak személyesen
lehet, azt is úgy, hogy a sze-
mélyazonosságunkat és a lakcí-
münket elõbb igazoljuk. Ezt a
következõ iratokkal tehetjük
meg:
• a lakcímet tartalmazó sze-

mélyazonosító igazolvány
(régi, könyvecske formátu-
mú) vagy

• személyazonosító igazolvány
(kártya formátumú) 

• vagy útlevél 
• vagy 2001. január 1-jét köve-

tõen kiállított vezetõi enge-
dély (kártya formátumú) és 

• a felsorolt igazolvány mellett
a lakcímigazolvány (lakcím-
kártya).

Mikor adhatjuk le 
szavazatainkat?

A szavazókörök október 3-
dikán reggel 6 órától, este 7-ig
fogadják a szavazni érkezõket.

Kisebbségi önkormányzati 
választás

Magyarországon minden te-
lepülésen alakulhatnak nemzeti
kisebbségi önkormányzatok,
amennyiben idõben eleget tet-
tek az elõírásoknak. Kerepesen
a CIGÁNY, a SZLOVÁK és a NÉ-
MET kisebbség alakíthatja meg
az önkormányzatát. A kisebb-
ségi jelöltekre azok szavazhat-
nak, akik az adott kisebbséghez
tartozóknak vallották magukat,
és felkerültek a kisebbségi vá-

lasztói névjegyzékre. A kisebb-
ségi önkormányzati választás is
ugyan ezen a napon, az ún
„nagy önkormányzat” megvá-
lasztásához hasonlóan történik.

Listás jelöltek
Azok a szervezetek, amelyek

több választókörzetben állítot-
tak jelöltet egy-egy névsort tar-
talmazó jegyzéket is leadtak a
Választási Bizottságnak. A vá-
lasztás során a nem nyert jelölt-
jeikre leadott szavazatokat ösz-
szesítik, s a három úgynevezett
listás önkormányzati helyet a
szervezetek által kapott szava-
zatok arányában osztják el. Így
lesz három olyan képviselõ,
akik ugyan a saját választókerü-
letükben nem nyernek, de a lis-
tás helyekre mégis bejutnak. Az
ilyen, listáról bekerült képvise-
lõk mindenben egyenrangúak
az egyenes ágon bejutottakkal
a testületben.

Megyei képviselõk listái
A megyei önkormányzatok is

jelentõs önkormányzati szerep-
pel bírnak, s a jövõben várható-
an a jelentõségük még növek-
szik is. A megyei önkormány-
zatba is most szavazunk be sze-
mélyeket, mégsem neveket ta-
lálunk az erre vonatkozó szava-
zólapon, hanem szervezeteket
(pártokat).

Hasonlóan, mint a helyi lis-
tás szavazatok számításánál,
megyei szinten összesítik, me-
lyik szervezet milyen arányban
kap helyet a választók akaratá-
nak megfelelõen a megyehá-
zán. Az egyes szervezetek a je-
löltjeiket rangsorolva elõre le-
adták, a szavazás során az dõl
el, hogy a listákról, melyik szer-
vezet, hány általuk jegyzett
személyt juttat be.

Tisztelt Kerepesi 
Honfitársaim!

Október 3-án a választá-
sok napján két dolgot vésse-
nek jól az eszükbe: az elsõ
az, hogy el kell menni sza-
vazni mindenkinek, aki jo-
gosult rá! A másik az, hogy
ne hagyják magukat be-
csapni! Kerepes elmúlt négy
esztendeje sikeres, magasra
tettük a mércét. Kerepes
szekere halad. Lovast válta-
ni akkor szokás, ha nem ha-
lad a szekér. Ha a további
fejlõdésre szavaznak, akkor
nézzék meg jól, kik indulnak
polgármesternek és kik in-

dulnak képviselõknek? Tud-
nak-e róluk eleget és eddig
mit tettek Kerepes érdeké-
ben?

Közülük kik és mivel vet-
tek részt a közéletben? Mit
tettek a választás nélkül el-
telt évek során, tettek-e egy-
általán valamit, vagy csak
most nõtt meg az étvágyuk,
amikor választani kell? Ha
nem, akkor vajon mi ûzi
õket? A hatalomvágy? Ne-
tán egyéni-, gazdasági, vagy
gyõztes pártérdek?  Azt sem

árt tudni, hogy közülük kik
és hányszor indultak és sze-
repeltek le az elõzõ választá-
sokon és hányszor változtat-
tak pártmellényt az utóbbi
8-10 esztendõben?

Ilyenkor a választások
elõtt a cukros madzag és a
féktelen szidalmazás napjait
éljük, ami kétségtelenül
megnehezíti a tárgyilagos
döntést, de nem zárja ki.
Mérlegelni kell, összevetni
az elmúlt esztendõket, azok
sikereit és kudarcait össze

kell mérni azokat a polgár-
mester-jelölteket és képvise-
lõjelölteket egymással, akik
indulnak a versengésen.

Tisztelt kerepesi honfitár-
saim! Ha az elemzéseket, az
események értékelését és a
személyek alkalmassági ösz-
szehasonlítását elvégzik, ak-
kor azt gondolom, csöppet
sem lesz nehéz eldönteniük
kire szavazzanak. Csak el
kell menni! Ezt kérem tiszte-
lettel valamennyi szavazásra
jogosult kerepesi honfitár-
samtól.

Franka Tibor 
polgármester

Önkormányzati Választás
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Polgármester jelöltek

Jelölt neve Jelölõ szervezet
Csák Zoltán Szilasligeti Teleház 

Közhasznú Egyesület 
Franka Pál Tibor Összefogás Kerepesért Egyesület 
Rózsás Erika Erzsébet Európai Civil Koordinációs Egyesület
Simoncsik László Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

/Kereszténydemokrata Néppárt 

Képviselõjelöltek

1.számú választókerület
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Dr. Barabás 
Gábor István Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

/Kereszténydemokrata Néppárt 
Boros Miklós Szilasligeti Teleház 

Közhasznú Egyesület 
Nagy Anna Összefogás Kerepesért Egyesület 
Nagy Béláné Európai Civil Koordinációs Egyesület 
Véber Gábor Független
Záborszky Ede Jobbik Magyarországért 

Mozgalom

2.számú választókerület
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Gombkötõ Róbert Európai Civil Koordinációs Egyesület
Kovács Antal Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

/Kereszténydemokrata Néppárt 
Nagy Irén Szilasligeti Teleház 

Közhasznú Egyesület 
Palkovics 
László János Jobbik Magyarországért

Mozgalom
Dr. Vaszil László Összefogás Kerepesért Egyesület 

3.számú választókerület

Jelölt neve Jelölõ szervezet
Babicz Zoltán Európai Civil Koordinációs Egyesület 
Éger Imre István Magyar Szocialista Párt 
Fatter Gábor Szilasligeti Teleház 

Közhasznú Egyesület 
Fehér Richárd László Jobbik Magyarországért 

Mozgalom
Kiss Károly Összefogás Kerepesért Egyesület 
Simoncsik László Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

/Kereszténydemokrata Néppárt 

4.számú választókerület
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Fülöp Gábor Európai Civil Koordinációs Egyesület 
Gáspár Tiborné Szilasligeti Teleház 

Közhasznú Egyesület 
Kelemen-Toldi 
Albert István Jobbik Magyarországért

Mozgalom
Mayer Endre Gyuláné Összefogás Kerepesért Egyesület 
Ungi Edina Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

/Kereszténydemokrata Néppárt 
Uzsoki István Magyar Szocialista Párt

5.számú választókerület
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Farkas Zsuzsanna Összefogás Kerepesért Egyesület 
Karacs Gyula Jobbik Magyarországért 

Mozgalom
Németh János Magyar Szocialista Párt 
Pap Anikó Szilasligeti Teleház 

Közhasznú Egyesület 
Szabó József Európai Civil Koordinációs Egyesület 
Vaszilkó Ferenc Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

/Kereszténydemokrata Néppárt 

6.számú választókerület
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Dorogi János István Magyar Szocialista Párt 
Kelemen-Toldi 
Róbert Lehel Jobbik Magyarországért 

Mozgalom
Lovas András Szilasligeti Teleház 

Közhasznú Egyesület 
Mecznerné
Hornyák Mária Független
Rózsás Erika Erzsébet Európai Civil Koordinációs Egyesület 
Varga-Szabó Anikó Összefogás Kerepesért Egyesület 
Zentai László 
Zoltánné Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

/Kereszténydemokrata Néppárt 

7.számú választókerület
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Ágoston Ferenc Szilasligeti Teleház 

Közhasznú Egyesület 
Katona Róbert Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

/Kereszténydemokrata Néppárt 
Kóbor Tamás Összefogás Kerepesért Egyesület 
Kovács Ernõné Jobbik Magyarországért 

Mozgalom
Kundra László Európai Civil Koordinációs Egyesület
Szilágyi Dénesné Független

8.számú választókerület
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Arany Virág Márta Európai Civil Koordinációs Egyesület 
Barti Béla Független
Labancz József Civil Mozgalom Egyesület 
Mácsai-Krizsán
Marianna Összefogás Kerepesért Egyesület 
Pozsonyi István Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

/Kereszténydemokrata Néppárt 
Szabó Éva Szilasligeti Teleház 

Közhasznú Egyesület 
Varga József Magyar Szocialista Párt 
Vig János Jobbik Magyarországért 

Mozgalom

Települési kompenzációs listák
Listaállító szervezet(ek) neve Jelöltek száma
Európai Civil Koordinációs Egyesület 9
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
/Kereszténydemokrata Néppárt 9
Jobbik Magyarországért Mozgalom 8
Magyar Szocialista Párt 5
Összefogás Kerepesért Egyesület 6
Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület 9

Választható polgármester-, és képviselõjelöltek, listák, 
kisebbségi önkormányzati jelöltek
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KPest megye közgyûlési listái
Listaállító szervezet(ek) neve Jelöltek száma
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/ Kereszténydemokrata
Néppárt 43
Jobbik Magyarországért MOZGALOM 56
Magyar Szocialista Párt 75

Kisebbségi önkormányzati jelöltek
Jelölt neve Jelölõ szervezet Kisebbség
Bán Szilvia MCF a Magyarországi 

Cigányok Országos 
Fóruma CIGÁNY

Csóka Jenõ MCF a Magyarországi 
Cigányok Országos 
Fóruma CIGÁNY

Kõhalmi Dániel Roma-Magyar Mûvészeti, 
Oktatási Egyesület CIGÁNY

Kõhalmi Józsefné Roma-Magyar Mûvészeti, 
Oktatási Egyesület CIGÁNY

Kõhalmi Malvin Roma-Magyar Mûvészeti, 
Oktatási Egyesület CIGÁNY

Lakatos Elemér 
Józsefné Magyarországi

Nemzeti-, Etnikai
Kisebbségek
Érdekvédelmi
Egyesülete CIGÁNY

Lakatos György MCF a Magyarországi
Cigányok Országos 
Fóruma CIGÁNY

Németh János MCF a Magyarországi
Cigányok Országos 
Fóruma CIGÁNY

Oláh Ibolya Magyarországi
Nemzeti-, Etnikai
Kisebbségek Érdekvédelmi 
Egyesülete CIGÁNY

Oláh Józsefné MCF a Magyarországi
Cigányok Országos 
Fóruma CIGÁNY

Rejlik János Magyarországi
Nemzeti-, Etnikai
Kisebbségek Érdekvédelmi 
Egyesülete CIGÁNY

Szénásiné
Lakatos Regina Magyarországi

Nemzeti-, Etnikai
Kisebbségek
Érdekvédelmi
Egyesülete CIGÁNY

Sztojka Tünde Roma-Magyar Mûvészeti, 
Oktatási Egyesület CIGÁNY

Fatter Mihály Észak Magyarországi 
Német Önkormányzatok 
Szövetsége Egyesület NÉMET

Herpszt Károlyné Észak Magyarországi 
Német Önkormányzatok 
Szövetsége Egyesület NÉMET

Kovács Zoltán Észak Magyarországi
Német Önkormányzatok 
Szövetsége Egyesület NÉMET

Kovács Zoltánné Észak Magyarországi 
Német Önkormányzatok 
Szövetsége Egyesület NÉMET

Springer Krisztina Észak Magyarországi 
Német Önkormányzatok 
Szövetsége Egyesület NÉMET

Kiss Károly Magyarországi Szlovák 
Szervezetek Uniója SZLOVÁK

Paksa Zsoltné Magyarországi Szlovák 
Szervezetek Uniója SZLOVÁK

Tarnóczki Lászlóné Magyarországi Szlovák 
Szervezetek Uniója SZLOVÁK

Zombori Hubertné Magyarországi Szlovák 
Szervezetek Uniója SZLOVÁK

A Silvestris & Szilas Kft. illóolajok, gyógynö-
vénykivonatok és illatanyagok gyártásával
foglalkozik. Bevételük jelentõs részét fordít-
ják kutatásra, fejlesztésre; folyamatosan
igyekeznek megfelelni vevõik igényeinek. Az
elmúlt néhány évben termelésüket és forgal-
mukat követve a teljes cégfolyamatot lefedõ
vállalatirányítási rendszert vezettek be, mely-
nek segítségével optimalizálni tudják gyártá-
sukat. A termékskála bõvülésével, valamit
növekvõ exporttevékenységükkel szükséges-
sé vált egy korszerû raktárcsarnok építése. A
projekt keretein belül egy 460 négyzetméte-
res könnyûszerkezetes csarnokot építettek
fel, melyet korszerû raktártechnikával láttak
el. Jelen beruházásunkat Európai Uniós Tá-
mogatásból valósították meg a Nemzeti Fej-
lesztési Terv lehetõségeit kihasználva 20 185
305 Ft támogatásban részesültek.

Telephely korszerûsítés 
a Silvestris & Szilas Kft-nél
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Az iskola és az óvoda 
tanév-elõkészítése
A képviselõk szavazatukkal jó-
váhagyták a megtett elõkészü-
leteket. A leglényegesebb adat
szerint az óvodában 99 gyer-
mek nevelése folyik, helyhiány
miatt elutasítani mindössze
négy gyermeket kellett.
Az iskolában a legfontosabb
változást az új igazgató kineve-
zése jelentette, amelyrõl a kö-
vetkezõ napirendi pontban
döntött a testület.

Az iskolaigazgató 
személyének kiválasztása
A kiírt pályázatra két fõ jelent-
kezett. Mindkét illetõ megfelelt
a kiírásban meghatározott
szempontoknak. Az alapos
elemzést követõen az Oktatási
Bizottság ajánlása alapján a tes-
tület nyilvános ülésen Nagy
László személye mellett dön-
tött, s a döntés megfelelt a
szakérõ, a nevelõtestület és a
kisebbségi önkormányzatok vé-
leményének is. Nagy László jól
ismert a nevelõtestület elõtt,
mivel korábban hosszabb ideig
vezette már ezt az intézményt.
Polgármester úr a döntés kihir-
detését követõen megismételte
az önkormányzat legfontosabb
elvárását: az iskola létszáma to-
vább nem csökkenhet, meg kell
fordítani azt a káros hangula-
tot, amelynek következtében az
iskoláskorúvá vált 100 gyer-
mekbõl mindössze 28-at írattak
be a szülõk a kerepesi iskolába.
Kóbor Tamás bizottsági elnök
hozzá tette, hogy már a tanév-
nyitó ünnepély is derûsebb, bíz-
tatóbb képet mutatott. Egyben
meg köszönte Ágó Katalin
megbízott igazgatónak az át-
meneti idõszakban elvégzett
munkáját, vázolta a kerepesi
többi intézmény együttmûkö-
désének szükségességét a kö-
zös cél érdekében, és eredmé-

nyes munkát kívánt az új igaz-
gatónak.

Az iskola alapító okiratának 
módosítása
Az újabb szabályok szerint azt
is rögzíteni kell, hogy milyen sa-
játos nevelési igényû gyerme-
kek nevelését tudja ellátni az in-
tézmény. Ez alkalommal ezzel a
fejezettel bõvült az okirat.

Belterületbe vonás
A Vasút utca 42. sz. alatti ipari
terület belterületbe vonásáról
döntött a testület Pordán Mik-
lós bizottsági elnök indoklása
mellett.

A Szõlõsor utca és a környezõ
mezõgazdasági terület helyi
építési szabályzata és telepü-
lés szerkezeti terve
A két szabályozó leírást jóvá-
hagyta a képviselõ-testület.
Polgármester úr indoklása sze-
rint éppen ideje volt az egyko-
ri õsi falu magját jelentõ terü-
let szabályozása, amely indo-
kolatlanul szorult háttérbe
hosszú idõn keresztül. Többek
között Kerepes elsõ temploma
is itt épült, s még azt is tudjuk,
hogy az oltárát diófából fa-
ragták.

A községi hulladék 
elhelyezése, kezelése
Beindult az Ökörtelek völgy-
ben kialakított, Zöld Híd elne-
vezésû hulladékkezelõ rend-
szer, õk üzemeltetik a község
területén létesített hulladékszi-
geteket, amely a válogatott la-
kossági szemét elhelyezésére
szolgál. A többi hulladékot
azonban Kerepes még egy ide-
ig a jelenlegi befogadó KerHu
lerakóba szállítja, amely azon-
ban 20 %-os áremelést hajtott
végre. Ez azonban még min-
dig alacsonyabb összeg, mint
amibe a nagyon korszerû, de

költséges Zöld Híd féle feldol-
gozás kerül majd.

Lemondás csatornázási t
ámogatásról
A még 2003-ban kapott csator-
názási támogatás egy részérõl
kell lemondani, illetve visszaté-
ríteni, amiatt, mert az elkészült
csatornára nem kötött rá határ-
idõre meghatározott számú in-
gatlan. Így az államkincstár
visszakövetel közel 850.000 Ft
támogatást. A jelenlévõ Szi-
lasvíz Kft vezetõje úgy nyilatko-
zott, hogy õk nem kaptak az
akkori önkormányzattól erre
vonatkozó tájékoztatást, ezért
nem szorgalmazták a Juhász
Gyula, Tölgyfa, Hold utcán a rá-
kötéseket. Elhangzott ugyanak-
kor, hogy az évrõl évre emelke-
dõ talajterhelési díj összege ma
már nagyobb teher a lakosság-
nak, mint a rákötés, tehát most
már ez az ösztönzõ kényszeríti
a lakosságot a csatorna haszná-
latára.

Élsportolók önkormányzati
támogatása
Két fiatal kerepesi sportoló kért
önkormányzati támogatást,
mert magánerõt meghaladó
költségekkel jár a sporttevé-
kenységük, amelyet pedig
nemzetközi szinten is végez-
nek. A két kérelmezõ: Ihos Erika
sportlövõ és Erdélyi Nándor tri-
atlonos, aki szeptemberben a
budapesti Triatlon Világbajnok-
ságon a Magyar Nemzeti Válo-
gatottban küzdött. Franka Ti-
bor magánemberként 5-5 ezer
forint havi támogatást ajánlott
fel a két fiatal számára, s azt
kérte, hogy a testület is szavaz-
zon meg szintén 5-5 ezer forint
önkormányzati összeget.
Mások részérõl elhangzottak
különféle javaslatok, de végül a
fenti megoldást tûnt egyedül

alkalmas megoldásnak, így azt
szavazta meg a testület többsé-
ge.

Felsõfokú tanulmányok 
támogatása
A képviselõ-testület úgy dön-
tött, hogy az elkövetkezõ tan-
évben is támogatást kíván nyúj-
tani a Bursa Hungarica felsõfo-
kú ösztöndíj támogatási rend
szerint arra érdemes és rászoru-
ló fiataloknak.

A Családsegítõ épületének
felújítása és az Idõsek Nappa-
li Klubjának megépítése
A benyújtott pályázatot a bíráló
bizottság 101 millió forint tá-
mogatásra érdemesítette,
melyhez az önkormányzat
megszavazta a 11 millió Ft ön-
részt.

Tiszteletdíjak felajánlása
Az utolsó havi (szeptemberi)
tiszteletdíjáról Rózsás Erika le-
mondott a Szilasligetért Köz-
hasznú Egyesület javára, Palotai
László pedig az önkormányzat
településüzemeltetõ Kft-je javá-
ra, azzal a kikötéssel, hogy ezt
az összeget a Kft a Szõlõsor
közlekedési helyzetének javítás-
ra fordítsa.

A tûzgyújtási tilalom
ésszerûsítése
Kóbor Tamás javasolta, hogy a
kerepesi tiltó rendelkezést he-
lyezzék hatályon kívül, mert bõ-
ven elegendõ az országos tiltás,
amit szükség szerint elrendel-
nek. Ha az országos érvényû til-
tásba nem ütközik, akkor Kere-
pesen változatlanul a korábban
meghatározott napon (pénte-
ken) lehet avart, lombot, galy-
lyat égetni. A testület egyetér-
tet és megszavazta a javaslatot.

Windhager

Képviselõ-testületi ülés
Szeptember 1-jén tartotta utolsó rendes ülését a kerepesi önkormányzat képviselõ-testülete. A meg-
hívón Franka Tibor polgármester 8 napirendi pont megtárgyalásának szükségességét jelezte.
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ETTérségi összefogás 
a munkahelyekért

A Pedagógiai Szakszolgálat
a Széchenyi István Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészet-
oktatási intézményen belül,
szakmailag önálló intéz-
ményegységben tevékenyke-
dik. Feladata, hogy ellássa
Kerepes területén elõ vala-
mennyi 3-18 éves korú gyer-
meket.

A nevelési tanácsadó tevé-
kenységei közé tartozik a be-
illeszkedési-, magatartási-,
tanulási- és egyéb zavarokkal
küzdõk ellátása. Ezen felül
szûrõ- és fejlettségi vizsgála-
tok végzése, egyéni, illetve
kiscsoportos fejlesztés, terá-
pia, szakvélemények készíté-
se pszichológiai diagnoszti-
ka, tanácsadás és gondozás.
Lehetõség van továbbá logo-
pédiai szûrõvizsgálatokra,
beszédterápiára és logopédi-
ai szakvélemények kiadására.

Intézményünkben egy
pszichológus, két gyógype-
dagógus, két logopédus és
egy fejlesztõ pedagógus dol-

gozik. A vizsgálatokat a köz-
oktatási intézmények (óvo-
da, iskola), illetve a szülõk
önként is kérhetik.

Szakszolgálatunk az általá-
nos iskola földszinti folyosó-
ján mûködik négy fejlesztõ
szobában. Vizsgálatra jelent-
kezni elõzetes idõpont-
egyeztetéssel lehetséges, az
560-440, illetve a 06-20-559-
8915 telefonszámon. Min-
den érdeklõdõt szívesen fo-
gadunk!

Azzal a kéréssel fordulunk
Kerepes lakosságához, hogy
amennyiben még használha-
tó, jó állapotú gyermekjáték-
okkal, irodai felszereléssel,
ülõgarnitúrával, szekrények-
kel, polcokkal rendelkeznek,
kérjük, ajánlják fel intézmé-
nyünk barátságosabbá, esz-
tétikusabbá tétele érdeké-
ben.

Köszönettel,
a Pedagógiai 

Szakszolgálat dolgozói

Gödöllõ, 2010. szeptem-
ber 22. – Hatvan szervezet ír-
ta alá Gödöllõn a kistérség
Foglalkoztatási Paktumának
alapító okiratát. A partner-
ség létrehozásával közös ki-
törési pontokat fogalmaztak
meg a térség foglalkoztatási
szintjének növelése, valamint
az inaktivitás és a munkanél-
küliség mérséklése érdeké-
ben munkáltatók, önkor-
mányzatok, képzõ intézmé-
nyek és a regionális munka-
ügyi központ. 

„A gödöllõi kistérség ki-
használva komparatív elõ-
nyeit Közép-Európa egyik
legdinamikusabban fejlõdõ
kistérségévé válik. Egyetemi
bázisának, szellemi hátteré-
nek és élénk vállalkozási akti-
vitásának köszönhetõen in-
nováció orientált gazdasági
fejlõdést valósít meg. A gaz-
daság fõáramába bõvülõ
számban kapcsolódnak be
hátrányos helyzetû rétegek
is. A kistérség megtartja
szakképzett munkaerejét és
diplomásait, amelynek alapja

a vállalkozások részvételével
eredményesen mûködõ kép-
zési és szakképzési rendszer,
a vonzó és biztos megélhe-
tést kínáló munkahelyek” –
ezt a jövõképet vázolták fel
2020-ra a frissen alakult Gö-
döllõi Foglalkoztatási Paktum
tagjai.

A partnerség alapítói a gö-
döllõi kistérség gazdaságá-
nak és munkaerõpiacának
fejlesztésében érdekelt válla-
latok, intézmények. Ezen
szervezetek érdeke, hogy a
térségben élõ emberek kép-
zettségi szintje növekedjen, a
helyi vállalkozások termelé-
kenysége, foglalkoztatási ké-
pessége javuljon, a térségi
képzõintézmények a munka-
erõ-piaci igényeknek megfe-
lelõ tudással vértezzék fel az
itt tanuló fiatalokat, illetve
hogy érdemi párbeszéd és jól
mûködõ partnerség alakul-
jon ki a résztvevõ szervezetek
között.

„Kötelességünk és felelõs-
ségünk a kistérség lakói szá-
mára a komfortérzet biztosí-
tása, amihez hozzátartozik a
munkahelyek létrehozása és
megtartása” – mondta az
ünnepélyes aláíráson Dr.
Gémesi György, a Gödöllõi
Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Kistérségi Tár-
sulása elnöke. 

Kerepes részérõl Franka Ti-
bor polgármester, Horváth
Vera, a Kerepesi Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetõje, továbbá Ungi Edina
a Kerepesi Vállalkozók Egye-
sülete nevében írta alá a Pak-
tumot.

A Nevelési Tanácsadó
mûködése, feladatai

Franka Tibor

Ungi Edina

Horváth Veronika
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- Kedves Igazgató Úr! Ön
nyerte el a képviselõ-testü-
let bizalmát. Milyen célki-
tûzéseket fogalmazott meg
a pályázatában és kapott-e
egyéb irányelveket az ön-
kormányzattól a munkájá-
hoz?

- A képviselõ-testület pá-
lyázat kiírásában nem fogal-
mazott meg kötelezõ érvé-
nyû irányelveket, így az önál-
ló elgondolásaim szerint állí-
tottam össze a pályázato-
mat, ami ezek szerint közel
állt az önkormányzati elvárá-
sokhoz.

A céljaim azóta feladatok-
ká váltak, amelyek közt van-
nak hosszú-, közép-, és rövid
távon megoldhatók. Az öt-
éves ciklusra szóló kinevezé-
sem ideje alatt alapvetõ cél
az intézmény tanulólétszá-
mának a növelése. A jelenlegi
adatok alapján elkészítettem
egy táblázatot. Most 240 ta-
nulónk van. Az iskola mûkö-
désének jó eredményeit
megismerve elképzelhetõ,
hogy fölsõbb évfolyamban is
hoznak vissza tanulót a szü-
lõk, de erre tömegesen nem
számíthatunk. A létszámot

úgy tudjuk növelni, ha évrõl
évre az elsõ osztályba több
gyermeket íratnak be. Ha et-
tõl kezdve évente két elsõ
osztályt tudunk indítani, ak-
kor az ötéves ciklus végére
350 gyerekkel számolhatunk,
s ez megegyezik az iskola ala-
pító okiratában engedélye-
zett létszámmal. Tehát öt év
alatt elérhetjük, hogy az isko-
la alsó tagozatán már évfo-
lyamonként két osztályunk
legyen.

Ez majd azt is jelenti, a
2015/2016-os tanév után az
iskolának több osztályterem-
re lesz szüksége. Ez a fenn-
tartóra is ró feladatot, ami
úgy is megoldható, ha példá-
ul Szilasligeten egy új intéz-
mény hoznak létre. Ez egy
hosszú távú terv, amelynek
bele kell illeszkednie a tele-
pülés fejlesztési elképzelései-
be, hiszen beruházást is igé-
nyel.

- Milyen módon kívánják
ezt a célt elérni?

- Egy szülõi felmérés kap-
csán tudjuk, hogy az intéz-
ményrõl a lakosok viszonylag
keveset tudnak. Teljesen nyil-
vánossá kell tenni az intéz-
mény mûködésének adatait,
az eredményeket és ha van,
akkor a gondjait is, hiszen
abban az esetben a megol-
dáshoz akár a társadalom se-
gítségére is számíthatunk. Ez
ügyben fejleszteni akarom az
iskola honlapját, amely jelen-
leg nem tölti be azt a szere-
pet, amire szükség lenne.
Ezen túl a rólunk szóló híre-
ket, tájékoztatásokat más
módon is terjeszteni fogjuk,
gondolok itt a helyi újságra,
a helyi rádióra, a Szilas Tv-re.
Egykor az iskolában mûkö-
dött riporter szakkör, amelyik

iskolai újságot is megjelente-
tett, illetve riportokat, inter-
júkat készített a helyi rádió és
az iskola rádió számára. Ezt
most felélesztjük.

Ünnepségét szervezzük az
iskola fennállásának 30. év-
fordulója alkalmából, amely-
re meghívjuk az intézmény
valamennyi volt diákját és ta-
nárát. A riporter szakkörnek
jó alkalom lesz az ünnepség-
sorozattal adódó lehetõsége-
ket kihasználni.

Szeretnénk magunkat min-
den lehetséges helyen és mó-
don bemutatni, s nem csak
kiemelkedõ alkalmakkor, ha-
nem folyamatában.

- Milyen meglévõ érté-
kekre tud építkezni igazga-
tó úr?

- Az iskolánk egyik büszke-
sége a kötelezõ tanórában
tartott táncfoglalkozás min-
den évfolyamon, amit
Ragoncza tanár úr tart. En-
nek keretében a népi táncon
túl viselkedésre, emberi érté-
kekre is nevelünk,s a felsõbb
évfolyamokon már moder-
nebb táncok is beleférnek.
Tanár úr egyben erõsíti a kap-
csolatunkat a Kisvirág Tánc-
csoporttal és a Mûvelõdési
Házzal.

Emelt szinten tanítjuk az
idegen nyelvet. Már az elsõ
évfolyamon biztosítjuk az an-
gollal való játékos ismerke-
dést szakköri keretben.
Mindehhez a megfelelõ
nyelvtanári létszám rendelke-
zésünkre áll az iskolában.

Ugyancsak emelt szintû a
testnevelésünk, bár ez utób-
bit még csak az alsó tagozat
élvezi, de fokozaton jönnek
felfelé az évfolyamok. A tan-
órákat, kötelezõ délutáni
edzések egészítik ki és kiváló
lehetõségünk a kistarcsai
uszoda bekapcsolása az
úszásoktatásba.

- Melyek a máris elkez-
dett vagy tervezett tevé-
kenységek?

- Nagyon fontos feladata
az intézménynek a tanulmá-
nyi eredmények javítása. Eh-
hez az ösztönzõ rendszert
kell hosszú távon kialakíta-
nunk. Erõsítjük az informati-
ka-oktatást, valamint az esz-
tétikai és vizuális nevelés ér-
dekében a mûvészeti okta-
tást. Ez utóbbi nevelési terü-
let jelenlétét egyelõre még
csak a zeneoktatásnak kö-
szönhetjük, de engedélyünk
van színmûvészeti és bábmû-
vészeti oktatásra is. Jövõre

legalább egy csoporttal ezt is
elindítjuk, amennyiben a lét-
számbõvüléssel lesz merítési
lehetõségünk.

Valódi és szoros együttmû-
ködést építünk ki a társintéz-
ményekkel: az óvodával, a
mûvelõdési házzal, a Gyer-
mekjóléti és Családsegítõ
Szolgálattal, illetve támasz-
kodunk a saját pedagógiai
szakszolgálatunkra. A neve-
lés-oktatás terén ezekkel az
intézményekkel nagyon szo-
rosan együtt kell mûködni
ahhoz, hogy azokat a gyere-
keket, akik valamilyen részké-
pesség terén hátrányban
szenvednek, segíteni tud-
junk.

- Hogy fogadta Önt a ne-
velõtestület?

- Köszönöm szépen jól. A
nevelõ testületnek a 80 %-a
2001 és 2006 között is velem
dolgozott, jól ismerjük egy-
mást.

- Miben változott az in-
tézmény a távolléte alatt?

- Amikor távoztam egy el-
hanyagolt, viszonylag lepusz-
tult körülmények közt mû-
ködtünk. Ahhoz az állapot-
hoz képest hatalmas fejlõdé-
sen, javuláson ment át az
épület. Most olyanok a körül-
mények, amelyek alapot ad-
nak egy jó iskolához, köszön-
hetõen a fenntartónak. 

A nevelõtestülettel mi is
megteszünk mindent a to-
vábbi szépítéshez, az iskolai
dekorációkkal is igyekszünk
otthonossá tenni az épületet.
A jó iskolához az is hozzátar-
tozik, hogy itt rendnek kell
lennie minden téren, csak így
lehet nevelni és magas tanul-
mányi eredményeket elérni.
Ez persze folyamat, de el kell
érnünk, hogy a tanulmányi
eredményeink összehasonlít-
va elérjék az országos átla-
got.

- Melyek az iskola legkö-
zelebbi eseményei?

- Október 2-dikán az iskola
udvarán tartunk Sportnapot.
Szüreti bált azonban most
nem rendezünk, mert más-
nap tartják az önkormányza-
ti választásokat, így a Sport-
nap ez alkalommal csak este
7-ig tarthat.

- Köszönöm az interjút!
Sok sikert kívánunk a tervek
megvalósításához, és várjuk
az újságban közölhetõ minél
bíztatóbb iskolai híreket.

Lejegyezte:
Windhager Károly

Az iskolában rendnek kell lenni!

Interjú Nagy Lászlóval, az iskola új igazgatójával
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Helyszín:Szilasligeti Közösségi Ház
Idõpontok:Hétfõn és Szerdán 15.00-16.00

Elsõ óra: október 4. 15 óra
Tájékoztatás:

Farkas Zsuzsanna 06 20 240 5414 
vagy farkaszsuzsa@vipmail.hu

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Uniós pénzbõl újul meg 
a kerepesi faluház 

„Kerepesi faluház felújítása
és bõvítése” címmel uniós
pályázatot nyert Kerepes
Nagyközség Önkormányzata
2009. végén. A 79 936 000
Ft uniós támogatásból a falu-
ház felújítása és bõvítése ré-
vén a XXI. sz. kihívásainak
eleget tevõ modern, látoga-
tóbarát kulturális központtá
fog válni.

Kerepes Nagyközség Ön-
kormányzata 2009-ben az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
Regionális Operatív Program
(KMOP-5.2.1/A) keretében
pályázott a faluház felújításá-
ra. A pályázaton 20 %-os ön-
rész mellett 79 936 000 Ft
uniós támogatás nyertünk –
mondja Oláh János jegyzõ úr. 

A faluház épületének teljes
akadálymentesítésével, ener-
getikai korszerûsítésével és
udvarának felújításával a XXI.
sz. kihívásainak eleget tevõ

modern, látogatóbarát közin-
tézményé, közösségi hellyé,
kulturális központtá válik,
mely lehetõvé teszi a további
funkcióbõvítést (pl. konferen-
ciák tartása). A projekt során
a földszint teljes átalakításá-
ra, a színházterem és a szín-
pad megújulására kerül sor,
továbbá egy alagsori öltõzõ
is ki lesz alakítva. Az emeleti
szint szerkezeti kialakítása is
megtörténik, de beépítésre a
pályázat keretében nem kerül
sor, arra a késõbbiek során kí-
vánunk pályázni – fejezte be
Oláh János, jegyzõ.

A fejlesztés tervezett befe-
jezése: 2011. 

Kerepes Nagyközség Ön-
kormányzata nevében Franka
Tibor polgármester 2010.
szeptember 29-én sajtótájé-
koztatón indította el a „Kere-
pesi faluház felújítása és bõ-
vítése” címû projektet.

SZÍNHÁZI ESTÉK
MÛSORVÁLTOZÁS!
Spidronmûhely – Lorca: 

Öt év múlva
Helyzetgyakorlatokból született improvizációs komédia

Az elõadást 2010. 10. 15. 19 órakor a Szilasligeti
Közösségi Házban játszzuk.

Jegyek válthatók 900 Ft-os egységáron a helyszínen,
vagy foglalhatók 

a farkaszsuzsa@vipmail.hu e-mail címen.
Érdeklõdni lehet Farkas Zsuzsánál a 20 240 5424 
telefonszámon. www.szilaskozossegihaz.mlap.hu

ELVESZETT!
100.000 FT. JUTALMAT FIZETEK,

A MEGTALÁLÓNAK!

KEREPESRÕL, JUHÁSZ GY. U-BÓL
2010.09.03-ÁN! YORKSHIRE 

TERRIER KISLÁNY,
FELNÕTT. MAGAS JUTALOM A

NYOMRA
VEZETÕNEK IS! HAZA VÁRJUK!

TEL.: 06 20 462-6975
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1965-ben születtem, Komádi-ban.
40 éve költöztem szüleimmel Kere-
pesre. Budapesten ruhaipari üzem-
mérnöki diplomát szereztem. A fõis-
kola elvégzése után férjhez mentem
és megszületett Gábor fiam. 15 évig
tanítottam Gödöllõn a Madách Imre
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégi-
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41 éves vállalkozó vagyok, van
egy 15 éves lányom.

2000-tõl építünk házakat Ke-
repesen és térségében, jelenleg
beruházás vezetõként dolgozom
annál a vállalatnál, aminek rész-
tulajdonosa vagyok. Húsz éves
vezetõi gyakorlattal, jogi, köz-

igazgatási, gazdasági és építész
mûszaki ismeretekkel rendelke-
zem, fiatalon ifjúsági szervezet
városi vezetõje voltam. Szabad-
gondolkozású demokratának
vallom magam, nagy adag szoci-
ális és igazságérzettel.

Szociális érzékenységem ke-
resztény hitembõl fakad. Egy lel-
kész barátom mondta, hogy Jé-
zus volt a világegyetem legszoci-
álisabban érzékeny alakja (Volt
az életemnek olyan idõszaka - el-
ismerem - amikor megdobtak
kõvel én vissza is dobtam, ma
már azt gondolom, hogy az em-
ber legnagyobb erénye a meg-
bocsájtani tudás.).

Tíz éve dolgozom Kerepesen.
Képviselõk, polgármesterek jöt-
tek- mentek ez idõ alatt. Sok em-
bert megismertem és kijelenthe-
tem, hogy egy szûk csoport tag-
jai váltogatják évek óta a telepü-
lés vezetését, kevés sikerrel. Tíz
gond megszûnik, száz jön he-

lyette és ezen még ront a mosta-
ni faluvezetõk megosztó szemé-
lyisége, a morális és pénzügyi
válság elérte Kerepest, most új
kormánya és kevés híján új parla-
menti képviselõje van az ország-
nak. Itt az idõ, hogy Kerepesen is
új polgármester és új testület le-
gyen. Egész életemben a megol-
dásra törekedtem, nem pedig a
személyeskedõ harcokra, az örö-
kös viszályok, egymás taposása
senkinek nem jó. Vállalkozóként
a konfliktusok, stresszes helyze-
tek mindennaposak, ezen csak a
megoldásra törekedéssel lehet
túljutni. Biztosan állíthatom, én
a megoldások embere vagyok.
Napjaink rendszerérõl, az Önkor-
mányzatiságról leegyszerûsítve
azt gondolom, hogy a 80-as évek
végén az akkori rendszer lazított
a kommunista felfogáson, majd
a 90-es rendszerváltást követõen
felhígította az elõzõ szocializ-
must. Ma a cél nem lehet más,

mint egy újabb lépést tenni a
modern demokrácia felé vezetõ
úton. Ez alatt azt értem, hogy az
államnak, beleértve az önkor-
mányzatokat is, nem szabad
megmondóvá, se különbséget
tevõvé válnia. Ez megosztottság-
hoz, morális és gazdasági válság-
hoz vezet, az emberek közérzete
romlik, ha az egyiknek „lehet” a
másiknak meg „nem lehet”. 

Változtatni kell a döntési me-
chanizmuson, mert a problémák
gyökere a döntések megalapo-
zottságában rejlik.

A változáshoz szükség van
az ön szavazatára, kérem, tisz-
teljen meg bizalmával engem
és képviselõjelölt társaimat és
szavazzon ránk 2010. október
3-án!

Tel.: +36-30-712-9146
e-mail:
csakzol@gmail.com

57 éves vagyok, 30 éve élek
Kerepesen, szakmám géplaka-
tos. Felsõfokú szakirányú végzet-
ségem közúti közlekedés, szállí-
tás és fuvarszervezés.

Jelenleg egy fuvarozó cég

diszpécsere vagyok. Kilenc éve az
MSZP helyi szervezetének elnö-
kévé választottak. 2002-2006
között az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság külsõ tagjaként
vettem részt az önkormányzat
munkájában. A 2006. évi válasz-
tások után a helyi MSZP szerve-
zetének elnökeként vettem részt
a helyi közéletben és az akkori
választási elképzelésem jelenleg
még nagyobb aktualitást kapott.
Közéletiség, környezetvédelem,
igazságos és nyilvános közélet,
hagyományõrzés aktualizálása,
identitásunk erõsítése. 

Játszóterek, parkok, erdei
sétáló utak, kerékpárutak, az-
az közterek létrehozása. Mun-
kahelyteremtés, ifjúsági házak,
nyugdíjasházak, tájház építé-
se. Kerepes várossá válásának
elõsegítése. A felsoroltak meg-
valósításához kérem támoga-
tásukat. Együtt, többen, job-
ban, ÖNÖKÉRT!

Tel.: +36-30-712-9055
e-mail: bbormik@gmail.com

Boros Miklós
független
képviselõjelölt
1. sz. EVK.

Nagy Irén
független
képviselõjelölt
2. sz. EVK.

1987-ben születtem,
Kerepestarcsán. Mindig is Kerepesen
éltem szüleimmel, nagyszüleimmel.
Családom több tagja aktívan részt
vett a községünk közéletében, fejlõ-
désében. Nagymamám, özv. Fatter
Mihályné alapító tagja volt a Kerepe-
si Pávakör Egyesületnek. Édesanyám
1998-ban önkormányzati képviselõ

lett, azóta is az oktatás és kultúra te-
rületén tevékenykedik, mint pedagó-
gus. Sporttagozatos általános iskolá-
ba jártam, versenyszerûen úsztam, a
kistarcsai Triatlon Egyesület tagjaként
évekig versenyeztem. Tagja vagyok
egy amatõr kispályás focicsapatnak.
2006-ban informatika szakon érett-
ségiztem, majd Gödöllõn a Szent Ist-
ván Egyetemen hulladékgazdálkodá-
si technológusi oklevelet szereztem.
Tanulmányaim során megtapasztal-
tam, hogy hazánkban, valamint szû-
kebb lakókörnyezetemben a hulla-
dékgazdálkodás, szelektív hulladék-
gyûjtés még nagyon kezdetleges. Ah-
hoz, hogy az önkormányzatnak be-
vételi forrása legyen, fontosak az ilyen
és ehhez hasonló nagyberuházások.
Ezek a bevételek biztosíthatják a fejlõ-
dés lehetõségét.

Amennyiben elnyerem bizalmu-
kat és megválasztanak, a település
környezetvédelemével és hulla-
dékgazdálkodásával szeretnék
foglalkozni, valamint szeretnék
tenni a helyi sportélet fejlõdéséért.

Tel.: +36-30-712-9134
e-mail:
fattergabor@gmail.com

Fatter Gábor
független
képviselõjelölt
3. sz. EVK.

Csák Zoltán
független polgármesterjelölt

umban. Jelenleg a községünkben
mûködõ családi vállalkozásban dol-
gozom. 1998-ban az önkormányzati
választásokon képviselõi mandátu-
mot szereztem. 4 évig elnöke voltam
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizott-
ságnak, valamint tagja a Szociális és
Egészségügyi Bizottságnak. Tagja vol-
tam a ma már sajnos nem mûködõ
Borostyán Egyesületnek, ahol lehetõ-
ségem nyílt részt venni a községi ren-
dezvények szervezésében és lebonyo-
lításában (juniális, fûszerfesztivál, stb.).

Megválasztásom esetén az
oktatás, közmûvelõdés, egész-
ségügy, sport területén szeret-
nék tevékenykedni, hogy to-
vább hasznosíthassam ezen a
területen szerzett tudásomat,
tapasztalatomat a község la-
kóinak érdekében.

Tel.: +36-30-735-1492
e-mail:
nagyiren2010@gmail.com
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Debrecenben születtem 1964-
ben és ott is nevelkedtem. Az is-
koláim elvégzése után a közigaz-
gatásban helyezkedtem el és in-
nen mentem szolgálati nyugdíjba
25 év munkaviszony után. Olyan

munkaterületeken igyekeztem
feladatot vállalni, olyan fõiskolá-
kon tanultam, hogy az állampol-
gárokat „szolgálhassam”. 4 éve
élek Kerepesen. Az a tapasztala-
tom, hogy az emberek ott érzik
jól magukat, ahol biztonságban
élhetnek, a természetes és épített
környezetük igényes, rendezett
és tiszta. Ezért szeretnék dolgoz-
ni. Úgy látom, hogy Kerepesen ir-
datlan mennyiségû pénz megy el
„látszatfejlesztésekre”, miközben
a szomszédságunkban lévõ köz-
ségek valóban fejlõdnek. Megvá-
lasztásom esetén szeretnék egy
olyan közparkot, ahol gördeszka
pálya lenne kialakítva, a gyerekek
biztonságban kerékpározhatnak,
illetve többek között megtanul-
hatják a közlekedési szabályokat
is.

Azért szeretnék dolgozni, hogy
mindannyian büszkén mondhas-
suk: Kerepesen élek.

Tel.: +36-30-872-3387
e-mail: evaszabo06@gmail.com

Budapesten 1960-ban szület-
tem. Születésem óta Kerepesen
élek családommal. Itt éltek szüle-
im és nagyszüleim is. Itt jártam
általános iskolába, majd Buda-
pesten könyvkötõ szakmát sze-
reztem. Ebben a szakmában dol-
goztam mindaddig, amíg édes-

anya lettem. 2002-ig az anyaság
volt a döntõ szerep az életem-
ben, öt gyermeket neveltem fel.
2002-2008-ig a Kerepesi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnö-
ke voltam. Oktatási és szociális
bizottsági tagként segítettem az
akkori testület munkáját. 2007-
ben esélyegyenlõségi szakember
és pályázat menedzseri szakké-
pesítést, majd 2008-ban dajka
szakmát végeztem. Kerepes fej-
lõdését a helyben megoldandó -
iskolai, óvodai, szociális, környe-
zetvédelmi és lakhatási problé-
mák - kezelését, megoldását sze-
retném elérni. A fent említett fel-
adatok még mindig megoldásra
várnak! Kerepes egy sokszínû
nagyközség.

A jövõben azért szeretnék dolgoz-
ni, hogy a régen elvégzendõ és az
újabb teendõk is befejezésre kerülje-
nek. A legfõbb céljaim egyike, hogy
minden ember békében, nyugalom-
ban és egymást elfogadva, bizton-
ságban éljen együtt Kerepesen.

Tel.: +36-30-872-3251
e-mail: g.erika05@gmail.com

Gáspár Tiborné
független
képviselõjelölt
4. sz. EVK.

Budapesten 1979-ben szület-
tem. Nagyszüleim Tóalmásról és
Kókáról származó Istenfélõ, kö-
zösségüket és családjukat szol-
gáló magyar parasztként éltek.
Szüleim korai halála miatt saj-
nos már elég korán – gyermek-
fejjel – rá kellett jöjjek, hogy az
élet nagyon sok megoldandó
feladatot tûzött ki elém. Apai
nagymamám nevelt 18 éves ko-
romig. Az általános iskolai ta-
nulmányaim befejezése után Bu-

dapesten elvégeztem az Árpád
fejedelem úti Gyors- és Gépíró
Szakiskolát, 18 éves korom óta
dolgozom. 10 évig irodavezetõ-
ként tevékenykedtem, majd
szerkesztõ újságíróként is ki tud-
tam magam próbálni egy kistér-
ségi havilapnál. Ugyan rövid ide-
je élek Kerepesen, de nagyon
gyorsan szívembe zártam ezt a
nagyközséget. Mindenképpen
itt szeretnénk családot alapítani
a férjemmel. Többek között e
miatt is szeretném, ha hozzá
tudnék járulni a munkámmal
ahhoz, hogy Kerepes sokkal csa-
ládcentrikusabb és élhetõbb
község, közösség legyen! Sze-
retném, ha a lakosság tájékoz-
tatva lenne a számára fontos
rendeletekrõl, hírekrõl, rendez-
vényekrõl. Szívügyemnek tar-
tom, hogy Kerepes - többek kö-
zött - a közterületek megfelelõ
állapotával, illetve a helyi gazda-
sági feltételek jobbá tételével is
fel tudjon zárkózni az általa ha-
sonló nagyközségek sorába!

Tenni szeretnék azért, hogy
Kerepes olyan irányba fejlõdjön,
melyre mindannyian büszkék va-
gyunk és örömünkre szolgál!

Tel.: +36-30-872-3243
papaniko79@gmail.com

Pap Anikó
független
képviselõjelölt
5. sz. EVK.

1946-ban Budapesten születtem 4
gyermekes munkáscsalád elsõ
gyermekeként. Édesanyám beteg-
sége miatt nem tudott dolgozni,
ezért elég nagy szegénységben
nõttünk fel, de azért a hitünk min-

Lovas András
független
képviselõjelölt
6. sz. EVK.

denben átsegített és továbbtanulá-
somat is támogatták. Érettségi
után a Baptista Teológiai Akadémi-
át végeztem el és lelkészként vállal-
tam Szabolcs megyében a lelkészi
szolgálatot. Angol nyelvtudásom-
nak köszönhetõen külföldi tanul-
mányokat végezhettem Svájcban
és az Egyesült Államokban, ahol a
Teológia Mestere tudományos fo-
kozatot szereztem meg kitûnõ
eredménnyel. Nõs vagyok, 3 gyer-
mekem és 3 unokám van, jelenleg
nyugdíjas vagyok. Mindig szívemen
viseltem a szegények, hátrányos
helyzetûek sorsát. Én is így indul-
tam, ezért is vállaltam Kerepesen,
Szilasligeten az angol tanítást és
próbáltam mindenkit a tanulásra

nevelni és ösztönözni. Programom:
az oktatás fejlesztése, egyházi isko-
la létesítése nagyközségünkben,
minden út aszfaltozása, árkok és
járdák kialakítása, valamint környe-
zetünk fejlesztése. Most egy agilis
polgármester jelölt mellé álltam,
mert Csák Zoltán és az egyesület ál-
tal támogatott csapat is nagy oda-
adással kíván dolgozni a közös ja-
vainkért.
Ehhez kérem az Önök megtisztelõ
szavazati támogatását.

Hiszem, hogy együtt egy nyugodt,
fejlõdõ, szebb jövõt építhetünk!

Tel.: +36-30-712-9149
e-mail: landras7@gmail.com

Sátoraljaújhelyen születtem 1959-
ben. 11 éve élek családommal Ke-
repesen. A Magyar Rádió hivatá-
sos zenei együttesénél dolgozom.
A kihívásokat a mai változó vilá-
gunkban évadról-évadra átélem,
próbára tesz minden tekintetben.
A Pécsi Tudományi Egyetem há-

rom éves fõiskolai jogi szakát vég-
zem jelenleg. A Kerepesi FIDESZ
csoport megalakulásának egyik
alapító tagja és egyúttal az alelnö-
ke is voltam. Az akkori csoport
egy karácsonyra megjelentetett
köszöntõbõl kreált ügyet és e mi-
att kizártak a csoportból. Nõs va-
gyok, két fiam van, akik 15 és 20
évesek. Hitem szerint református
vagyok és a Gedeon Társaság gö-
döllõi csoportjának tagja, amit
missziós munkaként végzek. Szív-
ügyemnek érzem az általános is-
kola jelenlegi helyzetének gyöke-
res megváltoztatását. Fontos do-
lognak tartom a fiatal házasok,
egyedülálló vagy idõsebb embe-
rek biztonságos otthonteremté-
sét, saját anyagi körülményeik fi-
gyelembevételével. Egy ökomeni-
kus közösség létrehozását szeret-
ném megvalósítani nagyközsé-
günkben.

A közért, a településért tenni
akaró, valós kommunikációval,
egy új mentalitással szeretném
képviselni a lakosság érdekeit,
ezért szeretnék bejutni a leendõ
képviselõtestületbe.

Tel.: +36-30-872-3798
e-mail: ferenc5916@gmail.com

Ágoston
Ferenc
független
képviselõjelölt
7. sz. EVK.

Szabó Éva
független
képviselõjelölt
8. sz. EVK.
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Rózsás Erika Erzsébet
polgármester-jelölt

6. sz. körzet képviselõ jelöltje

Az ECKE jelöltjei az önkormányzati válsztáson

Biztos családi háttérrel férjem
és két gyermekem támogatásá-
val, szakmai felszültséggel, ke-
reskedelmi és informatikai vég-
zettséggel, és munkám során
szerzett gyakorlattal, rengeteg
energiával vállalkozom a polgár-
mesteri feladatokra. 

Az Európai Civil Koordinációs
Egyesület jelöltjei a helyi munka-
helyteremtésben, a helyi tovább-
képzésben, az önkormányzat
anyagi erõsödésében, az össze-
fogásra épülõ együttmûködés-
ben, környezettudatos szemlé-
letben, a társadalmi érdekvéde-
lemben látjuk a jövõt. 

Közel 10 éve aktív tagja va-
gyok Kerepes közéletének, részt
vettem civil szervezetek-, és két
cikluson át az önkormányzat
munkájában. A képviselõ testü-
letben, minden rám bízott fel-

adatot elvállaltam és legjobb tu-
dásom szerint teljesítettem.
Döntéseimben és javaslataimban
a lakosság érdekei, és a település
fejlõdése vezérelt. 

Ma még fontosabb, mint eled-
dig bármikor, hogy Kerepes gaz-
dasági életét fellendítsük, hiszen
magas hitel állomány törlesztése
vár ránk, és folytatni kell mind-
azt, a jót, ami elkezdõdött és ki
kell egészítenünk újabb lehetõ-
ségekkel. Azonnal szervezni kell
a település teljes csapadékvíz-el-
vezetését, csatorna és úthálózat
építését. Megoldási programot
javaslunk az osztatlan tulajdonú
földterületek hasznosítására.
Életminõség javító intézkedése-
ket tervezünk a közbiztonság, a
zajcsökkentés, az ívó víz minõ-
ségjavítás és a levegõ tisztasága
terén is. Élhetõ környezetet az
allergiásoknak is. Természetesen
partneri viszonyt kell kialakítani
és minden eszközt biztosítani
kell a helyi oktatási intézmények
minõségi munkájukhoz. Teret
kell biztosítani fiatalnak és idõs-
nek, hogy közösséget építsenek
és tartalmasan tudják szabadide-
jüket tölteni Kerepesen. Meg kell
becsülni és támogatni a sport-
ban, kultúrában egyéni sikereket
elérõket, eszközöket kell biztosí-
tani a civilcsoportok, hagyo-
mányõrzõ, és alkotók munkájá-
hoz, hogy fejlõdni is tudjanak.
Mindenképpen figyelmet kell
fordítani a települést jelképezõ
épületre, a 2012-ben 100 éves
évfordulóját ünneplõ Szent An-
na Templomra. 

Nagy Béláné 
1. sz. körzet képviselõjelöltje

1950 óta élek Kerepesen. Két
felnõtt gyermekem van, fiam
szintén a faluban él. 1982 óta
vagyok vállalkozó a Mogyoródi
úti üzletsoron. A helyi MSZP gaz-
dasági vezetõje, és az Aranyesõ
Egyesület vezetõje vagyok.
2002-2006 között a Pénzügyi bi-
zottság külsõs tagja, 2006-ban
pedig önkormányzati képviselõ
lettem. Felelõsként képviselõként

szerettem volna megakadályozni
sok olyan döntést, ami nem a fa-
lu érdekét szolgálta. Már az elõ-
zõ ciklusban is nagy szerepet ka-
pott a programomban a fiatalok
és idõsek helyzete. A fiataloknak
nincs egy kulturált helyisége,
ahová szívesen elmennek “csak
beszélgetni”. Ugyanígy az idõs
embereknek sem megoldott az
úgynevezett Napközi Otthonuk.
Szeretném, ha a községnek len-
ne egy Falumúzeuma, ahol a fia-
tal generáció megismerhetné a
régi kultúrát és hagyományokat.

Az önkormányzat jelenlegi
pénzügyi helyzete nem teszi le-
hetõvé, a különbözõ ígéreteket,
megoldásokat kell keresni és ki-
lábalni az adósságból. Erre pedig
csak Rózsás Erika polgármester
jelölt és csapata tud megoldást.

Amit ígérhetek az õszinte-
ség és a korrupció mentes tisz-
tességes döntéshozatal.

Szavazatukat elõre is köszö-
nöm.

Gombkötõ Róbert 
2. sz. körzet  képviselõjelöltje

Családommal, két felnõtt fiam
és három unokám van. Családi vál-
lalkozásban feleségemmel az ide-
genforgalom és ingatlanértékesí-
tés területén dolgozunk. 2002-ben
választottak képviselõnek, majd
2004-ben alpolgármesternek.

Tevékenységem nyomán jött lét-
re a Nevelési Tanácsadó és Logopé-
diai Intézet, négy év alatt meg-
épült a Szilasligeti közösségi ház,

Erkel-Béke-Vécsei-Tavasz-Akácfa-
Nádas-Nefelejcs-Katona József ut-
cák szilárdburkolata, szegélykõvel,
vízelvezetéssel. Juhász Gyula-Hold-
Vörösmarty-Szilasligeti-Tölgyfa ut-
cák csatornázása. Mogyoródi úti
lámpás keresztezõdés. Közbeszer-
zési Bizottság elnökeként részt vet-
tem a Vágány utca és a már-már
járhatatlan Juhász Gyula utcák pá-
lyázati kiírásában és a beérkezõ pá-
lyázatok elbírálásában mely lehetõ-
vé tette a rossz állapotok meg-
szüntetését. Végezetül a Hegy utca
szilárd burkolatát csináltattuk
meg, így beindulhatott a buszköz-
lekedés Széphegyen is.

Kérem, szavazzanak ránk. Sze-
retnék még többet tenni Kerepe-
sért melyre a civil egyesületünk
cselekvési programja és Rózsás
Erika Erzsébet polgármester jelölt
a garancia. Amit nem támoga-
tunk, az a Kerepesi SZEMÉTÉGETÕ
építése, mely veszélyeztetné
egészségünket és leértékelné in-
gatlanainkat.

Babicz Zoltán
3. sz. körzet képviselõjelöltje

Kerepesen születtem, tanultam
és dolgozom ma is.

Mindig érzékeny voltam az
igazságra és a korrektségre.

Azt gondolom, hogy felgyor-
sult világunk legnagyobb értékei
pedig pont az igazság és az er-
kölcs.

Minden állampolgár jogosult-

sága és alapvetõ érdeke, hogy mi-
nél rövidebb idõ alatt pontos,
gyors és hiteles intézkedést kap-
jon ügyei érdekében.

Tõsgyökeres Kerepesiként fel-
tétlen missziómnak tekintem:
• mint szülõ: a helyi általános is-

kola biztonságosabbá tételét,
hogy gyermekeinket ne kelljen
a környezõ falvakba járatni.

• a szilasi hévmegálló felvezetõ
útjának biztonságos közvilágí-
tásának kialakítását

• mint lakos: az esõvízrendszer
kiépítését

• mint telektulajdonos: a szérûs-
kertek telekrendezését
Azt gondolom, hogy kemény és

céltudatos emberként képes va-
gyok ezen változások megvalósí-
tására, és tudom, hogy pártatlan,
független emberként képes va-
gyok Kerepes ügyeiért szikla szi-
lárd magabiztossággal kiállni. 

Fülöp Gábor 
4. sz. körzet képviselõjelöltje

1953-ban születtem Kerepesen,
azóta is itt élünk feleségemmel, a
szintén kerepesi, Kollár Máriával.
1979 óta vagyunk házasok, két
felnõtt gyermekünk van.

Négy évvel ezelõtt Franka Tibor
csapatát erõsítettem, és nyertünk
választást. A településfejlesztési
bizottságban, mint külsõs tevé-
kenykedtem, valamint 2 évig vol-
tam a Szilasvíz felügyelõbi-
zottságának tagja, a felügyelõbi-
zottság elnöki tisztjét töltöttem
be a Kerepesi Községszolgáltató
KHT-ben. Sikeresen tudtam kivé-
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deni a Szilasvíz privatizációját, mi-
vel többen szemet vetettek rá. Va-
lamint sikereként könyvelem el
azt, hogy a vízmû projektben meg
tudtuk oldani, hogy víztisztító be-
rendezés telepítésére is sor kerül-
jön.

A 4. sz választási körzetben
képviselõjelöltként indulok, mert
születésemtõl fogva itt élek, ide-
köt a múltam, a családom, bará-
taim, az elmúlt négy alatt a körzet
képviselõjével egyszer sem talál-
koztunk. Úgy gondolom, hogy ez
így nem mehet tovább, olyan kép-
viselõ kell, aki fel tudja vállalni a

közel 1000 ember gondját-baját,
és megfelelõ módon tudja érvé-
nyesíteni az önkormányzatban.
Kiemelt feladatnak tekintem a
Vízmû további védelmét, korsze-
rûsítését. Az utak megfelelõ kar-
bantartását, lehetõség szerinti
burkolását. A legfontosabb, min-
den erõmmel el fogom utasítani,
harcolni fogok ellene, hogy Kere-
pesen szemétégetõ mû létesüljön.
Soha.

Mindezt politikamentesen,
kerepesi civil emberekkel tudjuk
megvalósítani. Rózsás Erika, pol-
gármesterjelölt vezetésével.

Szabó József 
5. sz. körzet képviselõjelöltje

1952. január 29-én születtem.
Feleségemmel, aki ápolónõ a Hon-
véd kórházban hat éve élünk Kere-
pes. Lányaim Henrietta angol ta-
nárnõ, Tímea közgazdász. Szá-
momra nagyon fontos az össze-
tartó, erõs család. Nyugalmazott

bányamérnök vagyok, pályafutá-
som alatt közel húsz éven át veze-
tõ beosztásom volt, jelenleg is
nyugdíj mellett alkalmazásban ál-
lok. 20 évig voltam önkormányza-
ti képviselõ. Országos asztalitenisz
bajnok voltam. Mindig aktív tagja
voltam és vagyok ma is környeze-
temben.

Célom, hogy Kerepesen a sport-
tevékenység és a sportlétesítmé-
nyek az ifjúság számára és az itt
sportolók részére ingyenes és hoz-
záférhetõ legyen.

A hagyományõrzõ csoportok
számára lehetõséget, kapcsolatot
építsek kelet-európa, többek kö-
zött Kárpátalja felé.

Legfontosabb feladatomnak
szûkebb környezetem rendben tar-
tását, Széphegyen a csapadékvíz
elvezetését teljes körû csatorna-, és
az úthálózat kiépítését tartom.

Kundra László 
7. sz. körzet képviselõjelöltje

45 éves távközlési-mérnök, vál-
lalkozó. Családos, felesége Tünde
a kistarcsai rendelõben dolgozik,
két nagy fia jelenleg egyetemista
(BME, Ibl). Bár még csak másfél
éve költözött Kerepesre a szom-
szédos Kistarcsáról, mégsem szá-
mít idegennek, hiszen rokonsága
ide köti. Hobbija a természetjá-
rás, szeret mozogni, kerékpároz-
ni, focizni, asztaliteniszezni, de
leginkább a repülést kedveli.

Alapos, céltudatos, határozott.
Felkészült és magabiztos, noha
nemcsak a maga erejére támasz-
kodik. Hisz a közösség erejében
és a település feladatainak meg-
oldását a lakosokkal való szoros

együttmûködésben és a velük
történõ összefogásban látja. 

Évtizedes tapasztalatokkal ren-
delkezik az önkormányzati mun-
kában, rész vett már mind pénz-
ügyi-, mind jogi és ügyrendi, de
település-fejlesztési bizottságok
munkájában is. Költségcsökken-
tési megoldásaival felére sikerült
leszorítani az önkormányzat tele-
kommunikációs költségeit. Bár
elsõdleges szakterülete a távköz-
lés, gyakorlott a pénzügyi- gaz-
dasági terülten és a tárgyalási
technikákban is, több mint egy
évtizedes üzletkötõi és beruházá-
si területen szerzett gyakorlatá-
nak köszönhetõen. 

Képviselõ-jelöltként történõ in-
dulásának elsõdleges célja a helyi
közéletben a tisztaság, az átlát-
hatóság és az ellenõrizhetõség
megvalósítása, a demokrácia
erõsítése, valamint eddigi isme-
reteinek hasznosítása az önkor-
mányzat aggasztó méretû hitel-
állományának lefaragásában az
ésszerû gazdálkodás megvalósí-
tásában. Megválasztása esetén a
fenti elvek szerint elszámoltatha-
tó módon tesz a település fejlõ-
dése érdekében. Amennyiben ez
nem valósítható meg, helyét át-
adja másnak.

Arany Virág 
8. sz körzet képviselõjelöltje

Szilasligeten élek, 46 éves va-
gyok. A Testnevelési Egyetemen
szereztem sportoktatói képesí-
tést. Felsõfokú képesítésem van
olasz nyelvbõl, melyet a gyakor-
latban tárgyalási szinten haszno-
sítok egy olasz cég magyarorszá-
gi képviselete során.

Két gyermekem és egy uno-
kám van. Szüleim és testvéreim
is Szilasligeten élnek 18 éve. Fi-
am 2 éve táncol a helyi hagyo-

mányõrzõ Kisvirág tánccsoport-
ban.

Szeretem a rendet, tisztaságot
magam körül, szeretném, ha a
környezetem, lakóhelyem is kul-
túrált és rendezett lenne. 

Fontosnak tartom, hogy a te-
lepülés és az egyének kihasznál-
hassák és ki is használják a meg-
lévõ adottságaikat, éljenek lehe-
tõségeikkel.

Véleményem szerint, ahol az
emberek figyelnek egymásra, tö-
rõdnek egymással, és jó a közös-
ség, ott a biztonság is nagyobb.

Fejlett igazságérzetem van és
harcolni is tudok az igazságért.

Célom, hogy az itt élõ embe-
rek, a legfiatalabbaktól a nyugdí-
jasokig, jól érezzék magukat köz-
ségünkben, és az ide látogató
emberek ezt észre is vegyék.

Nem képviselem egyik politi-
kai irányzatot sem, Kerepesért, a
lakóhelyemért, az itt élõ embere-
kért szeretnék többet tenni,
hogy ne csak passzív szemlélõje
legyek a történéseknek.

Palotai László listavezetõ 

Születésem – 1960 - óta a köz-
ségben lakom, a Szõlõ soron. A
középiskolát és az egyetemet be-
járósként végeztem el. Okleveles
villamosmérnök vagyok. 29 éve
foglalkozom számítástechniká-
val, 24 éve ezen a területen dol-
gozom. Idõközben megszerez-
tem a mérlegképes könyvelõi ké-
pesítést. 20 éves vezetõi gyakor-
lattal rendelkezem. 
2002-tõl települési képviselõ va-
gyok. Többször kellett az igazsá-
gért kiállni képviselõ társammal,
Rózsás Erikával: Vincze doktor és
a Szilasligeti nyugdíjasklub veze-
tõje – Gizi néni mellett, a
Szérüskert és a Szilvások telektu-
lajdonosai érdekében, stb. Sok
idõbe telt, de elértük, hogy a te-
lepülés jelentõs részén maximum
két lakás épülhet egy telken. 
Véleményem, – és ezt képvise-

lem, ha képviselõ maradok –
hogy további helyi adók kivetése
és hitelek felvétele nélkül kell
mûködtetni a települést. A sze-
métdíj bevezetése esetén a kom-
munális adót a felére vagy har-
madára kell csökkenteni. 
A képviselõi munka során sok
emberrel tudtam együtt dolgoz-
ni. A képviselõ testületi üléseken
számos esetben volt konfliktus,
mert volt bátorságom elmonda-
ni véleményemet. Nem hajlok és
nem fogok hajlani senki kénye-
kedve szerint sem jobbra, sem
balra. A település és lakótársaim
érdekét tartottam és tartom fon-
tosnak – akár az éppen aktuális
hatalom érdekével szemben is. 
Rózsás Erika, polgármester jelölt
is hasonló elvek szerint végezte
képviselõi munkáját. A jelöltek
közül Õt tartom legalkalmasabb
polgármesternek.
Nem ijedünk meg semmilyen
munkától: ha kell, ásót, kapát,
csákányt ragadunk. Ha kell, ter-
vezünk. Ha kell, elõvesszük a tör-
vényeket. Ha kell, osztunk, szor-
zunk. Ha kell, embereket irányí-
tunk. Ha kell, tárgyalunk – mun-
káról, pénzrõl, törvényekrõl, az
emberek helyzetének javításá-
ról, a település fejlõdésérõl.
Eddigi életünkben alkottunk.
Kompromisszumot kötünk –
megalkuvók nem leszünk. Vall-
juk, hogy Kerepes jobb sorsra ér-
demes település.

Autójavítás Kerepesen!
Szervizelés, javítás, új alkatrészek, autómentés.

Mérsékelt árak, rövid határidõ.
Állandó elérhetõség: 

06-30-276-5340



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2010. SZEPTEMBER18

V
Á

LA
SZ

TÁ
SI

K
A

M
P

Á
N

Y Laukó A. Zsolt

41 éves gépész üzemmérnök,
minõségügyi felülvizsgáló és tanú-
sító, kereskedelmi menedzser.

Az egyik legnagyobb fõvárosi
épületfenntartó vállalkozás straté-
giai igazgatója, közel kétszáz köz-
intézményben dolgozó minõségi
munkájáért felel.

Tizenkét éve Kerepesi, gyerme-
kei a Szivárvány Óvoda és a Szé-
chenyi Iskola polgárai.  2006-2008

között a Szülõi Közösség vezetõje.
Határozottan fellép a korszerû tan-
eszközökkel felszerelt, életkori sajá-
tosságoknak megfelelõ, személyi-
ség- és képességfejlesztõ iskola
megteremtéséért.

Önkéntes felajánlásokat tesz,
díjtalan: a kerepesi élelmiszer/ven-
déglátó vállalkozások számára élel-
miszer-biztonsági felülvizsgálatot,
az Iskola Pedagógiai Programjának
elkészítésekor húsz munkaóra mi-
nõségügyi szaktanácsadást vállal. 

A Pátria Egyesület elnöke. Tevõ-
legesen: bírósági úton is fellépnek
a közösségi tulajdonban lévõ köz-
parkok elmagánosítása, és beépí-
tése ellen. 

„Soha eddig nem tapasztalt ki-
hívásoknak kell megfelelnünk. Szi-
lárd morális alapértékeinkre ala-
pozva: készen kell állnunk a külvi-
lággal eredményes együttmûkö-
désre. Figyelmünket a részletek fe-
lé fordítva – kisebb-nagyobb kö-
zösségeink javára. Mert:  „A legki-
sebb is számít – Laukó”.

Szász Andor

1935-ben, Nagyváradon szü-
lettem, Marosvásárhelyrõl szüle-
immel 1944-ben sürgõs mûté-
tem miatt jöttünk nagy kerülõk-
kel Magyarországra. Középisko-
lámat Pesten végeztem, a felsõ-
fokú végzettségemet levelezõ ta-
gozaton szereztem. Építõipar-
ban mûvezetõként, cukorgyárak-
ban dolgoztam építésvezetõ és
mûszaki ellenõrként. 

Szilasligetre 1988-ban költöz-
tünk, a Kerepestarcsai Tanácsnál
dolgoztam rokkant nyugdíjazá-
somig, /1991/ beruházási fõelõ-
adóként. Az elsõ, kerepestarcsai
Önkormányzatban képviselõ vol-
tam, ahol igyekeztem a Szi-
lasliget érdekeit a legjobb tudá-
som szerint képviselni. A telepü-
lésfejlesztési koncepció tervezé-
sében tevékenyen vettem részt,
melynek irányelveit ma is köve-
tendõnek találom. Környezetvé-
delemmel, sportélettel /ping-
pong/ és kulturális feladatokkal,
- egészségi állapotom függvé-

nyében, - azóta is foglalkozom.
Kerepes fejlõdésének zálo-

gát Rózsás Erika és csapatának
programjában látom, ezért
csatlakoztam listás jelöltként
hozzájuk, remélve, hogy szak-
mailag alkalmas, igazi lokálpatri-
óta szellemû, elhivatott emberek
fogják a község vezetését alkot-
ni. Csak pártpolitikamentes, civil
összefogásban látom a jövõt.
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Tisztelt Választási Bizottság!
A Kerepes Nagyközség Helyi Vá-
lasztási Bizottsága 17/2010. sz.
határozatában megállapította,
hogy Lovas András a Szilasligeti
Teleház Közhasznú Egyesület
képviselõjelöltje megsértette a
Ve. rendelkezéseit és eltiltja a
további jogsértéstõl.
Ezen határozattal szemben fel-
lebbezéssel élünk és kérjük a
határozat hatályon kívül helye-
zését.
A helyi választási bizottság a
tényállás-felderítési kötelezett-
ségének nem tett eleget, ezért a
határozat megalapozatlan és
jogszabálysértõ.
A határozat szerint az Összefo-
gás Kerepesért Egyesület pol-
gármester-jelöltje Franka Pál Ti-
bor nyújtott be választási kifo-
gást a választási rivális Szi-
lasligeti Teleház Közhasznú
Egyesület jelöltjével szemben. 
Nézetünk szerint a választási ri-
vális, azaz kizárólag az ellenér-

dekû fél által megjelölt személy
meghallgatására alapított hatá-
rozat nélkülözi a pártatlansá-
got. Audiatur et altera pars,
hallgattassék meg a másik fél is.
Ezen elv jegyében Lovas András
meghallgatása nélkülözhetetlen
lett volna a határozat meghoza-
talához.
Egyesületünknek Lovas András
elmondta, hogy valóban beszélt
Mohos Imrével, melynek során
bírálta a Kerepesi Önkormány-
zatot, amely a csapadékelveze-
tõ árkok megásását a kerepesi
lakosokra akarja terhelni, holott
arra más források rendelkezésre
állnak.
A képviselõjelölt arról beszélt,
hogy ez az elképzelése az ön-
kormányzatnak a kerepesi lako-
sok kárára, rovására történik.
Hogy Mohos Imre választópol-
gár a fentieket úgy aposztrofál-
ja, illetõleg úgy értelmezi: le-
nyúlják a pénzt az az õ szíve
joga….

Labancz József
A Civil Mozgalom Egyesület képviselõjelöltje

Budapesten születtem, és 22 éves koromig
éltem Szilasligeten, majd néhány évig a fõvá-
rosban laktam, miközben családi vállalkozást
indítottunk itt helyben, a településen. Ami-
kor 1998-ban végleg visszaköltöztem Szi-
lasligetre, azzal kellett szembesülnöm, hogy
a rendszerváltozás nem hozta meg a kellõ
fejlõdést szülõfalumban, és alig érezhetõ vál-
tozáson ment át. Ez motivált abban, hogy
közéleti szerepet vállaljak és a település fej-
lesztését elképzeléseimmel támogassam. 

Alapító és vezetõségi tagja vagyok két,
helyben alakult civil szervezetnek: a Szi-
lasligeti Teleház Egyesületnek, és a Pátria
Egyesületnek, amelyeknek, mint a közössé-
gért áldozatot vállaló ember, természetesen
térítésmentesen székhelyet biztosítok. A ki-

lenc éve alakult Teleház egyesület keretében
az informatika népszerûsítését vállaltuk, míg
a Pátria Egyesület a lokálpatrióta szemlélet
erõsítését tûzte ki célul, és ezek szellemében
tevékenykedtem képviselõként az eltelt négy
évben is. 

2004. májusában a helyi népszavazás kez-
deményezõjeként és aktív szervezõjeként
közel háromezer szavazattal megakadályoz-
tunk egy átgondolatlan lakópark építését,
amely veszélybe sodorta volna páratlan kör-
nyezeti értékünket. 

Szilasligeten élek, és itt képzelem el a jövõ-
met. Céljaim között szerepel a képviselõi
munkában, környezetünk értékeit megtart-
va, a település fejlesztése és gazdasági fellen-
dítése.

Szilágyi  Dénesné -  független jelölt
Szilasliget 7. választókerület

Erdélyi származású szülõk gyermekeként
1947-ben Budapesten születtem.

Családommal  23. éve élek  Szilasligeten,
2008-tól  nyugdíjasként.  Vendéglátóipari
technikumi érettségivel, cukrász szakmai,
kultúra és közmûvelõdési, valamint  adóta-
nácsadói képesítéssel és közigazgatási vizs-
gával is rendelkezem. 41 éves munkaviszo-
nyomból  10 évig technikus, majd 17 évig
Budapesten  a IV. kerületet magába fogla-
ló 3500 fõs Vendéglátóipari  Vállalat  3 al-
kalommal – többes jelöléssel is megválasz-
tott – függetlenített  szakszervezeti titkára,
ezt követõen  3 termelõüzem ügyvezetõ
igazgatója voltam. Dolgoztam textilipari
kereskedelmi vállalatnál pénzügyi osztály-
vezetõként, és nyugdíjazásom elõtt több

mint 10 évig köztisztviselõként  a  közigaz-
gatásban.

Életem  értelmét  a  családért a közvet-
len környezetért, az emberekért  végzett,
kellõ lojalitással, szaktudással és tapaszta-
lattal párosuló  - felelõsségteljes  munka –
adja. Bízom abban,  hogy a megválasztás-
ra kerülõ  képviselõ-testület  figyelembe
véve a jelenlegi gazdasági és pénzügyi
helyzetünket, a kötelezettségeinket szám-
ba véve – magyarázkodások és vádaskodá-
sok helyett – lakossági összefogással  a  vá-
lasztói akarat  érvényesítésével elõsegítheti
Kerepes várossá fejlõdését. Szeretném, ha
az elmúlt  4 évben  elért eredményeket túl-
szárnyalhatnánk  és  ebben az Önök segít-
ségével tevékenyen részt vehetnék.

Szerkesztõségünket az alábbi fellebbezés közlésére kérték,
amelyet teljes terjedelmében nem tudunk közölni, de a lé-
nyeg így is érthetõ.  A fellebbezés elbírálásáról lapzártáig
nem kaptunk tájékoztatást.

Fellebbezés
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Ahogyan elõzõ számunk-
ban hírül adtuk, piac nyílt
Szilason, a Wéber Ede utca
elején, a volt Tüzép telep he-
lyén.

A piacnyitás egyúttal alkal-
mat adott arra, hogy az ön-
kormányzat emléket állítson
Pecz Árminnak, Kerepes
egyik híres személyének, aki

itt élt és tevékenykedett. A
modern gyümölcstermesztés
meghonosítójának, elterjesz-
tésének atyját tiszteljük ben-
ne. A faiskolája pedig éppen
itt állhatott a jelenlegi piac
közelében.

Az emléktáblát Kóbor Ta-
más és Varga Szabó Anikó
koszorúja avatta fel.

KÖSZÖNTI ÖNÖKET A 

C S  I M E S Z I ! 
A Csicsergõ, a Meseliget és a Szivárvány óvoda

nevelõtestülete

Szeptember 1-én meg-
kezdtük az új, 2010/2011 ne-
velési évünket. 

Nevelõtestületünk a tavalyi
létszámmal, változatlan ösz-
szetételben kezdte meg
munkáját. Nagy örömünkre
senki sem távozott és ennek
okán új kolléga sem érkezett. 

Óvodáinkban a nyári felújí-
tás és nagytakarítás után
tiszta rendezett környezet-
ben fogadtuk a nyári szünet-
rõl visszaérkezõ gyermekeket
és az új kiscsoportosokat.
Köszönet érte a fenntartó-
nak, a dajka néniknek és a
technikai dolgozóknak!

Csoportszobáinkban új de-
korációkat helyeztünk el és a
megváltozott korosztálynak
megfelelõen (mindenki egy-
gyel magasabb korcsoportba
lépett) kicseréltük a játéko-
kat. Így majdnem új játék-
készlettel találkozhattak az
ovisok, amit hamar birtokba
is vettek.

A gyerekek is nagyon vár-
ták már, hogy találkozhassa-
nak a rég nem látott
óvónénikkel, dajka nénikkel,
csoporttársaikkal, barátaik-
kal. A nyári élmények elmesé-
lése után hamar visszazök-
kentek az óvoda szokásrend-
szerébe, megszokott napi-
rendjébe.

A tavalyi nagycsoportosok
megkezdték iskolai tanulmá-
nyaikat, helyükre új kiscso-
portosok érkeztek és érkez-
nek folyamatosan. Az elsõ-
sök közül sokan meglátogat-
ták régi óvónénijüket és el-
mesélték iskolai élményeiket.

A kicsik elsõ napjaikat szü-
leik bátorító támogatása
mellet tölthetik, azután csak
lassan, fokozatosan válnak el
és maradnak egyedül az óvo-
dában. Sok kedves és mo-
solygós arccal találkozunk az
udvaron, de az elválás néha
sírással is jár. Azonban az
óvónénik és a dajka nénik
mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a kicsik be-
szoktatása minél zökkenõ-
mentesebb legyen.

A fakultatív programok
szervezés alatt állnak, óvo-
dánként változó összetétel-
ben, de az alábbi szervezett
foglalkozások közül válogat-
hatnak a szülõk és a gyere-
kek:
• katolikus hittan,
• játékos német,
• ovi foci,
• zeneovi,
• néptánc,
• úszásoktatás.

Az nagycsoportos óvóné-
nik és a negyedikes (leendõ
elsõs) tanítónénik felvettük
egymással a kapcsolatot,
munkaterveinkbe sok közös
programot terveztünk, mely-
nek során a gyerekek és szü-
leik is bepillantást nyerhet-
nek a helyi iskola hétköznap-
jaiba. Reméljük, sokan ked-
vet kapnak majd, hogy a már
megismert tanítónénikkel:
Rozika, Judit, Kata vagy Vali
nénivel közösen kezdjék a
következõ tanévet!

Addig is sok feladat vár
ránk, melynek részleteirõl az
elkövetkezendõ hónapok
Ovi-híradóiban rendszeresen
beszámolunk majd.

Az anyatej világnapja

Szeptember 24-én ünne-
peltük az anyatej világnapját.
Az ünnepségen köszöntöttük
a szoptató anyákat. 

Az anyatej a csecsemõk
számára a legideálisabb táp-
lálék, nélkülözhetetlen az
anya és gyermeke kötõdésé-
ben. Az anyatejben lévõ el-
lenanyagok, ásványi anya-
gok, vitaminok meghatároz-
zák a gyermek fejlõdését.

A megnyitó után Franka Ti-
bor polgármester köszöntöt-
te az édesanyákat, és virág-
gal kedveskedett egy tejadó
anyának Tatai Krisztinának.
Ezt követõen B. Virág Orsolya
fuvolázott a kedves vendé-
geknek. Hutter Anett tanítot-
ta az édesanyákat játékos ba-

ba mondókákra, dalokra.
Együtt énekelt az egész ven-
dégsereg.

Dr. Mokos Zsuzsanna el-
mondta, hogy a WHO szerint
a magyar nép nagyon okos,
kreatív, és ezt köszönhetjük
az anyatejes táplálásnak.

Tombolahúzás után kötet-
len beszélgetés játék, cseme-
gézés következett.

Köszönjük támogatóink-
nak: Polgármesteri Hivatal;
Szilasligeti Közösségi Ház;
Védõnõi Szolgálat; Pityke
boltja-Mácsai Krizsán Mari-
ann; Terike zöldséges; Sóki
Zöldséges; Ceumed KFT; For-
ever KFT; HIPP KFT; Palotainé
Serbán Anna EUROPHARM
KFT. Richter Gedeon NYRT. 

Megnyílt a Pecz Piac

A kép nem az óvodában, 
hanem az Alföldi utcai új játszótéren készült
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Szüreti Fesztivál
Fõzõverseny

2010. október 2., 
szombat

Nevezési lap
Csapat neve:

Készülõ étel:

Csapatvezetõ neve:

Telefonszáma:

Az ételek elkészítéséhez egy darab,
legfeljebb 20 l-es bogrács használ-
ható.
Tûzifát, 1 db. asztalt, 2 db. széket
biztosítunk.
Várjuk csapatok jelentkezését!

Jelentkezés és részletes tájékoztatás
a Kerepesi Forrás Mûvelõdési Házban
és a Szilasligeti Közösségi Házban
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Hirdessen a Decens Kiadó lapjaiban
Kerepesen, Mogyoródon, Szadán és Veresegyházon
megjelenõ lapjainkban olyan hirdetési lehetõségeket 

kínálunk mérsékelt árakon, amelyek jó eséllyel minden 
családhoz eljutnak!

Érdeklõdni az interneten a windhager@decens.eu címen,
a www.decens.eu honlapon,

vagy a 06-30-335-9050 telefonszámon lehet.

Felkérés Kerepes
nagyközség
lakosságához!
Ez úton értesítem a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2010. 09. 06. napjától, Kerepes
nagyközség közvilágítási lámpatesteinek
üzemeltetését, javítását az Eurovill Kft.
végzi. A fFenti munkát, cégünk pályázaton
nyerte el. 
Ahhoz, hogy Kerepesen minden
közvilágítási lámpatest megbízhatóan
üzemeljen, az Önök segítségét is kérjük! 
Kérjük Önöket, ha meghibásodott lámpat-
estet vesznek észre, jelentsék be
elérhetõségeink valamelyikén, hogy annak
javítását mielõbb elvégezhessük.
Segítségüket köszönjük!
A bejelentéseiket megtehetik:
Levélben:  Eurovill Kft. 2230. Gyömrõ,
Táncsics M. út 110.
Email: kozvilagitas@eurovill.hu
Tel:  06-40-980-030, Fax:  06-29-530-101

Bejelentésük alkalmával kérjük, adják meg a
település nevét, utca, házszám, esetleg
egyéb helymeghatározásra alkalmas infor-
mációt. A bejelentõ telefonszámát is
szívesen vesszük, hogy a hibacím keresése
esetén, segítséget tudjunk kérni.

Együttmûködésüket elõre is köszönjük!
Mágó Mihály Eurovill Kft. 
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ÉSSzínjátszás Szilason

Szereplõ válogatás
Major Róbert színmûvész és

Anga Erika színjátszó csoportot
toboroz a Szilasi Közösségi
Házba. A célokról, elképzelé-
sekrõl az alábbiakban nyilat-
koztak.

Major Róbert
A Szivárvány Színjátszó Kör-

be várunk gyerekeket, fiúkat-
lányokat különbözõ korcso-
portokból. A legfontosabb az,
hogy aki itt van velünk az jól
érezze magát. A gyerekek
nagy részébõl nem lesz szí-
nész, de azok a tapasztalatok,
a tudás, viselkedés, jó fellé-
pés, beszédkészség, elõadás-
mód egy életen át segíti majd
a mindennapjaiban az élet-
ben. Akiben pedig meglátjuk
a szikrát, azt a szakma felé
tudjuk terelgetni. A teljes szín-
padi szereplehetõségekkel
megismerkednek majd, de az
sem baj, ha valaki csak a hát-
térmunkából szeretné kivenni
a részét, s nem akar szereplõ
lenni.

Anga Erika
Minden szombat délelõtt

várjuk a gyerekeket. Ez valójá-
ban egyfajta önképzés, kelle-
mes légkörû foglalkozások kö-
zepette beszédgyakorlatokkal,
mozgásgyakorlatokkal készü-
lünk fel a színpadi játékra.
Idõnként jön a kamera és fel is
vesz minket, így kívülrõl is lát-
hatjuk magunkat. Közben
nagyszerû baráti társaság ala-
kul ki. Már több mint egy évti-
zede vezetek mûvészeti cso-
portokat, ismernek sokan a
kerepesi iskolából, bár jelenleg
Gödöllõn tanítok.

Szabó Zsófi 
Nyolcadik osztályos vagyok,

Erika néni az alsó tagozaton
volt az osztályfõnököm. Na-
gyon szeretem a színjátszást,
és nagyszerû csapatban va-
gyunk. Jól érzem itt magam.

Varga Balázs
Én is nyolcadik osztályos va-

gyok. Egyszer nekem kellett be-
ugranom egy hiányzó miatt
egy szerepbe és úgy megtet-
szett, hogy azóta itt is marad-
tam a csoportban.

Price Eszter
Én a Gödöllõi Waldorf iskolá-

ba járok, a barátnõm hozott
ide. Imádom a színjátszást, na-
gyon szeretek itt lenni.

Dimény Zsuzsanna
A gödöllõi Hajós Alfréd álta-

lános iskolában tanulok. A nyá-
ron ismerkedtem meg a cso-
porttal, nagyon megtetszett,
élvezet ide tartozni.

Kedves 
Olvasónik
és
szerzõink!
Jelen lapszámunk az or-
szágos szinten is legfonto-
sabb elõttünk álló ese-
mény, az önkormányzati
választások jegyében ké-
szült. A választásokkal
kapcsolatos anyagmeny-
nyiség nem teszi lehetõvé,
hogy minden megjelente-
tésre szánt írást, képet eb-
ben a számban közöljünk,
s ezért elnézést kérünk. Így
a következõ lapszámba
csúszik át többek között
az Egészségügyi szûrõvizs-
gálatról, a Pávakör 35 szü-
letésnapi ünnepségérõl, az
Együtt Egymásért Nyugdí-
jas Klubról, a Hét Vezér
Íjász Egyesület versenyérõl
szóló, illetve több más írás.
Kérjük szíves megértésü-
ket.

a fõszerkesztõ

Mobiltelefonbolt,
Kerepesi üzletébe
szervizest keres. 

Tel: 06-70-9313-606
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Köszönetnyilvánítás

A Kerepesi Székely Hagyományõrzõ Kör ezúton
szeretne köszönetet mondani az alábbi támo-
gatóknak, akik hozzájárultak a 2010. szeptem-
ber 25-én tartott Erdélyi Bál tombola nyeremé-
nyeihez:

Angyal Zsuzsanna kozmetikus, Kistarcsa
Anikó A.B.C., Kerepes

Al Capone Pizzéria, Kerepes
Beste Paper Kft., Mogyoród
Franka Tibor polgármester

FIDESZ-KDNP, Kerepes
Garfield Cukrászda, Kistarcsa
Györgyi Virágüzlet, Kistarcsa

Györkös Cukrászda és Pizzéria, Kistarcsa
Honti Látszerészet, Kerepes

Ivácsony Edit, Kistarcsa
Kata Bolt, Kerepes

Kata Trendi Divatáru, Kerepes
Kerepesi Vállalkozók Egyesülete

Kosztor Judit kozmetikus, Kerepes
Krisztina Textil, Kerepes

Lótusz Kozmetika, Kerepes
Lukács Ferenc vállalkozó, Kistarcsa
Mácsai Krizsán Mariann, Kerepes
Muskátli- Garden Bt., Kistarcsa

Nagyné Haumann Zsuzsanna fodrász, Kerepes
Nosztalgia Étterem, Kistarcsa

Oravecz Pékség, Kerepes
Patkó Étterem, Kerepes

Patus Enikõ kozmetikus, Kerepes
Simoncsik Mária építész, Kerepes

Szilasfood Kft. Kistarcsa
Terike Zöldséges, Kerepes

Vasvill Bt. Kerepes
Virágüzlet Oázis Üzletház, Kistarcsa

Zöld Virágüzlet, Kerepes

Székely Bál


