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Az idén is jó idõben, sok résztvevõvel,
kedves vendégek társaságában jártuk be a
falut a szüreti felvonulás során. Színesítették
a látványos sokaságot a kerepesi népviselet-
be öltözött hagyományõrzõ csoportjainkon
túl a Székely Kör tagjai és sokunk örömére a
cseh testvértelepülésrõl érkezett férfi maz-

sorett csoport. A cseh mazsoretesek feketé-
be öltözött, zord kinézetû, de melegszívû
férfiak voltak, akik egy bájos fiatal nõ vezér-
letével adták elõ látványos darabjaikat el-
maradhatatlan esernyõikkel a kézben.

Vendégünk volt továbbá Veres Robi, a
különös tehetségével nemrégen kitûnt rep-

per, aki a szemünk láttára rögtönzött igen
nagy tetszést aratott bemutatót egy a kö-
rünkbõl találomra kiszólított ifjú hölgy se-
gítségével.

Ezen a napon a menet bejárta Kerepes
különbözõ területeit, s felnõtt és fiatal egy-
aránt jól szórakozhatott.

Szüreti felvonulás és vigasság

Vonulás a fõ úton Kerepesi tánccsoport

Mindenki táncol

Székely táncosok

Kisbíró

Veres Robi
reppel

A bírópár táncol
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Bocsánatot kérek kishitûségemért.
Álmomban sem mertem gondolni arra,
hogy a Templom utcától a Sólyom lakó-
parkig, és a Hollandia teleptõl Széphe-
gyen át Szilasligetig mindenütt megka-
pom a kerepesi választók egyértelmû és
kiemelt bizalmát. Hálásan köszönöm a
2600-nál több szavazatot, amellyel het-
ven százalékos eredményt elérve vala-
mennyi polgármester jelöltet sorra meg-
elõztem. Fölényes gyõzelmemet a vá-
lasztók bizalmának, további elvárásai-
nak és a mocskolódás elutasításának kö-
szönhetem. Szent István királyunk írja
IV. intelmében, hogy „semmi sem emel
föl, csakis az alázat, semmi sem taszít
le, csakis a gõg és a gyûlölség”. Szent
István szavaival üzenem tehát ellenfele-
imnek, sõt néhány tucat ellenségemnek,
hogy a békétlen és haragos kevélykedés
mit sem számít, ha nem kíséri jócseleke-
det és közszolgálat. Ha viszont az utób-
bi kettõt az ember nap-nap után elvég-
zi, akkor miért lenne békétlen és hara-
gos, sõt, kevélykedõ. Ezért azt üzenem
és javaslom, legyen békesség közöt-
tünk! Nehéz elfelejteni a sok szitokszót,
a vádakat, a rágalmakat, a hazugságo-
kat, a lakosság és a hivatal dolgozóinak
a fenyegetését, de lerázom magamról,
akár kutya a ráfröccsent pocsolya mocs-
kát. Nincs az a sár, nincs az a könny, ami
fel ne száradna egyszer. A megbocsátás
sokkalta inkább erény, mintsem gyenge-
ség.

…És ezen a ponton másodszor is bo-
csánatot kérek kishitûségemért, hiszen
Önök nem csak engem, de az Összefo-
gás Kerepesért Egyesület valamennyi je-
löltjét, azaz nyolcból nyolcat emeltek
gyõzedelmi pajzsra és választottak kép-
viselõvé. Bevallom, erre sem mertem
még csak gondolni sem. Megköszönjük
és igyekszünk tudásunk szerint meg-
szolgálni. Csapatunk nagyon boldog,
nagyon elszánt és tettre kész… Hogy
nem lesz könnyû? Persze, hogy nem, de
ezt eddig is tudtuk, hiszen Kerepes éle-

tében eleddig szokatlanul sok és nagy
beruházásba vágtunk bele, elsõsorban a
nyertes pályázataink okán.

Ültünk, ültem volna négy évig a hiva-
tal közepén és a pénztelenségre meg a
válságra mutogatva nem „csináltam”
volna semmit? Nem erre vállalkoztam és
Önök sem ezért választottak meg 2006-
ban és most 2010-ban sem. Elõre kell
menekülni, és ha olykor hitelfelvételek
és más nehézségek közepette kell buk-
dácsolni, akkor sem állhatunk meg. A
haladás pedig összekovácsolja a közös-
séget, összehozza a településen élõ em-
bereket, családokat és csoportokat. Ez
legalább annyira fontos, mint az aszfal-
tos út. Hál’ istennek mindkettõre van
példa.

…És a harmadik dolog, amit a száz-
százalékos gyõzelem tudatában mind-
annyian, azaz mind a kilencen hálásan
köszönünk, az pedig az Önök higgadt-
sága és bölcsessége. Felismerték és bár-
tan vállalták a szavazófülkében is azt az
elhatározásukat, hogy kevés a polgár-
mester, kevés néhány képviselõ, a sike-
res folytatáshoz egész csapat kell. Csa-
pat kell, és lehetõleg pártatlan, azaz
független csapat kell, amelyet meg sem
érinthet a pártosságnak még csak a sze-
le sem. Önöknek köszönhetõen ez is
rendben van. Mint ahogyan az is egyér-
telmû, hogy a mi csapatunk, noha kép-
viselõként függetlenek, egyébként vi-
szont keresztények, hagyománytisztelõk
és nemzeti gondolkodásúak. Kerepes
vezetése tehát erõsen hajaz a Fidesz-
KDNP országos politikájára.

… És most mi jövünk! De kérjük, ne
hagyjanak magunkra! Kísérjék figyelem-
mel a munkánkat, mondjanak kritikát,
ha kell, adjanak tanácsokat, legyenek
velünk, mert együtt erõsebbek vagyunk
és erõsebbek leszünk. Jelmondatunk:
„Aki vezet, olyan legyen, mint aki szol-
gál”.

Ezen leszünk! 
Pártatlanul Kerepesért.

Franka Tibor
polgármester

Nemes gesztus

Az új képviselõtestület egyik elsõ
döntése, hogy mindnyájan le-
mondtak egyhavi tiszteletdíjuk-
ról, s az így megtakarított 1,2 mil-
lió Ft-ot alapnak tekintve gyûjtést
szerveztek a vörös iszap által súj-
tott térség egyik családja számá-
ra, a házuk újjáépítéséhez.
A képviselõk várják a lakosság
csatlakozását.

Nyolcból nyolcat!
Megköszönöm – megszolgáljuk!

Lemondások
Bizonyára az önkormányzati választá-
si eredmények következtében, jelen-
tõs módosulások következtek be Ke-
repes civil mozgalmában.

Lemondott elnöki tisztségérõl 
Kovács Antal (FIDESZ),
Zentai László (KDNP) és 
Simoncsik László (Kerepesi Vállalko-
zók Egyesülete).

Az új elnökök bejelentkeztek bemu-
tatkozó látogatásra Franka Tibor pol-
gármesterhez.

Tisztelt
Választópolgárok,

Kedves
Lakótársaim!

Minden kedves kerepesi lakosnak
köszönetet mondok, akik jelölt tár-
saimra és rám szavaztak. A csapat
egyéni körzetben nem jutott be a
Testület tagjai közé, de a szavazatok
alapján Palotai László, listavezetõnk
tagja a 2010–2014-es önkormányzat-
nak.

Köszönet illet mindenkit, aki részt
vett a kampányunkban. Gratulálok a
megválasztott képviselõknek. Az
önkormányzatnak jó munkát kívá-
nunk.

Rózsás Erika,
kerepesi lakos

A kerepesi választás 
krónikája

Nagy volt az izgalom, 
hogy a nép, az Istenadta
kerepesi nép vajon 
hogyan fog dönteni. 
Ki lesz a polgármester, 
s kik lesznek az emberei?
Melyik csapat gyõz 
ebben az ádáz küzdelemben?

A szavazás napja egy várt, 
de csak titokban remélt 
eredményt hozott.
Rajtunk kívül minden csapat, 
amely Franka félreállítására áhítozott, 
óriási nagyot csalódott.

ismeretlen szerzõ verse

Franka Tibor esküt tesz
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Franka Pál Tibor polgármester

1. Sz. Körzet 2. Sz. Körzet

Farkas Zsuzsanna Kiss Károly

Kóbor Tamás

Nagy Anna

Dr. Vaszil LászlóVarga-Szabó Anikó

Mayer Endre Gyuláné

Mácsai-Krizsán Marianna

3. Sz. Körzet 4. Sz. Körzet

5. Sz. Körzet 6. Sz. Körzet

7. Sz. Körzet 8. Sz. Körzet
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Kompenzációs listán bekerült képviselõk

Palotai László
ECKE

Kovács Antal
Fidesz-KDNP

Szabó Éva
Szilaslgeti Teleház

Egyesület
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T Az utolsó képviselõ-testületi ülés

Kitüntetettünk Varga Gyula

Szeptember 29-ére hívta
össze Franka Tibor polgár-
mester a leköszönõ képviselõ-
testület utolsó rendes ülését.

Az utolsó alkalomra való
tekintettel az ülés végén
akadtak ünnepi jellegû ré-
szek, amikor a polgármester
a képviselõ hölgyeket virág-
gal búcsúztatta, és vala-
mennyi képviselõ kapott tõle
egy -egy úti batyut, mint az
elballagó utolsó éves iskolá-
sok.  Az ülés kezdetén pedig
köszöntötte Varga Gyulát, a
Forrás Mûvelõdési Ház igaz-
gatóját, abból az alkalomból,
hogy a Pest Megyei Közmû-
velõdési Intézet és a Pest Me-
gyei Népmûvelõk Egyesülete
kitüntette a közmûvelõdés-
ben dolgozó szakembert.

Mindezek mellett azonban
a képviselõ-testület elvégezte
a kitûzött célt, megtárgyal-
tak 15 napirendi pontot.

A 2006-2010-es ciklust is
értékelte a polgármester fel-
sorolva a négy év jelentõsebb
eredményeit és megköszönte
a képviselõk az általuk elvég-
zett munkát. Ismertette,
hogy Kerepes gazdálkodása
továbbra is stabil, kifizetetlen
számla nincs a hivatalban, az
új testület majd e téren is
rendezett állapotokat vehet
majd át.

A települési értékelést kö-
vetõen beszámoltak az egyes
bizottságok az általuk elvég-
zettekrõl.  Elfogadták a pénz-
ügyi beszámolót és a tény-
adatokhoz igazították a költ-
ségvetést, amelyet a jelenlé-

võ könyvvizsgáló és a belsõ
ellenõr is helyesnek jóváha-
gyott.

Ennél a pontnál elhang-
zott, hogy az elõzõ kormány
döntése szerint az iparûzési
adót az APEH-nak kellett vol-
na befizetni, de idõközben
ezt a határozatot visszavon-
ták, így a vállalkozók tovább-
ra is a települési önkormány-
zat számlájára fizetik be ezt
az adónemet.

Arra is kitértek, hogy az el-
szegényedõ társadalom mi-
att Kerepesen is egyre nõ a
segélyért folyamodók száma,
s erre évvégéig további kere-
tet kell majd biztosítani.

Néhány egyéb döntés mel-
lett az egyebekben a Kerepe-
si Sportbarátok Egyesülete
kérését vitatták, melyet Fer-
enczi Lajos szóban is elõa-
dott és indokolt. Az egyesü-
let által mûködtetett élénk
sporttevékenység folytatásá-
hoz kértek önkormányzati tá-
mogatást, ugyanis a 140 le-
igazolt versenyzõ, a nyolc
bajnokságban részt vevõ csa-
pat költségei már régen felél-
te a korábbi támogatási ösz-
szeget, s a nehéz anyagi
helyzetben a korábbi szpon-
zorok is kevesebb támoga-
tást tudnak nyújtani. Bár a
kérést mindenki támogatan-
dónak ítélte, nem volt egy-
szerû szabad pénzeszközt ta-
lálni erre a célra, de végül ez
is megtörtént, nem kell fel-
függeszteni a bajnokságok-
ban való részvételt a kerepe-
si csapatoknak.

A Pest Megyei Közmûvelõ-
dési Intézet és a Pest Megyei
Népmûvelõk Egyesülete ismét
megszervezte a közmûvelõ-
désben dolgozó szakemberek
elismerésére hivatott hagyo-
mányos Ezüstgyûrû átadó ün-
nepséget.

Ezen a csak Pest megyében
szokásos eseményen a 10-20-
30 éve a közmûvelõdésben
dolgozó szakemberek mun-
káját ismerik el. Az idén szep-
tember 28-ára hívták össze a
megye közmûvelõdésben
részt vevõ dolgozóit, a me-
gyeháza Nyáry Pál konferen-
ciatermébe. Itt, az  ünnepi kö-
szöntõt követõen dr. Szûcs
Lajos, a megyei közgyûlés el-
nöke átadta a kitüntetést és
az ezzel járó ezüst gyûrût an-
nak a 15 fõnek, akik ezt most
kiérdemelték, közöttük Varga

Gyulának a kerepesi Forrás
Mûvelõdési Ház igazgatójá-
nak.

Gratulálunk és további
eredményes munkát kívá-
nunk.

Szeptember 30-án tartotta a Szondi-Wéber utcák
felújítási projektjének indítóját stílszerûen 

a helyszínen a polgármester, lásd képünkön: 

Franka Tibor megköszöni a képviselõk munkáját

A hölgyek búcsúzóul virágot is kapnak

Vándorbot mindenkinek jutott

Varga Gyula átveszi 
kitüntetését

dr. Szûcs Lajostól 
a megyei közgyûlés

elnökétõl
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TAz új képviselõ-testület beiktatása
Az új képviselõ-testület ok-

tóber 14-én kezdte el mûkö-
dését. Ezt az ünnepélyes beik-
tatást is tartalmazó eseményt
a soha nem látott méretû ér-
deklõdésre tekintettel a Falu-
házba szervezték, s az elkép-
zelés helyesnek bizonyult.
Annyian jöttek el a fogada-
lomtételre, hogy a nagyterem
mellett még a színpadon el-
helyezett székeken sem igen
maradt üres hely.

Az alkalomhoz szépen fel-
díszített teremben egy hosszú
asztal mögött ültek a képvise-
lõk, középen a polgármester-
rel, s velük szemben a hallga-
tóság. Vendég is érkezett a
Megyei Közigazgatási Hivatal-
ból, aki néhány mondatban
bemutatkozott, ismertette jö-
vetele célját és intézményük
feladatát, valamint sok sikert
kívánt az új testületnek. Nö-
velte az ünnepélyességét a
Polgármesteri Hivatal egyik
dolgozója, Kántor Zsuzsanna
szavalata, aki a képviselõi
tisztséghez illõ Váci Mihály
Nem elég címû versét mondta
el átéléssel.

Az ülés kezdetén Rapavi Jó-
zsef a Helyi Választási Bizott-
ság elnöke ismertette a vá-
lasztás lebonyolításának kö-
rülményeit és a számszaki
eredményeket. Kiemelte,
hogy a feszültséggel teli kam-
pány ellenére a választás
rendben, bonyodalmak nélkül
zajlott le, s kiemelte Bon-
dorné Kisbenedek Éva fõtaná-

csos, választási irodavezetõi
szakszerû és alapos munkáját.
Elnök úr ezt követõen átadta
a díszes megbízóleveleket a
megválasztott polgármester-
nek és a képviselõknek.

Az ülést Mayer Endréné,
mint rangidõs vezette és vette
ki a polgármester esküjét.
Székfoglaló beszéden Franka
Tibor polgármester megkö-
szönte a feléje és az Összefo-
gás Kerepesért Egyesület felé
sugárzó szeretetet, amely a
szavazások során elsöprõ
gyõzelmet hozott a számuk-
ra, amit igyekeznek megszol-
gálni. Kiemelte, hogy mindez
hatalmas felelõsséget ró rá és
a testületre. Ígérte, hogy
ugyan azzal a lendülettel foly-
tatják a munkát a második
négy évben, mint az elsõben
tették.

A képviselõk eskütételét kö-
vetõen elkezdõdött a tényle-
ges munka, elsõ lépésként tit-
kos szavazással megválasztot-
ták alpolgármesternek Kiss
Károlyt. Végül letették az es-
küt a megjelent külsõ bizott-
sági tagok is. Az ülés kötelezõ
elemeként döntöttek a pol-
gármester és az alpolgármes-
ter illetményérõl és költségté-
rítésének összegérõl.

A hivatalos rész befejezõdé-
sét követõen azonban a né-
pes sereglet nem oszlott el,
még hosszan beszélgettek,
tervezgették a jövõt mind
képviselõk, mind vendégek.

WK

Zsúfolt nézõtér

Mayer
Endréné

ülést vezet

Franka Tibor átveszi 
a megbízólevelét

Kiss Károly és Rapavi JózsefKántor Zsuzsanna 
verset mond

Rapavi József beszámol Vaszil László begyûjti az alpolgármester 
személyére vonatkozó szavazólapokat
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Képviselõi fogadó órák a
Szilasligeti Közösségi Házban

Minden hónap elsõ csütörtöki napján 17.00-
18.30 között tartják a képviselõk:

• 5. számú választókörzetnek Farkas Zsuzsanna
06-20-240-5414

• 7. számú választókörzetnek Kóbor Tamás 06-
20-533-8297

• 8. számú választókörzetnek Mácsai-Krizsán
Mariann 06-70-708-5469

Hogyan látják az olvasók?
Itthon Kerepesen 

Az országban valószínûleg
mindenkit mégsem lehet az
orránál fogva vezetni, és en-
nek jó példája a választási
eredmény Kerepesen. Ele-
mezve a Franka-csapat elsöp-
rõ gyõzelmét, bátran állítha-
tó ez.  Fantasztikus ered-
mény született ugyanis, hi-
szen Szegeden,
Tiszavasváriban, vagyis az or-
szág néhány helyén van csak
ilyenre példa, miután ránk
borult tavasszal a narancsos
láda. Egyébként a józan ész
logikájának mondott volna
ellent polgármestert váltani
Kerepesen, hiszen Franka úr
éveken keresztül szemmel
látható eredményeket felmu-
tató tevékenységet folyta-
tott, kitartó társaival együtt.
Választáskor pedig, ha van
erdmény, akkor van bizalom
is. Ez ennyire egyszerû. Aki
pedig a nagy választási igye-
kezetben háttal ült fel a
kerepesi fideszes lóra, az na-
gyot eshetett. Így is történt.
A „választási idegenek” pe-
dig még rosszabbul jártak.
Ugyanis két dolog lehetséges
választáskor: - Vagy azért ve-

szít valaki, mert nem ismerik,
vagy éppen azért, mert jól is-
merik. Most egyet lehet ten-
ni a veszteseknek: - Gratulál-
ni a gyõzteseknek. Ezért kön-
nyû szívvel írhatom le, hogy
nagyon bölcsen döntöttek a
kerepesiek október harmadi-
kán. Le a kalappal elõttük.
A gyõztes képviselõktõl pe-
dig mi, kerepesi lakosok,
mindössze azt várjuk, hogy
minden olyan ügyet, amely
Kerepes életét akár a legcse-
kélyebb mértékben is szol-
gálja, azt segítsék megvaló-
sulásában. Végül is ezért let-
tek most megválasztva, és
erre tesznek esküt is. Tehát
ne önmagukat, a sógort, a
komát, vagy a pártjukat kép-
viseljék.
Végül nyugodt lélekkel, és
mindig bízva egy szebb jövõ-
ben, a régi-új polgármester
úrnak, valamint minden
megválasztott képviselõnek
jó egészséget, és eredmé-
nyes munkát kívánok. Isten
segítse õket.

Kovács Ferenc 
2010. 10. 04.

Kölcsönös bizalom
Kerepes Nagyközség lakos-

sága polgármestert és önkor-
mányzati képviselõket válasz-
tott. A választás eredménye
bebizonyította, hogy itt az em-
berek nyitott szemmel járnak.
Észreveszik és értékelik azt a
nagy változást, ami négy év
óta történik. Lassan el is felej-
tik a sokat hallott rigmust,
„utak és csatornák”. Persze,
hogy ezek is kellenek, de nem
minden áron.

A polgármester és a testü-
let jó része tudta és tudja,
hogy ezek mellett aprónak lát-
szó, de a lakosságnak szüksé-
ges dolgokat is meg kell csinál-
ni. Nem kell ezeket felsorolni,
és nem is tudnám, de minden-
ki látja, ha kilép a kapuján,
hogy napról-napra változik,
épül és szépül a község. Bí-
zunk benne, hogy ez a követ-
kezõ négy évben is folytatódik,
amelyhez erõt, kitartást és bé-
kés, nyugodt munkavégzést
kívánunk.

Fölülre azt írtam, kölcsönös
bizalom. Igen, az! A polgár-
mester úr tudta, hogy számít-
hat ránk, és olyat is csinált,
amit szerintem kevés ember
tenne meg. Úgy tudom, in-
gyen felkínálta, hogy az újság-
ban az indulók elmondhassák
a terveiket. Meg is tették, éltek
a lehetõséggel, de a lakosság
nézetein nem tudtak változtat-
ni.

Gondoljunk csak az elõzõ
idõkre, a postaládákban gyûlõ
névtelen vádakra. Mennyivel
tisztábbak ezek a névvel, fény-
képpel ellátott írások. Bár
most is voltak ilyen papírok, és
volt közöttük olyan is, ami az
esti mesékre hasonlított, de
névvel ellátva.

Még annyit ide írnék, hogy
mióta Kerepestarcsa szétvált,
állandóan nézeteltérések vol-
tak a két csapatra szakadt kép-
viselõk között. Miért tették

ezt? Hiszen ez hátráltatja a kö-
zös munkájukat. Ha úgy érez-
ték, hogy a többség nem ad
nekik igazat, miért nem léptek
ki a testületbõl, hogy helyettük
más ember dolgozhasson to-
vább? Ennyire szeretik a közsé-
get? Pedig van, aki néhány év-
vel ezelõtt azt sem tudta, hol
van például Szilasliget.

Tisztelt Polgármester úr. A
legnagyobb vád Ön ellen a
község eladósodása. Ebben
van is némi igazság, ha csak az
adósságot nézzük. De ha arra
gondolunk, hogy egy doboz
gyufát sem adnak ingyen, és
az adósságok mellé felsora-
koztatjuk az eredményeket,
mindjárt más színezete van a
dolgoknak. Gondolom az
adósság, a kölcsönök fizetése
mellett kevesebb jut valamivel
a községre. De ha ugyanolyan
gondosan végzi a munkát,
mint eddig, nem éri csalódás
és bennünket sem. Remélem,
most nem lesz veszekedés a
képviselõk között, de ha valaki
jónak és szükségesnek látszó
munkát javasol, kérem, figyel-
jen rá, mert kis emberek is tud-
nak nagy dolgot csinálni.

Tisztelt képviselõk. Elõször
gratulálok Önöknek a megvá-
lasztásukhoz. A békés, nyu-
godt munkavégzéshez pedig
azt az örömöt, amit akkor érez
az ember, ha jót tud tenni má-
sokért. Önök most egy csapat,
és a községbizalmát élvezhe-
tik. Maradjon ez így, mert a
széthúzás, a veszekedés, ami
eddig volt, nem vezet jóra.
Hallgassák meg egymás javas-
latait, és ha jók azok, közösen
tájékoztassák a polgármester
urat, hogy õ is tudjon véle-
ményt mondani róla.

Végül mindnyájuknak sike-
res jó munkát kívánok, a köz-
ségünk és saját magunk érde-
kében.

Csõsz Lajos
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Szeptember 18-án, a szombat ellené-
re nyüzsgõ élet töltötte meg az iskola
termeit és folyosóit. Ez alkalommal
azonban nem a gyerekek, hanem az
egészségük iránt érdeklõdõ felnõttek
jöttek el a szervezõk hívására.

A helyzetet legjobban ismerõ fõszer-
vezõt, Havay Ildikó-t, a Gödöllõi Rende-
lõintézet vezetõ asszisztenseként kér-
deztük.

- Ez már nem az elsõ alkalom, hogy
a szûrõvizsgálatot megszervezték a
kerepesi emberek számára. Milyen
sûrûn számíthatunk erre a lehetõség-
re?

- A környék településein szervezzük
meg a szûréseket, amit valamikor éppen
itt, Kerepesen kezdtünk el. Egyszer
ugyan kimaradt, de az utóbbi években
rendszeresen jövünk minden évben.

- Ki fizeti egy ilyen kitelepülés

költségeit?
- A Kistérség rendeli meg minden

hozzájuk tartozó település számára és
állja az általuk meghatározott szûrõvizs-
gálatok költségét. Az egyes települések
azonban kérhetnek további szûréseket
is, amit természetesen az adott önkor-
mányzat fizet. Kerepesen tavaly is és
most is még két szûrést kértek: a prosz-
tata és a csontritkulás vizsgálatot.

- Mennyien jönnek el egy-egy szû-
rési napon?

- Az, hogy a községbõl hányan jön-
nek el, sok mindentõl függ, még az idõ-
járástól is. Ahol a háziorvosok ajánlják,
és ahol az emberek nagyobb értéknek
tekintik a saját egészségüket ott na-
gyobb a részvétel. Kerepesre mindig szí-
vesen jövünk, mert itt igénylik a mun-
kánkat, évente 100 és 200 fõ kéri az in-
gyenes vizsgálatokat.

- Kiknek ajánlott a részvétel?
- Leginkább a közép és az idõsebb

korosztályt várjuk, de a fiataloknál is
szûrhetünk ki például cukorbetegséget.
Tudni kell, hogy egy mérés nem elegen-
dõ. Ha valakinek nagyon magas vagy
nagyon alacsony cukrot mérnek, akkor
el kell menni a háziorvoshoz és meg kell
ismételni a méréseket, s ugyanez vonat-
kozik a vérnyomásra is, mert a beteg pil-
lanatnyi állapota is megváltozhat példá-
ul evés után.

A vizsgálatok során szûrtünk ki Kere-
pesen több gégedaganatot. Van tehát
jelentõsége a szájüregi szûrésnek is.

- Mi a teendõ, ha valakinél megál-
lapítanak valamilyen betegséget? 

- A nálunk kapott vizsgálati eredmé-
nyeket tartalmazó lappal fel kell keresni
a háziorvost, aki ez alapján eldönti a
gyógyítás vagy a további vizsgálat mód-
ját.

Fontos ezeknek a szûrési lehetõsé-
geknek a kihasználása, mert a csontrit-
kulás mérést a TB már csak kétévente
támogatja, és az túl hosszú idõ. Így
azonban évente mégis van lehetõség.
Bizonyos vizsgálatoknál pedig elõfor-
dul, hogy hónapokat kell rá várni, mi
pedig házhoz jövünk, érdemes élni vele.

Nagyon ajánljuk a férfiak számára a
prosztataszûrést, azért hoztuk ide a nõ-
gyógyászattal együtt, mert ez nekik
ugyan olyan fontos. Itt nem kell idõpon-
tot kérniük, csak idesétálni, s ugyan
azokat az orvosokat találják, akik a ren-
delõintézetben, vagy a kórházban dol-
goznak.

A másik fontos dolog, hogy mai tár-
sadalmi helyzetben mindenkinek van
lelki gondja, ezért hoztunk magunkkal
egy mentál-higiénés és egy pszichiáter
szakembert. Depressziós, szorongásos
és egyéb lelki bajokkal küzdõk õket is
felkereshetik. Tudjuk, hogy rengeteg
ember küzd pánikrohamokkal, akik nem
mernek elmenni a pszichiátriára, mert
mit mondanak az emberek, ha ott meg-
látják. Itt pedig nyugodtan megbeszél-
hetik a szakemberrel a gondjukat.

W. K.

Ingyenes Egészségügyi Szûrések

Dr. Havay Miklós 
vizsgálat közben
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Csicsergõ óvoda:

Várakozással indult szep-
tember utolsó elõtti hete

Almaszüret
Kedd és szerda reggel izga-

lommal és várakozással in-
dult.

Szívesen mutogatták egy-
másnak a hozott hátizsáko-
kat és tartalmukat gyermeke-
ink.

Majd a buszon elfoglaltuk
helyünket és nekiindultunk az
ismeretlennek.

Majd egy óra múlva megér-
keztünk Törökbálintra. Kati
néni és Karcsi bácsi almás-
kertjébe. De elõször megtízó-
raiztunk, majd megbeszéltük
az almaszedés hogyanját a
gyerekekkel. Gyorsan teltek a
ládák, örömteli ismeretszer-
zés zajlott.

Majd megkóstoltuk a ha-
bos, édes, piros almát.

A végén lemérettük, majd
többféle megállapítást tettek
az ovisok.

Visszaindulva rövidnek tûnt
az út, a gyerekek figyelve a
tájat, beszélgetve majd szen-
deregve töltötték a visszau-
tat.

Megérkezve megbeszéltük,
hogy mi lesz a szedett almá-
val. Mindenki vihetett haza
kóstolót, a többit eltettük a
délelõtti mindennapi gyü-
mölcsevéshez.

Süni csoport 
- szept. 24. péntek

Hévvel ellátogattunk Gödöl-
lõre a Grassalkovich kastélyba,
ahol óvodásoknak való tárlat-
vezetésen vettünk részt.

A gyermekek fegyelmezet-
ten, érdeklõdve hallgatták a
„meséket”.

Az ezt követõ napon az
óvodában közösen megbe-
széltük az élményeket.

Csicsergõ ovi szépítése
Társadalmi munka. (okt.

09-én). Az óvoda összes
egészséges felnõtt dolgozója
dolgozott, a szombatra meg-
hirdetett társadalmi munkán.

Sajnos csak kevés szülõ ért
rá.

Akik eljöttek és segítettek
köszönet nekik a lefestett
színpadért, játékokért, keríté-
sért és a megjavított lovas ko-
csiért és persze a kert rende-
zéséért.

ZÖLD HÍD
Gyermekeink érdeklõdve fi-

gyelik, várják hetente a ku-
kásautót. Rohannak, ha meg-
látják. A kirakott zöld kukák
tartalmát hogyan is ürítik ki. 

Eljött a nap, melyen követ-
hettük a kukásautót, hogy
hová viszi ovinkból a szeme-
tet vagy netán hulladékot.

Pénteken okt.1-jén izga-
lommal, kérdésekkel ültünk
fel a buszra. Bogi elárulta,
hogy anya igaziból kidobta a
cumit. Ezért adta magát a
gyermeki kérdés, miszerint le-
het, hogy a kukásautó elvit-
te? Netalán ide a telepre? A
válasz keresése fenntartotta

érdeklõdésünket és kíváncsi-
ságunkat. Majd természete-
sen válasz is született a prog-
ram végére. De ne szaladjunk
ennyire elõre.

Rövid idõ elteltével megér-

keztünk a ZÖLD HÍD PROG-
RAM keretein belül mûködõ
ÖKÖRTELEK – völgybe, ahol a
hulladékkezelõ telephely mû-
ködik.

Sári néni fogadott bennün-
ket, majd egy bemutatóte-
rembe vezetett. Itt fogalma-
kat tisztáztunk, ÖKO Panná-
nak segítettünk a labirintus-
ban majd mi is válogathat-
tunk, tevékenykedhettünk.

A program-vezetés befeje-
zõ részében a kinti területen
követhettük nyomon a hulla-
dék útját. Búcsúzásként aján-
dék táskát kaptunk, valamint
„vezethették” persze duda-
szó kísérettel a legmoder-
nebb kukásautót gyermeke-
ink. Minden családnak figyel-
mébe ajánljuk mi „kicsik”, a
„Tiszta vidék”-„Rendes TÁJ”
programot.

További információ:
www.ZOLDHID.HU és a
www.T ISZTARENDES.HU
internetes honlapon.

„Mondd, szereted az állato-
kat? Én szeretem az állato-
kat. Elnézem õket.”

Így kezdõdik a vers. De a
valóságban is igaz ez. Szeret-
jük, védjük. Fõleg a gyerekek.
Így felnõtteknek nem maradt
más dolga, hogy az állatok vi-
lágnapjára emlékezve szer-
vezzünk kirándulást. Mi le-
hetne az úti cél, hát az állat-
kert.

Mi Jászberénybe az ovi má-
sik fele Budapestre indult.
Ami bennem a nap végére
megfogalmazódott csak cím-
szavakban: izgalom, csillogó
szem, állatsimogatás olyan
reszketõ izgatottsággal, tollát
borzoló gólyacsapat, aki itt
maradt, miért is, oroszlán ki-
rály párjával-, akinek Réka
csillogó sapkája megtetszhe-
tett, a fánkot evõ medvepár
óriási termete és látványos
etetése, a nekünk ugrándozó
makimajmok látványa, a tig-
ris csontváz, a kecskegida sí-
rása és a hiénák foltossága.
Hogy mi maradt élménynek,
mi hagyott a gyerekek lelké-
ben emléket? Szerintem,
hogy még jobban szerethetõ-
ek és óvhatóak ezen a földgo-
lyón az állatok! Kivétel nélkül.
De ha igazi válaszra várnak, a
csicsergõ ovisokat kérdezzék!

Meseliget óvoda

Óvodánkban az õsz renge-
teg szabadtéri programot kí-
nált a gyerekeknek. Bár az
idõjárás viszontagságai miatt
volt olyan programunk, amit
halasztanunk kellett, azért
többségében kellemes idõ-
ben kirándulhattunk.

Míg a legkisebbek az óvoda
udvarával ismerkedtek, addig
a nagyobbak messzebbre is
lemerészkedtek.

Almaszüret
A tavalyi almaszüret sikerén

felbuzdulva, ismét felkeres-
tük a Vecsési almáskertet,
hogy az õsz legfinomabb,
legfontosabb gyümölcsét
eredeti állapotában is megte-
kinthessük, megismerhessük.
Sajnos az idei termés nem
tette lehetõvé, hogy szüretel-
jünk, de az fák között sétálva
néhány szép almára bukkan-
va, megkóstolhattuk azokat,
sõt pár szemet haza is hoz-
hattunk belõle. Kárpótlásul
az Almáskert által készített
100%-os almalevébõl kap-
tunk ajándékba egy-egy li-
tert, amelyet az óvodába
visszatérve egész héten át fo-
gyaszthattunk.

Maci csoportosaink számá-
ra különösen emlékezetes
maradt ez a nap, mert az is-
kolások is csatlakoztak hoz-
zánk, így együtt fedezhettük
fel az almáskert titkait. Új ba-
rátságok szövõdtek az iskolá-
sok és az ovisok között, mely-
nek fenntartására, ápolására
több közös programot terve-
zünk az év folyamán.

Öt éves lett a Meseliget
óvoda

Október eleje az Óvodánk
születésnapja. Az idén az ötö-
diket ünnepeltük október 9-én
délelõtt. Míg a gyerekek ját-
szottak, addig a szülõk és az
óvoda dolgozói kötetlen be-
szélgetéssel töltötték az idõt.

A zene, a szülinapi torta el-
fogyasztása, a sok játék és az
arcfestés tette felejthetetlen-
né ezt a napot.  Az idõjárás is
a kegyeibe fogadott bennün-
ket, mert gyönyörû verõfé-
nyes napsütésben ünnepel-
hettünk. Boldog születésna-
pot Meseliget óvoda!
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napja

A megemlékezést egy kö-
zös nagy kirándulással szeret-
tük volna felejthetetlenné
tenni. Sajnos azonban az in-
duláskor egész nap szakadt
az esõ, így az óvodában ma-
radtunk. Itt fogyasztottuk el a
kirándulás alkalmára becso-
magolt szendvicseket, almá-
kat. A dajka nénik pedig me-
leg teát fõztek nekünk, hogy
egy kicsit „átmelegedjünk”.

A következõ héten azon-
ban kisütött a nap és mi vidá-
man indultunk Jászberénybe,
hogy megismerkedjünk az ál-
latkert lakóival.

A legkisebbek a Katica cso-
portosok is elkísértek ben-
nünket, így az óvoda minden
apraja, nagyja részese lehe-
tett a csodának. 

Az állatkert sajátossága-
ként megtekinthettük, hogy a
gondozók hogyan etetik az
állatkert lakóit. Félórás elté-
réssel etették a medvéket, ví-
zimadarakat, mosómedvéket,

vaddisznókat. Ez utóbbiakat
a Maci és Pillangó csoportos
gyerekek is etethették.

A sok látnivaló közepette
útba ejtettük az állatsimoga-
tót is, ahol nyuszikat és kecs-
kéket simogathattunk. Sajnos
a nyuszik elszaladtak elõlünk.
Elbújtak a ketreceikbe, így
maradtak a kecskék, akik na-
gyon élvezték társaságunkat.

A sok látnivaló után a kert
játszóterén pihenhettük ki
magunkat, majd elfáradva,
de élményekkel tele érkez-
tünk vissza az óvodába.

Ismerkedés az ZÖLD HÍD
programmal

Október elején a Kerepesen
található Ökörtelki hulladék
feldolgozóba kaptunk meghí-
vást, ahová a Maci és Teknõs
csoportos gyerekekkel láto-
gattunk el.

A szelektív hulladékgyûjtés

fontosságáról és feldolgozás
menetérõl szerezhettünk ta-
pasztalatokat. Elsõként egy
interaktív vetítésen és játékon
vettünk rész, ahol a „szuper-
kukákat” ismerhettük meg,
majd a gyerekek maguk is vá-
logathatták a hulladékokat és
bedobhatták a megfelelõ szí-
nû kukába: a papírokat, mû-
anyagokat, fehér és színes
üvegeket. Megismerkedtünk
a veszélyes hulladékokkal,
amelyeket külön gyûjtõhe-
lyekre vihetünk el leadni
(ahogyan az óvodánkban is
az elhasznált elemeket).

Késõbb a valóságban is
megtekinthettük a hulladék-
feldolgozás menetét. Láthat-
tuk, hogyan válogatják szét a
szállítószalagokon haladó,
még felhasználható hulladé-
kokat. Szintén megtekinthet-
tük a komposztálás fázisait,
amelyeket nagy letakart
ponyvák alatt érlelnek a sza-
badtéren.

Legemlékezetesebb élmé-
nye mégis minden kisgyerek-

nek az maradt, amikor a ku-
kásautókba beülhettek és
megismerkedhettek a vezetõ-
fülke berendezéseivel.

Köszönjük Sára és Szandi
néninek a sok élményt, ame-
lyeket e pár óra alatt átélhet-
tünk!

Szivárvány óvoda
Szeptember elején nagy

örömmel érkeztek a gyerekek
a szépen felújított óvodába.
Az új óvodások szülei augusz-
tus végén vehettek részt az
elsõ szülõi értekezleten, ahol
tájékoztatást kaptak az óvo-
dai élettel kapcsolatban.
A Gyöngyvirág csoportba az-
óta is folyamatosan érkeznek
az új gyermekek. A hónap fo-
lyamán minden csoportban
megtartottuk a szülõi érte-
kezleteket. A nagycsoporto-
sokén részt vettek a tanítók,
az iskola igazgatója és a Ne-
velési Tanácsadó vezetõje is.

Megkezdõdött a hittan ok-
tatás, néptánc foglalkozás, és
a logopédiai felmérés.

A gyerekekkel gyakran
mentünk sétálni, megfigyel-
tük a természet változását,
szépségét, a kerti munkálato-
kat, a betakarítást, az õszi
gyümölcsöket, zöldségeket.
Lelkesen gyûjtögettük a diót,
gesztenyét, színesedõ faleve-
leket, nagyítóval figyeltük
meg a bogarakat.

Az óvoda udvarán – a szü-
retre készülve – szõlõt sze-
meztünk a gyerekekkel, a daj-
ka néni segítségével kiprésel-
tük a levét, mindenki meg-
kóstolta, nagyon ízlett.

Közben énekeltünk, majd a
munka végeztével népi játé-
kokat játszottunk. Vidáman
telt el a délelõtt.

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani, Szunyog Ist-
ván apukájának, aki a prés
kölcsönadásával nagyban
hozzájárult a nap sikeréhez.

Szeptember végén az Alföl-
di utcában új játszóteret
avattak, ahová a Margaréta
és a Manócska csoportos
gyerekek mentek el. Boldo-
gan vették birtokba az új játé-
kokat.
Már készülünk a helyi szüreti
felvonulásra és az állatok vi-
lágnapjára.
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Október az idõsek hónapja. Ezt a mi településünk is méltó mó-
don megünnepelte 17-én, vasárnap. Kerepes 65 év feletti lakos-
sága, személyes meghívást kapott a rendezvényre. A szépkorú
embereket némi finomság és önfeledt, jó hangulat várta az isko-
la tornatermében. Mayer Margit néni köszöntötte az idõs korosz-
tályt megható, szívhez szóló szavakkal. 

A jó hangulatról Szerekován János operaénekes, Péter Anna és
Kisnémedi Varga Pál operett énekesek, valamint Pászthy Viktória,
a fiatal, tehetséges falunk szülötte gondoskodtak. 

A mûsor után a Koktél Duó nagyszerû hangulatot teremtett
élõ zenével és táncra sarkallta a közönséget. A rendezvény végén
mindenki új élményekkel gazdagabban tért haza.

30 éves a Széchenyi István Általános Iskola
Az iskola október 2-án

egész napos eseménysoro-
zattal ünnepelte fennállásá-
nak 30. évfordulóját. A más-

napi önkormányzati választá-
sok azonban befolyásolták a
rendezvényt. Az udvaron sát-
rat vertek a különbözõ Kere-

pesen tevékenykedõ szerve-
zetek, köztük több olyan,
amely a választásokon is je-
löltet állított. 

A fõzõversenyen azonban
békésen megfért mindenki, s
a füst felfelé szállt a bográ-
csok alól.

Idõsek Napja Kerepesen
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Az Ugró János Springer
Krisztina házaspár kezdemé-
nyezte a német nemzetiségi
önkormányzat létrehozását, s
az önkormányzat elnöke a vá-

lasztást követõen Springer
Krisztina lett. A megalakulás
körülményeirõl és Kerepes leg-
fiatalabb nemzetiségi szerve-
zetének terveirõl kértünk tájé-
koztatást.

Az ötlet már 4 évvel ezelõtt
megfogalmazódott bennünk,
de meg kellett várnunk a kö-
vetkezõ választást. A gondolat
onnét jött, hogy a két gyerme-
künk kettõs állampolgársággal
rendelkezik, magyar és német
állampolgárok. Ez a tény adja
a személyes kötõdésünket. Azt
pedig jól tudjuk, hogy Kerepe-
sen jelentõs sváb lélekszám ta-
lálható. Bár a történelem viha-
raiban - leginkább az 1945-ös

idõszakot követõen - ez a sváb
tudat elhalványult, de a tele-
fonkönyv tanúsága szerint, na-
gyon sok családnak van német
származásra utaló neve.

Ez buzdított fel bennünket,
ha már van cigány és szlovák
kisebbségi önkormányzat, ak-
kor miért ne legyen német is,
hiszen mi is itt élünk. 

A nyáron eljött az idõ, el-
kezdtük a szervezést. Az indu-
láshoz nagyon sokat segített
kaptunk Windhager Károly fõ-
szerkesztõ úrtól, aki a Dunake-
szi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat tagja, s ugyanúgy az
Észak Magyarországi Német
Önkormányzatok Szövetségé-
tõl. A rádiónkban, a Kerepes
Rádióban felhívást tettünk
közzé, hogy aki német nemze-
tiséginek érzi magát az vetesse
fel magát a választási névjegy-

zékre. A kellõ létszámot jóval
meghaladó mértékben jelent-
keztek be az emberek. Majd el-
jött az önkormányzati válasz-
tás, ahol eldõlt, hogy kik lettek

a képviselõink. Itt szeretnék
nagy köszönetet mondani Erst
Károlynénak, aki velünk közö-
sen indult. Az önkormányzat
tagja lett Kovács Zoltán, Ko-
vács Zoltánné, Fatter Mihály és
Springer Krisztina. Négyünk
közül az elnök Springer Kriszti-
na, az alelnök Fatter Mihály
lett.

Nagyon sok tervünk van az
elõttünk lévõ négy évre. Elsõ
lépésként Kerepes határába
olyan táblát kívánunk kitenni,
amin a településünk neve né-
metül szerepel. Aki bejön a
községünkbe, az tudja, hogy
itt svábok is laknak, s sváb ön-
kormányzatunk van.

Célkitûzésünk továbbá, a
testvér-települési kapcsolat ki-
építése egy német kisvárossal.

Ezen túl felkutatjuk Kerepes
sváb hagyományait, és a fellelt
értékeket, szokásokat feleleve-
nítjük.

Tervezzük, hogy felvesszük a
környék más településein mû-
ködõ német önkormányzatok-
kal a kapcsolatot és együttmû-
ködünk velük, ilyen például
Csömör, Gödöllõ és Dunakeszi.
Együtt közösen eredményesen
pályázhatunk a kisebbségi kul-
túrához tartozó rendezvények
költségeire. Tudjuk, hogy kevés
pénzbõl kell majd gazdálkod-
nunk, ezért az elsõ döntésünk
szerint az évek során tisztelet-
díjat nem veszünk fel.

Az elsõ rendezvény, amin
részt szeretnénk venni, az a
magyarországi németek talál-
kozója, amit Budaörsre szer-
veznek, november 13-ra. Itt
összesen közel ezer fõvel kép-
viseltetik magukat a német
nemzetiségi önkormányzatok.
Ezúton is hívok mindenkit, aki
szeretne velünk jönni erre a
budaörsi találkozóra, az vegye
fel a kapcsolatot velünk, nagy
szeretettel várunk mindenkit.
Ugyancsak ezúton meghívjuk
a falu elõljáróit, hogy vegye-
nek részt ezen a rendezvényen
a társaságunkban. Budaörsön
már ismerik Kerepes nevét, s
szólítani fognak minket. 

Elérhetõségeink: 06-20-922-
1920, vas@gutahter.hu

Köszönöm a tájékoztatást,
és sok sikert kívánok a nemze-
tiségi önkormányzatnak a cél-
jai elérésében.

Windhager Károly

Német Nemzetiségi Önkormányzat alakult Kerepesen

Kerepes(ch)



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2010. OKTÓBER 15

K
Ö

ZÉ
LE

T

Polgármesterünk október 15-
én kitüntetést vett át. Az
aranyfokozatú díjat a Füg-
getlen Újságírók Szövetsége
adományozta számára ko-
rábbi újságírói tevékenyégét
értékelve. Az átadási ünnep-
séget Kerepesen, a Patkó
Csárdában tartották, s a ki-
tüntetés meglepetésként érte
Franka Tibort is. A magas el-
ismerés kapcsán interjút kér-
tünk tõle, hogy a polgármes-
tersége elõtti tevékenyégé-
rõl, újságírói munkásságával
is megismerkedhessünk. Is-
mert, hogy a korábbi évtize-
dekben igen sokféle jelentõs
újságírói munkát végzett,
volt többek közt az Esti Hír-
lap és az Új Magyarország fõ-
szerkesztõje, a Magyar Rá-
dió- majd a Pannon Rádió
mûsorvezetõje, a Magyar Te-
levízióban a Hiradó7 fõszer-
kesztõ-helyettese, s ne feled-
kezzünk meg az írói munkás-
ságát jelzõ 16 megjelent
könyvérõl sem.
- Pontosan miért tüntette
ki Önt a Független Újság-
írók Szövetsége?
- A Szövetség eddigi írói
munkásságomat, televíziós
és rádiós riporteri tevékeny-
ségemet ismerte el ezzel a ki-
tüntetéssel. A túlnyomó
többségben nemzeti érzel-
mû, keresztény vallású, kon-
zervatív, közel ezer újságírót
tömörítõ szervezet döntése
számomra meglepõ volt, mi-
vel újságírással 2006 óta már
kevésbé foglalkozom. Meg-
ható volt, hogy négy év után
sem felejtettek el, számon
tartanak és elismernek mint
írót, újságírót, közéletei sze-
mélyiséget.

- Hogy került a Szövetség
éppen Kerepesre?
- Ez a Szövetség nagyon kö-
tõdik a magyar kultúrához,
ezért mindig olyan helyen
szervezik a rendezvényeiket,
ahol ez sugárzik a környezet-
bõl. Átutazóban találtak rá
valamikor a Patkó Csárdára,
amelyen már kívül is Attila
valamint Árpád vezér dom-
bormûve található, bent pe-
dig jeles magyar költõk vers-
idézetei díszítik a falakat. Így
választották legutóbbi ren-
dezvényük színteréül Kere-
pest.
- Mi jellemzi a hazai újság-
írást 20 évvel a rendszer-
váltás után?
- A magyar újságírás nem
tisztult meg még annyira
sem, mint a magyar közélet.
Ez alatt azt értem, hogy a
magyar újságírás még min-
dig nagyon sok idegenszívû
és idegen gondolkozású tu-
lajdonos kezében van. Az új-
ságírás mûvelõinek többsége
- hasonlóan a bankszférához
- nem a magyarság felemel-
kedése érdekében tevékeny-
kedik, hanem anyagi és poli-
tikai haszonszerzésért. 
Ezért jelentõs dolog, hogy a
FÚSZ egy olyan embert mert
kitüntetni a személyemben,
akit még ma sem tekintenek
sokan elfogadhatónak. Ami-
kor egypártrendszer volt, ak-
kor a párt támadott, amikor
több párt lett, akkor majd-
nem mindegyik támadott. Ki-
emelték a díjátadásnál a bá-

torságomat, ami miatt a
1970-es években börtönre is
ítéltek, s a könyveim egy ré-
sze a fiókban hevert, mert a
Kádár rendszerben nem mer-
ték kiadni. Ez az ellenzékiség
a mai napig elkísér. Pedig
egyetlen pártnak sem voltam
a tagja, s ma sem vagyok.
Titokban ugyan sokan tisztel-
nek a bátorságomért, de õk
maguk nem merik felvállalni
ugyanezt, mert féltik az állá-
sukat, a gyermekeik jövõjét,
stb. Bennem erõsebb a kötõ-
dés a nemzethez, a hazám-
hoz, a szüleim örökségéhez,
úgy érzem, kötelességem fel-
vállalni a hovatartozásomat
és a közösség igaz szolgála-
tát.
Ez a kapott díj annak az új-
ságírásnak szól, amit hozzám
hasonlóan sajnos csak keve-
sen mûvelnek. 
Hozzáteszem, hogy nem is
kifizetõdõ. Akik nem csábul-

nak el a másik oldalnak, azok
kevésbé jutnak munkához,
kevésbé tudnak érvényesülni.
Elõttem is bezárult az elõre
lépés lehetõsége, magasabb
tisztségbe a Magyar Rádió-
ban, Televízióban nem kerül-
hettem, hiába tartottak
amúgy tehetségesnek. Ez
csak akkor lett volna lehetsé-
ges, ha valamelyik helyzet-
ben lévõ pártnak „lefek-
szem”. Akkor viszont nem ír-
hattam, mondhattam volna
azt, amit a szívem diktál. Na-
gyon szegény kenyéren élnek
a magyar érzelmû, vallásos,
konzervatív újságírók, vagy
közéleti emberek. Ez tény to-
vábbra is. 
Függetlenként indultam pol-
gármesterként is, mert nem
akarom, hogy mások, fölülrõl
mondják meg, mi a helyes.
Ezt itt a faluban, mi sokkal
jobban tudjuk.

Windhager Károly

Franka Tibor kitüntetése

Elkészült Kerepes harmadik kijáratánál is a faluvégi kereszt, amely nélkül korábban
Szent István országában nem létezett falu. A Szilasról kivezetõ út végén lévõ alkotás
Franka Tibor hozzájárulásával és Varga Zoltán kõfaragó munkájával, közadakozásban
készült. Frajna András atya szentelte fel a hívek jelenlétében október 24-én.
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Tisztelt Polgármester Úr! 
Sajnálatos események soro-

zata ösztönzött arra, hogy ön-
höz forduljak. Immár 13 éve
vagyunk boldog tulajdonosai
egy Kerepes szélén álló telek-
nek. Név szerint a dombon a
Mókus , Páva, Rigó...stb. utcák
környékén. De örömünkbe az
elmúlt évek alatt nem egyszer
keveredett üröm is, ugyanis a
helyi lumpen elemek nem egy-
szer keserítik meg a napjain-
kat.

Az elmúlt években többször
is betörtek, nem kis anyagi
kárt és bosszúságot okozva.
Persze ez nem csak engem
érint, hanem számtalan kör-
nyékbeli tulajdonost. És ami
miatt ezt Önnel is szeretném
megosztani az az, hogy idén
már másodszor voltunk kény-
telenek elszenvedni a rongá-
lást, 1 hónapon belül.... sõt mi
több, elvitték minden termé-
nyünket, amiért egész éven át
dolgoztunk.

Az elmúlt évek alatt elvitték
a telekrõl az összes fémet, le-
bontva egyszer a komplett
hátsó kerítést is, zöldséget ,
gyümölcsöt , sõt még a sze-
mélyes emlékeinket õrzõ tár-
gyakat sem kímélték. Persze a
házat is feltörték többször úgy,
hogy a teljes zárszerkezetet ki

kellett cserélni /idén is.../. 
És a rendõrség nem csinál

semmit. Kijönnek, és emberhi-
ányra hivatkozva csak széttár-
ják a kezüket: úgysem fogják
sosem kideríteni, hogy ki tet-
te... meg hogy megélhetési
bûnözés... meg, hogy végülis
akkora kár nem ért minket. De
ha összeadom a zárcseréket,
az évek alatt elvitt diót, és
egyéb terményt, ágynemûket,
kádat, bútort.... akkor már
több százezres kárunk van,
nem beszélve a bosszúságról
és a rengeteg helyreállítási
munkáról.

Nem hiszem , hogy ez ellen
nem lehetne valamit tenni,  és
hogy emberek megtehetik,
hogy amiért más véres verej-
tékkel megdolgozik, azt csak
úgy elvigyék, minden követ-
kezmény nélkül. Ez felháborí-
tó!!!! Meddig kell ezt még el-
tûrnünk????

Szeretnénk oda nyugodtan,
örömmel kimenni, nem görcs-
csel a gyomrunkban, hogy
megint mi fogad, ... és szeret-
nénk az értékeinket is bizton-
ságban tudni.

Szíves válaszát /és leginkább
tetteket/ várva
üdvözlettel.

Palinkás Renáta, Kerepes 
Páva utcai telektulajdonos

A gyalogosok védelmében
Tisztelt Polgármester Úr!

Szilasligeten a Wéber Ede
parkban lakom családommal,
immáron tíz éve. Miután az
utcában nagyon sok gyerek él
és játszik kint, lakótársaim-
mal közösen, az Önök enge-
délyével kiraktuk a 30-as se-
bességkorlátozó táblát, amit
sokan nem vesznek figyelem-
be. Miután az Önkormányzat
felújította az orvosi rendelõt
és elkészült az új parkoló,
újabb táblák kerültek ki, ame-
lyek tiltásra szolgálnának, ha
az oda érkezõ autósok figye-
lembe vennék. 

Naponta sajnálattal tapasz-
talom, hogy mindenki ott áll
meg ahol akar, akár a házak-
hoz tartozó kocsibeállón is. A
szomszédaimmal többször
érkezünk úgy haza, hogy az
orvosi rendelõkben vagy a
gyógyszertárban kell keresni
a kocsi tulajdonosát, hogy te-
gye lehetõvé a házunkhoz
történõ bejutást.

A közelmúltban örömmel
tapasztaltuk, hogy a szabály-
talanul várakozó autókra
végre felkerült a büntetõ cé-
dula.

Most az alábbi ügyben kér-
ném segítségét. Napi közle-
kedésem során látom, ho-
gyan özönlik le az utcán az is-
kolába induló gyereksereg,
mennyien igyekeznek kicsik-
kel az Óvodába, illetve óvo-
dás csoportok is sétálni, báb-
színházba menni. Az orvosi

rendelõt és gyógyszertárat is
sokan veszik igénybe és a
most megnyíló piac is bizto-
san sok érdeklõdõt vonz az
utcába, akár az idõsebb kor-
osztályból is.

Sok a gyalogos, azonban
rájuk nézve egyre nagyobb
veszélyt jelent, hogy a fõúton
nincsen felfestve zebra, amin
szabályosan lehetne közle-
kedni. Sajnos egyre gyakorib-
bak a kisebb- nagyobb, sze-
mélyi sérüléssel járó balese-
tek.

Tudom, hogy minden pénz-
be és engedélyekbe kerül, de
úgy gondolom, hogy az em-
beri élet és testi épség védel-
me közös érdekünk! Ha kell
aláírásgyûjtéssel is támogat-
juk Önt, hogy a megfelelõ
szerveknél hatékonyan tud-
jon eljárni ez ügyben.

Jó lenne, ha táblák is kike-
rülnének, illetve egyre több
helyen látok digitális sebes-
ségmérõt is.

Tudom, sokan fordulnak
Önökhöz és mindenki a saját
ügyét tartja a legfontosabb-
nak, de azt gondolom, hogy
az átkelés biztonságosabbá
tétele mind a környezõ utcá-
ban élõk, mind az ide óvodá-
ba, orvoshoz, gyógyszertár-
ba, piacra járó emberek érde-
keit szolgálná.

Megértését és segítségét
elõre is köszönöm!

Tisztelettel:
Török Edina

Kerepesi életképek
Helyszín: Az önkormányza-

ti tulajdonban lévõ 1109/1,
1378/2,1379/2 hrsz, a közel-
múltban részben gyommen-
tesített, összefüggõ dombos
földterületek, amelyeknek
hosszanti irányú határai: a
HÉV vasúti töltése
/egyébként Kerepes és Szi-
lasliget községrészek határ-
vonala/. Illetve egy elhanya-
golt, látszatra tulajdonos nél-
küli nyílt szelvényû csatorna
/népiesen: árok/.

Esemény
a Kerepesi oldalon

Olyan pénteki nap lévén,
amikor már a helyi önkor-
mányzati rendelet is engedé-
lyezi a szabadtéri tüzelést, a
töltés tövében kialakult föld-
úton, a Mártírok útja vonalá-
ban feltételezhetõen vegyes
összetételû hulladékot tüzel-
nek, néha-néha felhangzó
kurjantások közepette. A

máglya fellobbanó lángjának
terjedelmérõl és a képzõdõ
égéstermék /füst/ gomolygó
térfogatából csak következ-
tetni lehet, hogy nem kevés
tömegû hulladék megsem-
misítése a tevékenység célja.
A fent megnevezett hrsz.
földterületeket és a Mártírok
útja elejét is beterítõ füst szí-
nébõl, szagából és ízébõl
egyértelmûen érzékelni le-
het, hogy a máglyában mû-
anyagok /veszélyes hul-
ladékok/ égése is folyamat-
ban van.

Esemény
a Szilasligeti oldalon

Óvodás és alsó tagozatos
korú gyerekek önfeledten
szaladgálva élvezik a gyom-
növény társulásoktól gépi ka-
szálással mentesített terület
birtoklását, mit sem törõdve
a felszínre kerülõ szeméttel,
és mit sem sejtve a völgysze-

rû területet beborító, a
kerepesi oldalról átáramló és
általuk beszívott égéstermék
veszélyességérõl. Annak ész-
lelését az érintett és éppen-
séggel otthon lévõ ingatlan-
tulajdonosok nem éppen
szalonképes megjegyzések
kíséretében cselekedve gyor-
san bezárkóznak. A gyere-
kekre felügyelõ személy/ek/
sajnos nem fedezhetõ/k/ fel a
látószögben.

Az égéstermékkel megtá-
madottak az eltüzelt mû-
anyagok fajtájától függõen
annak az alábbi összetevõi
valamelyikével találkozhat-
tak: szénmonoxid, nitrogén-
oxidok, hidrogén-cianid, am-
mónia, izocianidok, karba-
mid, metilkarbamid, alkoho-
lok, aldehidek.

Történt mindez a Gergely
naptár 2010. évének, Szent
Mihály /szeptember/ havának
24-dik napjának délutánján,
Franka Tibor polgármester úr
örökös fõvédnök regnálásá-
nak idõszakában.

Epilógus:
A különféle mûanyagok el-

tüzelése akár szabad tûzhe-
lyeken, akár arra alkalmas tü-

zelõberendezésekben, öreg
gond a községvezetések há-
za táján. Megbirkózni ez ide-
ig nem tudtak vele, csak a so-
kadlagos feladatok között
tartották nyílván és így nem
került napirendre, annak el-
lenére, hogy a sokszor be-
ígért élhetõ település egyik
feltétele. Ezzel a kérdéssel az
újonnan felálló település ve-
zetésének is - ha tetszik, ha
nem - a kiemelt feladatok kö-
zött kell foglalkozni, amit
nemcsak a helyi, hanem az
Európai Unión belüli közös-
ség is elvár/lásd Koppenhágai
Értekezlet/. Mint többszörö-
sen érdekelt gyalogpolgár
sok sikert kíván a feladat
megoldásához, amit a több-
szörös ígéretek is garantál-
nak és szerénységem komo-
lyan veszi.

Hunyadi Pál
gyalogpolgár

Ajánlott irodalom:
- Levegõ Füzetek /Levegõ
Munkacsoport kiadványai/
- A környezetvédelem alapjai
/Moser Miklós és Pálmai
György, Nemzeti Tankönyvki-
adó Rt. Budapest, 1999./

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

Mérsékelt árak, rövid határidõ.
Állandó elérhetõség: 

06-30-276-5340

A Kisvirág Tánccsoport szeretettel
köszöntötte Forró Marika nénit,

településünk díszpolgárát

45 éves az Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub
T. Fõszerkesztõ úr!
Kérem, a Szilasligeti “Együtt
Egymásért” Nyugdíjas Klub
nevében az alábbi cikket és
fényképet a soronkövetkezõ
lapban szíveskedjen megje-
lentetni.
Ismételten sajnálattal ta-
pasztaltuk, hogy a
“Szilasligeti Napok” aug. 29-
i rendezvényeit megnyitó 1.
mûsorszámában szerepel-
tünk, és talán - helyszûke mi-
att ?- de 1 db. fotó sem je-
lenhetett meg fellépésünk-
rõl. Szeretnénk, ha a klub
életérõl a késõbbiekben is tá-
jékoztathatnánk az olvasó-
kat. (a nyugdíjas klub taglét-
száma több,  mint a Kerepe-
sen mûködõ 3 nyugdíjas klu-
bé együttesen. )

...A szilasligeti “Együtt Egy-
másért” Nyugdíjas Klub
2009-ben ünnepelte fennál-
lásának 45. évfordulóját. A
színjátszó csoport Almássy
Bettina színésznõ, írói és
rendezõi munkásságának
köszönhetõen évrõl évre új
és modern színdarabok-
kal készül és lép fel a helyi
és környékbeli kulturális ren-
dezvényeken. Legutóbb a
“Szilasligeti Napok” kereté-
ben 2010. augusztus 29.-
én “Halló, belváros!” - (
szerz. Bognár Tibor-Kern
András)  címmmel dolgozta
fel és rendezte színpadra

Almássy Bettina mûvésznõ.
Az amatõr fotók az elõadá-
son készültek.

SZiDné

Ezúton TÁJÉKOZTATJUK klubtag-
jainkat és  az  olvasókat, hogy  a
NYUSZI  színtársulatának   tervezett
elõadása  technikai okok miatt
elmarad.

Helyette november  7.-én  du.  15.
órai  kezdettel,  zenés  mûsorral
köszöntjük  az  év második  felében
névnapjukat ünneplõket.

Klubdélutánok  a  szilasligeti
Közösségi Házban: október 30,  novem-
ber 6. és  november 20., 15 – 18 –
óráig.

Szeretettel  várjuk  a  nyugdíjasokat
és az  érdeklõdõket.

A közelmúltban részt vettünk:   
• Szeptember 25-én az  Erdélyi  Kör

szervezésében megtartott Szüreti
Bálon, ahol a kitûnõ vacsora mellett
csodáltuk  a táncosok  fergeteges
mûsorát.

• Október  2-án a  szüreti felvonulá-

son  kávéval, süteménnyel, borral
és  üdítõvel kínáltuk a felvonulókat.

• Október  17-én    Öregek  Napja
alkalmával  megrendezett  mûsoros
délutánon  nagyon jól  éreztük
magunkat.

• Október 23-án  Nemzeti
Ünnepünkön  az  emlékmûsorban
részt vettünk.

• Október  24-én  a falukeresztet  a
szilasligetiekkel  együtt  avattuk fel.

És  végül, de nem utolsó sorban
meghívást kaptunk  október 15-ére   a
Faluházban  megtartott  ünnepélyes
képviselõ-testületi  alakuló ülésre  és  az
eskütételre.
Ezúton  GRATULÁLUNK  a  megválasz-
tott  FRANKA TIBOR  polgármester
úrnak és a  képviselõ-testület  tag-
jainak.  Eredményes  munkát,  sok  sik-
ert,  jó erõt és egészséget kívánunk.

SZiDné

Az „Együtt Egymásért” Nyugdíjas NYUSZI Klub

Az Együtt Egymásért Klub a
Szilasligeti Napokon
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Elhunyt tagjaira 
emlékezett a Pávakör

Szeptember 2-án, csütörtök délután a 35 éves Kerepesi
Hagyományõrzõ Pávakör Egyesület a temetõben
emlékezett meg elhunyt tagjairól. Közös imádság után
felkerestük a síremlékeket és egy szál virág kíséretében
idéztük fel a régi arcokat. 
Vidámságuk, emlékük és életszeretetük nem csak a
fotókon, hanem a szívünkben is örökké élni fog. 

T.Cs.K

35 éves a Pávakör
Egy szép rendezvényen ün-

nepelte a hagyományõrzõ kör
a 35 éves születésnapját, a Fa-
luházban, szeptemberben. El-
jöttek a régi tagok, és itt volt a
fiatalságot és az utánpótlást

képviselõ Kisvirág Tánccso-
port. A közös fellépés és a régi
ismerõsökkel való találkozás
kiváló jó hangulatban zajlott
le. Velünk volt Franka Tibor
polgármester úr is, aki min-

denkinek egy szál virággal ked-
veskedett. Kaptak a kör sok-
szoknyás tagjai egy-egy össze-
csukható zsámolyt is ajándék-
ba, hogy a fellépések szüneté-
ben õk is le tudjanak ülni.

Jó volt látni a nagyszülõket és
az unokákat együtt az ünnepsé-
gen. Hajrá Kerepes, várjuk a má-
sodik 35 évet és a számtalan szép
élményt nyújtó közös munkát, a
felkészülést, és a fellépéseket.

Közös szereplés a Kisvirággal

Régiek és újak

Háromféle viselet

Közös csoportkép
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õszi íjász bajnokságát az or-
szág különbözõ pontjairól ér-
kezett íjász egyesületek rész-
vételével a Szilason tevékeny-
kedõ Hét Vezér Íjász Egyesü-
let, a nagy réten. A máskor
kitûnõ környezet és a baráti
meghívás, no meg a sportsi-
kerek reményében 60 bene-
vezés érkezett, ám a szûnni
nem akaró országos esõ mi-
att a várt létszámnak csak a
fele érkezett meg.
De az igazi íjász már csak
olyan, hogy, ha esik, ha fúj,
végrehajtja a feladatot. Ezt
vallva Kóbor Tamás és csapa-
ta nem mondta le a bajnok-
ság megtartását, csurom vi-
zesen, de állt minden cél és
rendben elkezdõdhetett a

verseny, mindössze a küz-
dõknek volt nehezebb a sza-
kadatlan esõben vizes íjjal, vi-
zes kézzel jól célozni. Köztu-
dott, hogy a víz párszáz évvel
ezelõtt ártott az íjnak, fõleg
az idegnek, de a mai korban
ez már nem lehet akadály. –
ismertette Bányai György fel-
ügyelõ. Így, aki vállalta a sár-
dagasztásos íjászkodást, az
esõkabátban ugyan, de jó-
kedvûen küzdötte le a célo-
kat.
Igaz, hogy az éppen nem lõ-
állásban lévõ versenyzõk egy-
tõl egyig a büfésátorban tar-
tózkodtak, Kati néni nem kis
örömére.
Le a kalappal a kitartó az íjá-
szaink elõtt!

WK

Íjászverseny esõben

Bábkiállítás a könyvtárban
„Gyapjúból álmodott mesék” címmel

csodálatos kiállításnak adott otthont
október hónapban a Szabó Magda
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár.

A bábokat Deliága Gabriella, Kerepe-
sen élõ óvónõ készítette. Gabriella el-
mondta, hogy figurái nem a hagyomá-
nyos nemezelési technikával készülnek,
hanem egy speciális horgos végû tû (ne-
mezelõtû) segítségével dolgozik. A fel-
használt gyapjú lehet natúr színû vagy
elõre festett. Nem ritka azonban, hogy
Gabriella festi a gyapjút a megfelelõ
színre. Minden báb kézzel készült, egye-
di darab, így értéküket nem lehet pon-
tosan megbecsülni.

A kiállítás nagyon nagy sikert aratott
olvasóink körében. Érdekes színfolt volt,
amelynek egyaránt örült felnõtt és gye-
rek. A kisebbek örömmel ismerték fel a
mesefigurákat: Hófehérke és a hét tör-
pe, a sárkány, a boszorkány, a vízi ma-
nó, mind-mind mosolyra csábította a lá-
togatókat. A felnõttek tetszését a mese-

beli park nyerte el leginkább, amelyrõl
egyöntetûen úgy nyilatkoztak, hogy szí-
vesen pihennének ott. A bábokat meg-
tekintették a felnõtt olvasókon kívül is-
kolánk tanulói, a kerepesi óvodások cso-
portjai, sõt még kistarcsai óvodások is.

Nagy örömünkre szolgált, hogy ott-
hont adhattunk ezeknek a remekmû-
veknek, és fõleg az, hogy helyi mûvész
mutathatta meg tehetségét általunk.
Fontosnak tartjuk a helyi alkotók mun-
káját és szívesen engedünk teret bemu-
tatkozásukhoz.

Várjuk azon tehetséges helyi mûvé-
szek jelentkezését, akik egy-egy kiállítás
keretében örömmel megmutatnák alko-
tásaikat.

A kiállításról képeket találhatnak, il-
letve könyvtárunk szolgáltatásiról, ese-
dékes rendezvényeinkrõl, új könyveink-
rõl ismertetõt a honlapunkon, amelynek
címe: www.kerepeskonyvtar.shp.hu.

Fehérváriné Bencze Ildikó
iskolai könyvtáros

A Gödöllõ Környéki Regionális Turisztikai Egyesület soron következõ érte-
kezletét Gödöllõn, a Királyi kastély Barokk Színháztermében tartotta októ-
ber 18-án. Kerepest ez alkalommal a Szilasligeti Közösségi Ház két dolgozó-
ja Katona Judit és Farkas Zsuzsanna képviselte, lásd képünkön

GKRTE
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Egyórás Lutterloh szabástanfolyam!
Forrás Mûvelõdési Ház november 8. 10 és 16 óra
Bármilyen hihetetlen, mégis igaz. Segítsen magán és csa-
ládján, tanuljon meg méretre szabni egyetlen óra alatt, egy
új, nagyszerû német találmány segítségével. Nem kel má-
solni, nem kell hozzá készülék, de még tehetség sem szük-
séges. Bármilyen alakra, bármilyen méretre.Kezdõknek, ha-
ladóknak, sõt szakembereknek is.
Egyszeri részvétel elegendõ. Belépõjegy ára: 300 Ft.

Szabó Magda emlékkiállítás

A kerepesi írónõ eddig soha nem látott tárgyaiból össze-
állított kiállítás a november 19-én 11.00 órakor történõ
ünnepélyes megnyitót követõen tekinthetõ meg a Forrás
Mûvelõdési Házban, két héten keresztül. A megnyitón
minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Mûvelõdésünk színterei

Forrás Mûvelõdési Ház Kerepes, Templom u. 3. 
28/560-360, 20/559-8921, kerepesmuvhaz@intellimail.hu,

www.faluhazkerepes.shp.hu

CseTTI stúdió Templom u. 3., 28/560-360, 20/204-1916,
veber@invitel.hu

Szilasligeti Közösségi Ház József A. park 3., 20/240-5414
farkaszsuzsa@vipmail.huwww.szilaskozossegihaz.mlap.hu

Kérem, segítsenek! 
Tisztelt Kerepesi  Lakosok!  

Öt éve házat vásároltunk
édesanyámmal a Mezõ utcá-
ban. A ház tudomásunk sze-
rint a ’60-as években épült,
mint késõbb kiderült mini-
mális alappal és bizonyos
rész vályogfal meghagyással.
Az idei, tavaszi esõzések fo-
lyamán a házunk keleti olda-
la úgy elvizesedett, hogy a
fal leomlott és a tetõ besza-
kadt.

Megkerestük ügyünkben a
jegyzõ urat, kérve-keresve
valamiféle megoldást, segít-
séget. A Mûszaki Osztály
megtette a szükséges bejá-
rást, melybõl az az „ered-
mény” született, hogy a há-
zunkat teljes terjedelmében
le kell bontanunk. 

A biztosító a maximális
biztosítás fizetése mellett és
a jogos kár ellenében sem
hajlandó     fizetni - sem sem-
milyen szerv, mert kis embe-
rek vagyunk.

Én jelenleg munka nélkül

vagyok. Édesanyám 64 éves,
kora ellenére is takarítóként
dolgozik, hogy a hitelt tud-
juk fizetni, plusz a biztosítást
a mai napig. Pillanatnyilag
húgomék is nálunk laknak a
családjával, két pici gyerek-
kel.

Volt egy pár ember, aki
már idáig is segített vagy így,
vagy úgy. Már építõanyagra
is kaptunk segítségre utaló
szavakat, többek közt
Simoncsik Lászlótól és Franka
Tibor polgármester úrtól.

Itt van a tél, s rendelke-
zünk egy határozattal a bon-
tásról, és szeretnénk lakni va-
lahol. Kérjük, ha tud valami-
ben segíteni, azt nagyon
megköszönnénk – a legkeve-
sebb is jól jön !!

Címünk: Kuzman Attila
Kerepes, Mezõ utca 103.

Tel.: 06203134527, vagy a
Mûvelõdési Házban Véber
Gábor úrnál, aki a megbí-
zottunk.

Számítógép – ismereti tanfolyamok
2010.  nov. 9. /kedd/ 17 óra

25 óra / 7000 Ft .-
Kérem jelezze elõre telefonon érkezését!!

Info: Véber Gábor  06 20 204 1916
***ÁLLÁSKERESÕK TÉRÍTÉSI DÍJA: 3.500 Ft

NYUGDÍJASOK:5000 Ft

Babaruha börze
ANGOL használt GYERMEKRUHA

A Forrás Mûvelõdési Házban 
(Kerepes, Templom utca 3.)

2010. november 8-án hétfõn 9-11 óráig

November 27-én, szombaton, a kerepesi
Faluházban, 18 órai kezdettel

BATYUS KATALIN BÁLT szervezünk.
A jegyeket elõvételben megvásárlásához,
vagy további tudnivalókért a 06-30-991-

5701 telefonszán hívható.
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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.

KÖZPONTI HÍVÓSZÁMOK
Mentõk 104
Tûzoltók 105
Rendõrség 107

RENDÕRSÉG – POLGÁRÕRSÉG – KÖZTERÜLETFELÜGYELÕ
Rendõrség Kistarcsa 06-28/470-801
Kistarcsa járõrkocsi 06-70/214-6500
Rendõrség Gödöllõ 06-28-514-645 és 06-28-514-655
Polgárõrség Kerepes 06-20/618-9492
Közterület felügyelõ 06-20/559-8909

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

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

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

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

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

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

GYERMEKORVOS
Dr. Mokos Zsuzsanna 
csecsemõ és gyermekgyógyász szakorvos 481-419 Tel:06-30-961-8160
Hétfõ, szerda: 9.00 – 12.00, kedd, csütörtök: 15.00 – 18.00, péntek: 15.00 – 18.00-ig.
Asszisztens: Kesziné Ángyási Mónika  Tel: 06-30-942-4729
Védõnõ: Lénárd Jánosné Éva Terhestanácsadás: K: 8-12ig Tel: 06-20-559-8924
Betegrendelés: H:9-12ig, K:15-18ig , Sz:9-12 ig , Cs:15-18 ig, P:13-16 ig
Egészséges tanácsadás: Csütörtök: 12,30- 14,30 ig (bejelentkezés alapján)

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

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

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

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

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

Gyalogos kiképzés

A Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapít-
vány gyalogsági kiképzést tart 2010. október 30-án,
délelõtt 10.00 órától a Szilasligeti Nagyréten. Koszorú-
zás a címeres zászlónál a bemutató elõtt! Bemutató:
16.00 órakor.

Mi is választottunk
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Az autósport a legkedvel-
tebb sportágak közé tartozik.
Sokan ûzik akár kedvtelésbõl,
akár komoly céllal, bajnoki
babérokért, de mindben kö-
zös az a különleges szeretet,
ami kedvenc sportjukhoz kö-
ti õket. Az ezernyi lelkes
sportolót ezrek követik figye-
lemmel egy-egy versenyen,
ahol mindenki saját kedven-
cének szurkol. Bajnokok és
kedvencek születnek, híres
történetek, legendák kere-
kednek egy jó verseny vagy
látványos produkció után. 

Bár a lehetõség mindenki
számára adott, hogy autó-

versenyzõ lehessen, tényle-
gesen keveseknek adatik
meg ez a kiváltság. A csúcsot
pedig még közülük is csak
kevesen ismerhetik meg. 

A lelkes nézõközönség
azonban nem elégszik meg a
versenyek hangulatával, Õk is

szeretnék átélni – még ha pi-
ciben is – azt a hátborzonga-
tóan jó érzést: autóverseny-
zõnek lenni. 

Létrejöttek tehát az elsõ
hobby és szórakoztatási cél-
lal épült autósport szórako-
zóhelyek, a hobby gokartpá-
lyák. Megszámlálhatatlan faj-
tájuk az egész világon nyújt-
ják fanatikus és érdeklõdõ
autósport-rajongók ezreinek
az autóversenyzést kicsiben.
Versenyeiken „nagyokat” is
megszégyenítõ küzdelmek
alakulnak ki, néhány másod-
percért, egy-egy apró babé-
rért. Közben tehetségek buk-

kannak elõ a semmibõl, mely
ponton még mindenkinek
megadatik a lehetõség, hogy
nagy autóversenyzõ legyen. 

Így jött létre 10 éve az elsõ
hazai fedett gokartpálya Mo-
gyoródon, a F-1 egyik állo-
mása mellett.

1999-et írunk. Egy német
vállalkozó azzal a céllal keres-
te meg Kapitány Attilát, hogy
egy modern gokartcsarnokot
szeretne építtetni vele Mo-
gyoródon. A vállalkozó egy
örökségre számítva megren-
delte a munkát, melyeket a
Kapitány-cég elkezdett, majd
a német úriember közölte,
hogy mégsem örököl, és más
fedezete nincs is a csarnok-
építésre. Ekkor Kapitány úr
Michael Schumacher gokart-
birodalmába utazott, hogy
tapasztalatokat gyûjtsön, va-
lamint gokartokat és idõmé-
rõrendszert vásároljon. 2000.
május 27-én került sor az ün-
nepélyes megnyitóra, ame-

lyen Sugár András, a Westel
(ma T-Mobile) akkori vezér-
igazgatója mondott ünnepi
beszédet. A szponzorok kö-
zött olyan nagy cégek szere-
peltek, mint a Continental,
Westel, RTL, McDonald’s,
RedBull, Allianz, stb. 2004-ig
saját üzemeltetésben, 2004-
2007 valamint 2007-2009
áprilisig bérbe adva mûkö-
dött a létesítmény. Tavaly egy
felújítást követõen, új gokar-
tokat vásárolva november-
ben nyitottuk meg újra kapu-
it a nagyközönség számára.
A megnyitóra a szakmabeli-
ek, a média, a beszállítóink
és sok-sok vendégünk eljött.
Azóta eltelt egy év. Sok él-
ménnyel és tapasztalattal
gazdagodtunk, és megta-
pasztaltuk, hogy a jelen gaz-
dasági helyzet a szolgáltató-
ipart sem kíméli. Nemcsak a
cégek reklámtevékenységre

fordított pénze csökken fo-
lyamatosan, hanem az el-
múlt 10 évben a konkurencia
is erõteljesen megjelent a pi-
acon. Ár – minõség kategóri-
ákban biztosan állítom, hogy
az egyik legjobbak vagyunk.
Hátrányunk azonban, hogy
fizetõs az M3 autópálya, de
még ezzel együtt is nagyon
sokan jönnek hozzánk az or-
szág különbözõ részeibõl, sõt
visszajáró csoportjaink van-
nak Szlovákiából is, mert a
megvásárolt szolgáltatásért
nem csupán 8 percnyi gokar-
tozást kapnak, hanem ked-
vességet, szakmai felkészült-
séget, közvetlen kapcsolatot,
odafigyelést.

Aki még nem járt nálunk:
fõprofilunk a bérgokartoz-
tatás, de vállaljuk céges és
magánrendezvények, szüle-
tésnapok, versenyek meg-
szervezését, lebonyolítását.
Házi bajnokságokat szerve-
zünk. Havonta egy alkalom-
mal discoval várjuk a táncolni
vágyókat. A futam között az
emeleti bárban frissítõ italok,
csocsó, darts várja vendége-
inket, a legkisebbek részére
pedig gyereksarkot alakítot-
tunk ki. Áraink, elérhetõsége-
ink a www.hungarokart.hu
oldalon mindenkor megtalál-
hatók.

Az õszi – téli szezonban is
minden kedves vendégünket
nagy szeretettel várjuk go-
kartozni!

„Kartra fel!” 

Trabalka Szilvia
ügyvezetõ

„Gondolja végig, ülni egy kisszéken a talaj felett öt centivel, amely mozog. Képzelje el, hogy a kanyarban gyorsabb,
mint azt az esze súgja, könnyebben siklik, mint azt a motor ereje sugallja és nehezebb vezetni, mint azt hinné. Ez az
igazi élmény.”

Gokartpálya a szomszédban
2010-ben fennállásának tizedik, újraindulásának elsõ születésnapját ünnepli a Hungarokart Center gokartpálya és ren-
dezvényközpont Mogyoródon!



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2010. OKTÓBER24

KEREPESI VÉLEMÉNY  Megjelenik havonta  4000 példányban. • Kiadja a Windhager Kft. Decens Kiadója. Kiadó és szerkesztõség: 
2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. telefon: 06-30-335-9050, fax: 06-27-342-108, Fõszerkesztõ: Windhager Károly. windhager@decens.eu •

Nyomdai elõkészítés: Jenõgrafika (jenografika@gmail.com)  • Készült a Berei és Társa Nyomdában Mogyoródon 

KKoszorúzó ünnepségünk az 1956-os oszorúzó ünnepségünk az 1956-os 
forradalom és szabadságharc ünnepénforradalom és szabadságharc ünnepén


