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Kerepesen mûködõ társaság keres 
az alábbi munkakörökbe kollégákat:

• laboratóriumi gyakorlattal analitikus, 
mezõgazdasági terményellenõrzésre

• nagymûszeres vizsgálatokra (HPLC, GC)
gyakorlott analitikus/mérnök

• takarító (esti órákban, napi max 4 órában)

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
az info@mertcontrol.com e-mail címen lehet 
www. mertcontrol.com

Au tó ja ví tás 
Ke re pe sen!

Szer vi ze lés, ja ví tás, új al kat ré szek, 
au tó men tés.

Mér sé kelt árak, rö vid ha tár idõ.
Ál lan dó el ér he tõ ség: 

06-30-276-5340

Automata 
mosógép 
szerviz
Billinger Zoltán
06-30-214-6366
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A szamárnak a hazája az istálló, az embernek
az a hely ahová született, ahol boldogságban és
szabadon szeretne élni. És mi a haza? Új kenyér,
amiért dolgozni kell, a jog, a törvényesség, az
igazságosság és az Istenhit. Ez a haza. István
teremtette meg ezt a hazát, elsõként: jogot
törvényt, igazságosságot, új kenyeret. István
halálos ágyán Szûz Máriának ajánlotta hazánkat,
ez a nyugati hitvilágban is egyedül álló. Ez azt is
jelentette, hogy féltette ezt a hazát. Kevesen
tudják talán, hogy Istvánt kétszer meg akarták
ölni. Vajon miért és kik? Azért mert nem akart
mindenki jogot, igazságot, törvényességet és
munkával keresni új kenyeret.

Azóta eltelt több mint ezer év. Ma már
mobiltelefon létezik, tengeralattjáró, atombom-
ba, hadd ne soroljam és ma is nagyon sokan van-
nak, akik nem akarnak igazságot, jogot, tör-
vényt, és munkával új kenyeret.

Hiányzik ma is István király. Aki 1002-ben,
tehát uralkodásának második esztendejében
már törvénykönyvet adott ki. Tíz törvény ren-
delkezett arról, hogy aki nem képes közösség-
ben élni, lop, csal, hazudik és öl, annak igen:
levágják a kezét, a fülébe forró ólmot öntenek,
vagy megvakítják. Ez történt azokkal is, akik
Istvánt akarták eltenni láb alól. István király a
kilenc év múlva, 1011 körül kiadott második
törvénykönyvével megalkotta Magyarországot.
Ez 11 esztendõ. Ha 1990-et vesszük, a borzal-
mas szovjet csapatok távozását, akkor húsz év
telt el. István tizenegy év alatt megcsinálta. Ideje
volna nekünk is lépni és a többségnek az akara-
tát betartani és betartatni. Ez mindenképpen
példaértékû kell, hogy legyen számunkra.

Nagy baj van kérem, mert a bankok visznek
mindent. Hol van István? De kéne!  Ha vissza-
emlékeznek az éltesebbek, miért halt meg
Kennedy, vagy annak elõtte Wilson, hány nagy
politikus halt meg nálunk is és a világban máshol
is a pénz miatt, a bankok uralma miatt? Ki kéri
õket számon? Miért garázdálkodhatnak, miért
hirdethetnek a televízióban még mindig, mintha
õk semmit nem tettek volna? Miért mennek
tönkre családok százezrei?

A következõ, ami nagy baj, elmennek a gye-
rekeink. Akik maradnak, nem szülnek. Hogy
lesz a Szent Istváni hazából száz év múlva
Magyarország? A gyerekek nem azért mennek
el, mert szerencsét próbálnak. A gyerekek nem
akarnak itthon maradni. Távozásuk nem egy
turistaút, vagy tapasztalatszerzés, hanem másik
haza keresése, és ez borzasztó! Ki jön majd ki a
sírunkhoz? Ki gondoskodik majd rólunk, ha
már nem tudunk felkelni az ágyból? Ilyen
egyszerû a kérdés. 

Mégis azt mondom, ezen a napon, össze kell
fognunk, mint Isten bárányainak, össze kell búj-
nunk, egymást melegítenünk, egymásba lelket
önteni, és mint õseink, nekünk is együtt kell
ünnepelni, és közösen kell temetni. Adni kell
egymás szavára, és igen, szeretni kell egymást.
Még az ellenségeinket is. Mert Istvánt sem tud-
ták eltenni láb alól, a közösség a nagy többség
mellé állt. A közösségnek, nagy többségnek
most is kötelessége és feladata egymásról gon-
doskodni. És még annak is aki a pápát gyalázza,
vagy a nyugdíjast veri, vagy a szerencsétlent nya-
kig földbe ássa, még azzal is érzékeltetni kell,
hogy azokat bántja, akik eltartják õt. Azokat
próbálja gyilkolni, alázni, akik kenyeret adnak
neki. Türelem kell ehhez, nagyvonalúság és hit,
és betartani a törvényességet a jogot az igazsá-
got, amit egyre többen nem akarnak betartani. 

Én azt gondolom Kerepesen, kisebb hazánk-
ra térve, a közös összefogásnak a lakossággal,
polgárokkal, hívõkkel és nem hívõkkel, vannak
eredményei, akár a faluházra, vagy a
családsegítõre, a közös templombelsõ restau-
rálására gondolok, akár az utakra, orvosi
rendelõkre, buszmegállókra, a készülõ
bölcsõdére, mindenre amire erõnkbõl tellett. 

Persze, persze, ahogyan Önök, mi is köve-
tünk el hibákat, és mi is a bankok kezében
vagyunk. És ahogy mi, úgy a magyar kormány is
a bankok kezében van. Micsoda ország az,
micsoda világ az, ahol a királyok kezében nincs
ott a kincstár kulcsa? Amikor világszerte a
kincstár kulcsa a bankárok kezében van.
Meztelen a király! Akár Kiskunlacházán, akár
Budapesten, akár Kerepesen. Parancsolnak neki.
A pénz szabja meg, hogy mit lehet tenni és mit
nem. És akik kevésbé akarnak tenni és acsar-
kodnak és ölni akarnak, azok arra hivatkoznak,
hogy elherdálták a pénzt. Hát kérem nézzenek
már önmagukba. Tán’ ültünk volna és mal-
moztunk volna, az évek úgyis eltelnek, vagy
jutunk valamerre. Az utóbbit kell választa-
nunk, István is ezt választotta. És ehhez kell,
hogy összetartsunk, ehhez kell, hogy együtt
érezzünk, elviseljük egymást, baját, segítsük
örömében, vigasztaljuk bánatában. Húzódjunk
össze, mint Isten bárányai. Ha nem is vagyunk
egyformák lelkiekben, mentalitásban, véle-
ményben, de egyben igen: hogy itt élünk, és
ezért mindent fel kell vállalnunk.

Azzal kezdtem, hogy a szamárnak az istálló
a hazája, az embernek a magyar embernek, ahol
született, az a föld a hazája, ahol kínlódik, ahol
boldogul, ahol gyereket nevel, és ahol végül elte-
metik. Ez a haza nélkülünk nincs, velünk
viszont örök.

Nélkülünk nincs — velünk örök
Részletek Franka Tibor polgármester

augusztus 20-i ünnepi beszédébõl

A Tóth Pékségtôl kapott kenyeret
szentelték meg a templomban

Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub elôadása

A Hétköznapi Brodway Hôsök társulata

Aranyesô Nyugdíjas Klub

Lila Akác Nyugdíjas Klub

Mihalik Mihály díszpolgárMayer Endréné tanácsos
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A tavalyi egyértelmû és fölényes választási gyõzelmet követõen menet-
rend szerint beindult a feljelentési és vádaskodási folyamat Kerepesen.
Ellenségeink nem kérdeznek, hanem azonnal lõnek. Ha ellenfelei lennének
a kétharmados gyõzelmet aratott Összefogás Kerepesért Egyesületnek,
akkor az aknavetõk indítása elõtt kérdeznének az önkormányzattól. Nincs
kérdés, tüzelés van!

Nos, a Szilasvíz Kft nem eladó, hiába terjesztik a rémhírt egyesek.
Jelentkezett egy üzemeltetõ cég, a DMRV állami vállalat az üzemeltetésre
és Kerepes, illetve Kistarcsa polgármestere a taggyûlés döntése alapján
megrendelt tõle egy felmérést annak tisztázására, hogy a Szilasvíz Kft jelen-
legi vezetése, szakmai és gazdasági munkája mennyire hatékony, de a
Szilasvíz Kft ettõl még a két település tulajdona marad.  (Az átvilágításról

készült teljes dokumentáció olvasható a kerepesi honlapon a közérdekû
rovatban.)

A megrendelés egyik oka, hogy a Szilasvíz Kft gazdálkodásával, vezeté-
sének színvonalával és a tulajdonosokhoz való viszonyával sem Kerepes,
sem Kistarcsa nem elégedett maradéktalanul. Egyébként a vízmûvünket
többek között a Csák Zoltán vezette ZD Hungary szerette volna
megvásárolni, vagy üzemeltetni, de õket eltanácsoltuk. A DMRV Zrt aján-
lata, amely szakmai alapokon nyugszik, csak akkor jöhet szóba, ha gazda-
ságosabb és jobb lesz általa az ivóvíz ellátásunk és annak vezetése.

A Szilasvíz Kft azért sem eladó, mert Kistarcsával közösen több mint 1
milliárd forintot nyertünk az ivóvíz minõség javítására.

aBolondok lennénk eladni! Akik mégis terjesztik, rájuk milyen jelzõ
illik?

Franka Tibor

A Szilasvíz nem eladó

Az önkormányzati választások elõtt, egy 2006.
márciusában megjelent újságcikk miatt, személyhez
fûzõdõ jog megsértése miatt indított pert Balogh
István kerepesi lakos és Franka Tibor újságíró ellen
Rozsnyai László, Huli Sándor és Huli Dávid. Az
azóta több tárgyalást megért perben - aminek még
mindig nincs vége — 2010-ben az alábbi ítélet
született:

„A Fõvárosi Ítélõtábla jogerõs ítéletében megál-
lapította, hogy az I. r. alperes a Szabad Vélemény
címû idõszaki lap 2006. márciusi számában
megjelent „A költõ és a forradalmár kerepesi
kötõdése” címû cikk azon részével, miszerint:

„A vendéglõ berendezését elvitték, állítólag a
faragott pult Gödöllõre a HÉV végállomásán lévõ
kocsmába került, aztán pedig lesöpörték a padlást.
Ezeket a szomorú és embertelen foglalásokat, illet-
ve rablásokat a kommunista hatalom nevében Boros
József, aki tanácselnök elvtárs volt, aztán egy
Rozsnyai nevezetû elvtárs Szilasligetrõl, és Huli
Sándorné Kerepesrõl hajtották végre. Kérem, ezt
még életemben szerettem volna elmondani, és
tudatni a falusiakkal, különösen a fiatalokkal, mert
amit az imént felsorolt elvtársak végeztek, az
kimeríti a bûnözés fogalmát. Tönkretettek bennün-
ket, akiknek volt valamije azt elvitték, sõt, a tulaj-
donost is, ha szót emelt.”, megsértette a felperesek
kegyeleti jogát. 

A bíróság megállapítja, hogy a II. r. alperes a
Szabad Vélemény idõszaki lap 2006. áprilisi számá-
ban megjelent „Tessék választani” címmel megje-
lent cikk azon mondatával, miszerint: „Márciusi
számunkban nyilatkozta az egyik kerepesi atyámfia,
hogy amit negatív értelemben Hulinénak,
Borosnak, meg Rozsnyainak köszönhet az 1950es
évekbõl, azt sohasem felejti el. Õk tartották
sakkban a falut, õk söpörtették le a padlást, õk ren-
delkeztek az emberek sorsa fölött. Az MSZMP
nevében.”, megsértette a felperesek kegyeleti
jogát.

Figyelemmel arra, hogy a bíróság megállapította,
hogy az alperesek a felperesek kegyeleti jogát
megsértették, az elõterjesztett nem vagyoni kár
mértékét annak bekövetkezése körében külön bizo-
nyítás nélkül figyelembe vehetõ részét, 100.000 -
100.000 Ft-ot tartott a bíróság megalapozottnak
alperesenként. Ez a mérték a bíróság szerint a Pp.
163. § (2) bekezdése alapján külön bizonyítás nél-
kül is megállapítható, hiszen egy ilyen súlyú valót-
lan közlés eleve alkalmas a felperesek jogelõdjei
emlékének lejáratására, amelynek ellensúlyozása
többlet erõfeszítést igényel.”

Közzététel A Patkó csárda mögött, a gáztöltõ állo-
más melletti terület kedvenc helye lett az
illegális szemetelõknek, akik idõt, fáradt-
ságot, és benzinszámlájukat sem kímélve
keresik a „jó” helyet feleslegessé vált hol-
mijaiknak. 

Pedig, ha becsületes módon szállíttatnák
el az általuk „termelt” szemetet, sokkal
kevesebbe kerülne, hiszen a visszaszállí-
tás és az érte jó büntetés akár több havi
szemétszállítási számlájukat is
fedezhetné.
Közterület-felügyelõink figyelmes és ala-
pos munkájának „eredményeként”
ugyanis szinte minden illegális szemetelõt
„utolérnek” feljelenté-sükkel a szemétbõl kikerülõ azonosíthatóság miatt.
Augusztus hónapban az alábbi szemetelõk kényszerülnek magyarázkodásra: K.
Barbara Kerepes, Sz. Istvánné Kistarcsa.

A par lag fû ir tás jú li us 1-
tõl kö te le zõ. Az ön kor -
mány zat mun ka tár sai el len -
õr zik az in gat la no kat és ahol
par lag fü vet ta lál nak, ott
azon nal el ren de lik a kény -
szer ka szá lást. Ha a tu laj do -
nos nem tesz ele get, ak kor
jo ga van a ha tó ság nak be -
men ni az in gat lan ra a ka szá -
lást el vé gez ni és an nak költ -
sé gét a sza bály sér tõ vel meg -
fi zet tet ni. Ezen felül pe dig

még 20 ezer és 5 mil lió
fo rint bír sá got is ki szab a
te rü let nagy sá gá tól füg -
gõ en a fe le lõt len tu laj do -
nos ra.

A tör vény ér tel mé ben a
ma gán épü let és az út test
kö zöt ti úgy ne ve zett zöld
sá von ta lál ha tó köz te rü le -
tet is a tu laj do nos kö te les -
sé ge par lag fû men te sí te ni.

A tör vény be tar tá sa alól
sen ki sem le het ki vé tel.

D r á g a  p a r l a g f û

Ha ingatlanán megnõtt a parlagfû és a mentesítésre vállalkozót keres, hívja a kerepe-
si önkormányzat település karbantartó kft-jét: Jakab Zsolt 06-20/559-8929. 

A PARLAGFÛ ÍRTÁST A LEGOLCSÓBBAN 
A KEREPESI ÖNKORMÁNYZAT KFT-JE

VÉGZI EL. HÍVJA MOST!

A par lag fû ir tás kö te le zõ!

SZEMETESZSÁK ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEK 2011. MÁRCIUS 29-TÕL

Ani market: Szõlõ u. 100., Blumix Ker Kft: Szabadság út 55.,
CBA: Szabadság út 92., COOP ABC: József A. u. 2., H-Wood Ker
Kft-Tüzép: Szabadság u. 102.,  Mecorka Kft: Béke u.
6.,Élelmiszerbolt: Mogyoródi u. 1., és József Attila u. 51., Nekk
2000: Vörösmarty u. 31., PB&TT Kft (Kata boltja): Mogyoródi
u. 1., Vegyes bolt: Petz piac, Vegyesbolt: Szilasligeti HÉV
állomás, Községszolgáltató Kft: Vörösmarty u.2.

ÉPÍTÉSI HULLADÉK LERAKÓ HELY: Skorpió Transz Kft. Isaszeg,
Diófa u. 2, KER-HU Csömöri telepén a Határ út 201.

Szemét ügyek



A Szilas utca elején egy pár hónapja telepítésre kerültek a szelektív
hulladék gyûjtését szolgáló konténerek, melynek csak részben örült az
utca, többek között jó magam is. Azóta a konténerek környékén és az
utcában egyre több az elszórt szemét. A Szilas patak túloldalán lévõ
népcsoport apraja, nagyja a nap minden órájában guberál a konténe-
rekben. Benne állnak, dobálják kifelé a szemetet, ami megtetszik
nekik, azt viszik haza. Útközben, ha meggondolják magukat, hogy a
kezükben lévõ tárgyak mégsem kellenek, nem viszik vissza, hanem
ahol éppen járnak, ott dobják el. Az utcában: a járdán,
az úton, az erdõsáv szélén és az erdõsávban megtalálható a
ruhanemû, fõzõedény, papír, mûanyag stb. minden. Tudom, Önök-
nek is nehéz, mert a községben nem egyedüli problémával állnak
szemben.

A helyzet pozitív megváltoztatása céljából javaslom kötelezõvé
tenni az óvodákban, az iskolákban, akár a szülõi értekezleteken
és más közösségi fórumokon is a szemét helyes tárolását, gyûjtését és
a közterületek tisztántartását, védelmét szolgáló oktatást és tájékozta-
tások megtartását. Mindezek mellett indokoltnak tartom a közterület
felügyelõk járõrözésénél figyelembe venni, hogy a Szilas utcában
visszatérõen, gyakrabban kell ellenõrizni, a rend fenntartása
érdekében.

Az elõzõ években az utcában is volt szemétgyûjtés. A népcsoport
gyermekei egy évben többször összeszedték a szemetet. Ezt továbbra
is rendszeressé kellene tenni valamilyen formában. Aki a legtöbb
szemetet gyûjti össze jelképes ajándékot kapjon, egy ünnepség kereté-
ben ösztönzésképpen.

Elnézést, a javaslataimért, de szeretem a rendet, a tisztaságot és
szeretném, ha élhetõ, tiszta községben lakhatnék, és büszke lehetnék a
községünk tisztaságára.

A másik probléma, a kóbor kutyák bolyongása az utcánk-
ban. A TÜZÉP telep bal oldalán, a Szilas patak és a domboldal
közötti részen egy fiatalember élt a kutyáival. Pár hete a férfi eltûnt,
a faházát valaki lebontotta, de a kutyák ott maradtak. Egy fehér
színû, agár jellegû kutya az utcában kóborol, éhezik. A fekete színût
pár napja nem látom. 

Kérem Polgármester Urat, a fenti problémák megszüntetése érde-
kében intézkedni szíveskedjék.

Tisztelettel: Sz. Jánosné

Tisztelt Asszonyom! 

Köszönjük jobbító szándékú levelét és javaslatait a
településünk egész területét érintõ „szemét helyzet” kapcsán.
Szinte minden hónapban visszatérõ, illetve el nem múló probléma
ez, ami a javuló tendencia helyett egyre rosszabbat mutat, hiába-
való a kérés, a követelés és a büntetés is. Az iskolában és az óvo-
dában is minden évben kijelölnek egy napot, mikor a nagyobb
gyerekek községszerte, a kisebbek pedig óvodájukban, illetve
közvetlen környékén gyûjtik a szemetet, összekötve ezt az akciót
a településen meghirdetett szemétszedéssel. Tudom, hogy sokan
vagyunk, akik tisztességesen, a rendeleteket betartva
odafigyelünk nem csak szûkebb, de tágabb környezetünkre is,
de sajnos nem ez a magatartás a szembetûnõ, hanem a
felelõtlenségbõl, nemtörõdömségbõl adódó lassan valóban min-
dent elborító szemét. Pedig de jó lenne hírt adni az ellenkezõjérõl.

Ennek érdekében kérjük értesíteni a közterület felügyelõket, -
telefonszámuk 06-20/559-8909 - ha gazdátlan kutyát látnak az
utcákon, õk elõször megpróbálják megtalálni a gazdáját, de az ese-
tek többségében ezt a „tulaj-
dont” senki sem vállalja fel.
Az Önkormányzat kényte-
len saját költségén befogatni
és elszállíttatni az ebeket,
aminek költsége évente több
százezer forintot emészt fel.
A szemetelõket is a
közterület felügyelõk igye-
keznek jobb belátásra bírni,
amennyiben bizonyítható a
szemetelõ személye bírság
megfizetésére kötelezik,
érdemes azon is elgondol-
kodni, amennyiben az
illegális szemetelõ nem tudja
a bírságot kifizetni, szemét-
szedéssel dolgozza le a bün-
tetését. 

Milyen szép, ápolt és tiszta
Kerepes — töltött el a jó érzés,
mikor egyik nap délután
Szilasliget felõl autóztam hazafelé. Épp
egy kiadós zápor után sütött ki a nap, úgy
látszott, mintha az esõ a porral együtt
minden rosszat is elmosott volna, tiszta,
rendezett utcák, az út mentén végig le volt
vágva a fû, a házak elõtt nyíló virágok,
békésen beszélgetõ emberek a járdán, - de
jó is itt lakni - gondoltam jókedvûen, épü-
lünk, szépülünk és ezt ezek szerint mások
is így gondolják és tesznek is érte.

A derûbõl sajnos rövid idõn belül
borúsra, sõt dühösre váltott a hangulatom,
a pár nap múlva a szelektív hulladék táro-
lókból kifolyó és mellé rakott szemét lát-
ványa és szaga miatt. Elgondolkodtató,
milyen ember az, aki képes arra, hogy
arcátlanul, sunyin egy egész település
„arcába szemeteljen”, semmibe véve a tör-
vényt, a kötelességet, önös érdekeit
helyezve mindenek fölé. Többször hírt
adtunk róla, hogy a hivatal közterület
felügyelõi járják az utcákat, vizsgálják az
illegálisan, illegális helyre lerakott szeme-
tet és a rendeletben meghatározottak sze-
rint büntetnek, de ez sem riasztja a
törvényszegõt.

Mit lehet még tenni, hogyan

léphetnénk fel a trehányság, a
nemtörõdömség, a tudatos rendzavarás
ellen - merül fel joggal a kérdés. Jobban
figyelhetnénk mi is, lakosok, ha rendzava-
rókat látunk szóljunk rájuk, vagy írjuk fel
a rendszámát a „szemét-lerakónak”,

lehetõség szerint telefonáljunk
azonnal a közterület
felügyelõnek: 06-20/559-8909,

a polgárõrségnek: 06-20/618-9492, a kör-
zeti megbízottnak a 06-70/382-3380-as,
vagy hívjuk a rendõrjárõrt a 06-70/263-
4334-es telefonszámon. 

G.E.
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KDe jó is itt lakni...

Olvasói levél
Szemét-, és kutyahelyzet
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Pár napja lehet jelentkezni devizahitelesek részére a Kormány és a
bankok által közösen kialakított árfolyam rögzítési konstrukció-
hoz. Tájékoztatni kell a hitelfelvevõket, hogy
• a Kormány és a bankok még mindig nem határozták meg a
csatlakozás, és a védett idõszak
alatt a hitelfelvevõk költségét.
• a bankok a védett idõszak alatt
negyedévente tõkésíthetik a ka-
matot, azaz kamatos kamattal
számolhatnak, ami lényeges költ-
ségemelkedést eredményezhet.
• az idõszak végén a bankok a
felhalmozódott tartozásra „piaci
kamatot” érvényesíthetnek.
Utólag mondják meg, hogy
mennyit. A bankok ismét biankó
csekket iratnak alá a
hitelfelvevõkkel és a
Kormánnyal! 

Ez alkotmányellenes! Az lenne a tisztességes, ha megjelölnék a
hitel pl. 3 hónapos BUBOR értékhez viszonyított eltérését, amit
már a Magyar Nemzeti Bank is, mint követelményt javasolt. Az
árfolyamrögzítésbe való belépéssel a hitelfelvevõk a kamat vonat-

kozásában maradéktalanul ki-
szolgáltatottak lesznek a ban-
koknak!

A legfontosabb azonban, hogy a
belépés szerzõdésmódosításnak
minõsül, amely a már korábban
megkötött szerzõdés jogi meg-
erõsítését jelenti. 
A Ptk. 236. § (4) bekezdése sze-
rint ezzel a módosítással a
hitelfelvevõ végleg kizárja
magát a szerzõdés megtáma-
dásának ehetõségébõl.

D e v i z a h i t e l e s e k  f i g y e l m é b e !D e v i z a h i t e l e s e k  f i g y e l m é b e !

DEVIZAHITELED VAN? KEZEDBEN A
MEGOLDÁS!

A könyv szerzõje, a Szociális Kerekasztal tagja, az 
egyik elõterjesztés szerzõje bemutatja a hátteret 

és a megoldási lehetõségeket.
www.devizahitelmegoldas. com

A HITELFELVEVÕK CSAK VÁRNAK. MIRE?
NEM TUDJA MIT, ÉS HOGYAN TEGYEN? ERRE

KAPHAT VÁLASZT!
2011. szeptember 19-én 18 órakor 

A Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalójában 

A 2011. ja nu ár 1-jé tõl ha tá lyos
jog sza bály sze rint öreg sé gi tel jes
nyug díj ra élet ko rá tól füg get le nül
jo go sult az a nõ, aki leg alább negy -
ven év jo go sult sá gi idõ vel ren del ke -
zik, és azon a na pon, amely tõl kez -
dõ dõ en az öreg sé gi tel jes nyug dí jat
meg ál la pít ják, biz to sí tás sal já ró jog -
vi szony ban nem áll.

A nyug díj jo go sult ság szem pont -
já ból jo go sult sá gi idõ nek mi nõ sül a
ke re sõ te vé keny ség gel já ró biz to sí -
tá si vagy az zal egy te kin tet alá esõ
jog vi szonnyal, va la mint a ter hes sé -
gi-gyer mek ágyi se gély ben, gyer -
mek gon do zá si díj ban, gyer mek -
gon do zá si se gély ben, gyer mek ne -
ve lé si tá mo ga tás ban és a sú lyo san
fo gya té kos vér sze rin ti vagy örök -
be fo ga dott gyer me ké re te kin tet tel
meg ál la pí tott ápo lá si díj ban el töl -
tött idõ vel szer zett szol gá la ti idõ. A
nõk ked vez mé nyes nyug díj jo go -
sult sá gá hoz ke re sõ te vé keny ség gel
já ró biz to sí tá si vagy az zal egy te -
kin tet alá esõ jog vi szony ok az aláb -
bi ak:
• 1998. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en a

kis ipa ros ként, a ma gán ke res ke -
dõ ként, al kal mi fi zi kai mun kát

vég zõ ként, a szer zõ dé ses üze -
mel te té sû üz let biz to sí tott ve ze -
tõ je ként, gép jár mû ve ze tõ-kép zõ
mun ka kö zös ség tag ja ként, gaz -
da sá gi mun ka kö zös ség tag ja -
ként, ipa ri és szol gál ta tó szö vet -
ke ze ti szak cso port tag ja ként,
kis szö vet ke zet tag ja ként, me zõ -
gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti tag -
ként, egyé ni gaz dál ko dó ként,

• 1997. de cem ber 31-ét kö ve tõ en
köz al kal ma zot ti, il le tõ leg köz -
szol gá la ti jog vi szony ban,
ügyész sé gi szol gá la ti jog vi -
szony ban, bí ró sá gi jog vi szony -
ban, igaz ság ügyi al kal ma zot ti
szol gá la ti vi szony ban, hi va tá sos
ne ve lõ szü lõi jog vi szony ban,
ösz tön dí jas fog lal koz ta tá si jog -
vi szony ban ál ló sze mély,

• a ki egé szí tõ te vé keny sé get foly -
ta tó nak nem mi nõ sü lõ egyé ni
vál lal ko zó,

• a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ, ha a
reá irány adó nyug díj kor ha tá rig
hát ra lé võ idõ és a már meg szer -
zett szol gá la ti idõ együt te sen
leg alább 20 év, 

• a fel so rol ta kon túl mun ka vég zés -
re irá nyu ló egyéb jog vi szony ke -

re té ben mun kát vég zõ sze mély -
nek kell te kin te ni azt is, aki: ala -
pít vány, tár sa dal mi szer ve zet,
tár sa dal mi szer ve ze tek szö vet sé -
ge, tár sas ház kö zös ség, egye sü -
let, köz tes tü let, ka ma ra, gaz dál -
ko dó szer ve zet vá lasz tott tiszt -
ség vi se lõ je; szö vet ke zet ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ je, 

• Jo go sult sá gi idõ ként kell fi gye -
lem be ven ni a kis ipa ros, a ma -
gán ke res ke dõ, az egyé ni vál lal -
ko zó, a gaz da sá gi mun ka kö zös -
ség tag ja és a szer zõ dé ses üze -
mel te té sû üz let ve ze tõ je há zas -
tár sá nak, to váb bá 1988. de cem -
ber 31-ét kö ve tõ en a gaz da sá gi
tár sa ság ter mé sze tes sze mély
tag ja há zas tár sá nak azt az ide jét,
amely re utá na tár sa da lom biz to -
sí tá si já ru lé kot fi zet tek.
A vo nat ko zó jog sza bály ren del -

ke zé se sze rint a nõk a ked vez mény
alap ján meg ál la pí tott öreg sé gi tel jes
nyug dí já nak ös  sze gét va la mennyi
meg szer zett szol gá la ti idõ alap ján ál -
la pít ják meg. 

Az öreg sé gi tel jes nyug díj nem
ál la pít ha tó meg, ha a ke re sõ te vé -
keny ség gel já ró biz to sí tá si vagy az -
zal egy te kin tet alá esõ jog vi szon -
 nyal szer zett szol gá la ti idõ nem éri
el a har minc két évet, olyan nõ ese -
tén pe dig, aki nek a sú lyo san fo gya -
té kos vér sze rin ti vagy örök be fo -

ga dott gyer me ké re te kin tet tel ápo -
lá si dí jat ál la pí tot tak meg, a har -
minc évet. 

Az elõ írt jo go sult sá gi idõ - ha a
jo go sult a sa ját ház tar tá sá ban öt
gyer me ket ne velt - egy év vel, min -
den to váb bi gyer mek ese tén to váb -
bi egy- e gy év vel, de ös  sze sen leg fel -
jebb hét év vel csök ken. Sa ját ház -
tar tás ban ne velt gyer mek nek azt a
vér sze rin ti vagy örök be fo ga dott
gyer me ket kell te kin te ni, akit a csa -
lá di pót lék ra jo go sult ság szem -
pont já ból szá mí tás ba kell ven ni. Az
el lá tás meg ál la pí tá sá hoz te hát ös -
 sze sen 40 év ke re sõ te vé keny ség gel
szer zett jog vi szony ok ke re té ben
szer zett jo go sult sá gi idõ és - amen -
 nyi ben az érin tett nek 11 vagy több
gyer me ke van és sú lyo san fo gya té -
kos gyer mek re te kin tet tel ápo lá si
díj ban el töl tött idõ vel is szer zett
szol gá la ti idõt - leg alább 23, il le tõ -
leg leg fel jebb 32 év ke re sõ te vé -
keny ség gel já ró biz to sí tá si vagy az -
zal egy te kin tet alá esõ jog vi szony -
ból szár ma zó idõ szük sé ges.

Kiss né Hor váth Ma ri an na 
Gaz da sá gi ta nács adó

A nõk kedvezményes öregségi teljes
nyugdíjra jogosultságának feltételei 2011-tõl

SÍRHELY MEGVÁLTÁS
Kerepes Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
felhívja a Tisztelt hozzátartozók figyelmét, hogy a Kerepesi

Köztemetõben az 1985. december 31-ig 25 évre váltott koporsós
sírhelyek, illetve a 2000. december 31-ig 10 évre megváltott

urnahelyek használati ideje 2010. december 31-én lejárt.

Amennyiben az újraváltás az adott idõpontig nem történik
meg, úgy az 1999. évi XLIII. Törv. végrehajtásáról szóló

145/1999(X.1.) Korm. Rendelet értelmében a temetkezési helyek
2011. december 31-ét követõen újra értékesítésre kerülnek.

A temetkezési helyek újraváltását a temetõt üzemeltetõ 
SZIGÜ Temetõüzemeltetõ Kft irodájában, 

a kerepesi temetõben tehetik meg.
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Kerepes szociális ellátó rendszerének történelmében példanélküli a 2011-es év.
Ebben az évben két óriási projekt valósul meg. Elsõként uniós forrásból, 10 % önkor-
mányzati önrész mellett teljes mértékben megújult a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat épülete, másodszor az intézmény falain belül, 100 %-ban uniós forrásból szep-
tember 1.-én megnyitotta kapuit a Biztos Kezdet program keretében megvalósuló
Mosoly-vár Gyermekház. 

Még nincs vége, hiszen hamarosan megkezdõdik az intézmény telephelyének
építése, ahol az idõsek és fogyatékkal élõk nappali ellátását fogjuk megvalósítani.

A fejlõdés óriási (pénzben kifejezve a két projekt költségvetése több mint 150
millió) elsõsorban azért mert a mi szakmánk az önkormányzattól eddig még soha nem
tapasztalt bizalmat, lehetõséget és támogatást kapott ahhoz, hogy különbözõ hátrányos

helyzetû társadalmi csoportok általi igényekre új ellátások, modellkísérletek bevezetésével reagáljon. Másodsorban óriási a fejlõdés
abban a tekintetben is, hogy ennek a kis intézménynek a maroknyi csapata összefogott, pályázatokat keresett és javasolt az önkor-
mányzatának, valamint olyan szakmai anyagokat alkotott, amit mind a két projekt bíráló bizottsága a források odaítélésével jutalma-
zott. Számunkra nem az volt a kérdés sosem, hogy mit tehet értünk az Önkormányzat, hanem az, hogy mit tehetünk mi a közösségért.
A sok munkának meg lett az eredménye, olyanná vált a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer, amirõl eddig csak álmodhattunk,
olyan körülmények között végezhetjük ezt az igen nehéz és sok buktatóval bíró feladatot, amely méltó a céljainkhoz. Köszönjük, és
ígérjük, hogy úgy ahogy eddig is, megszolgáljuk a bizalmat.

Képeinken a megújult intézményünket és a Mosoly-vár Biztos Kezdet Gyermekházat láthatják.
Családsegítõsök

Példa értékû fejlõdés

Igencsak nagyot kellett lépnie annak, aki az évekkel ezelõtt lakossági
összefogással burkolt Templom utca felõl szeretett volna a templomkert-
be jutni. A látvány és a lehetõség magáért beszél, miután ismét járható-
vá és szebbé vált a bejárat. 

A nyár közepén lehulló tartósan sok esõ községünk mindkét tele-
pülésrészén komoly gondokat okozott a nagy mennyiségben lefo-
lyó víz miatt, nemcsak a vízelvezetéssel rendelkezõ utcákban, de a
lejtõs, árok nélküli utcákban különösen. Ilyen volt többek között
a Szilasligeti utca is, ahol a régi, kockaköves útburkolat közül
kimosta a víz földet és lehordta a Hold utcai keresztezõdés alatti

területre, mély árkokat vájva magának olyannyira, hogy a közle-
kedés lehetetlenné vált az utcának azon a részén. A jó idõ beálltá-
val a Kft emberei gépeikkel rendbe hozták s járhatóvá tették a
megrongálódott útszakaszt. Polgármester úr tájékoztatása szerint
az utca vízelvezetési rendszerének kiépítése tervbe van véve, for-
ráshiány miatt azonban csak lakossági hozzájárulással lenne meg-
oldható a kivitelezése még az õszi- téli rossz idõ beállta elõtt. 

Az OLLÉ program keretében
két éve mûfüves pályán is
ûzhetik kedvenc sportjukat a
focit, és a mozgást szeretõ hon-
fitársaink. A 30 millió forintos
beruházással 30 éves futamidõre
kapott pályázati pénzbõl elké-
szült pályát két vállalkozó vette
bérbe, elképzelésük szerint a
pálya bérbeadásából tervezték
törleszteni az önkormányzat
felé vállalt havi bérleti díjat. Az
idõjárás és a pályával kapcsolatos kivitelezési problémák meg-
nehezítették a dolgukat, így a mára egyedül maradt vállalkozó
kedvû bérlõ igyekszik kiegészítõ szolgáltatással kelendõbbé
tenni a pályahasználatot konténeres büfét telepítve a pálya
mellé, hogy a labdakergetésben kimelegedõ játékosok helyben
csillapíthassák éhüket és szomjukat. 
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A Magyar Közút Nonprofit
Zrt nem engedélyezi transzpa-
rensek elhelyezését a 3-as
számú fõút felett, ezért az
éppen aktuális rendezvé-
nyekrõl tájékoztató molinók
Perge Csaba és Lados István
vállalkozók jóvoltából ezután a
Templom utcánál kerülnek
kihelyezésre.

Augusztus
15-én éjszaka
megint ki
kellett hívni a
rendõrséget a
Gyár utcába,
ahol eleinte
i l l u m i n á l t
s u h a n c o k ,
késõbb a csa-
ládtagjaik és
szüleik kaptak
hajba, vereked-

tek össze. A cigány kisebbség vezetõje Oláh Ibolya elmondta,
hogy a kerepesi romák egy része fél a többiektõl, mert különösen
az utóbbi idõben állandósult közöttük a feszültség. A cigányelnök
szeretné, ha a rendõrség fellépése és a törvény szigora eredménye-
sebb lenne azoknak a romáknak az esetében, akik rettegésben
tartják a többi cigányt, illetve a környezetüket.

Az eset nem zárult le, két család másnap ismét összeszólalko-
zott, akkor a polgármester a megbízott jegyzõ és a körzeti
megbízott rendõr együtt mentek ki a Gyár utcába.

Elõzõ éjszaka 5 fiatalt vittek a kórházba, némelyiknek a fején
kék és lila foltok. Eljutottak odáig, hogy egymáshoz is betörnek,
meg ellopják a vasat, amit ki tudja hol és hogyan szereztek.
Egyesek szerint a suhancok isznak, drogoznak és gyógyszert
szednek, minek következtében nekitámadnak a felnõtteknek, nem
csak egymásnak. Éjszaka félnek házaikban, félnek a szomszédban
élõ cigánytól és rendõrért, meg törvényért kiáltanak. Azt
mondják, nem a bõrfejûektõl kell félni, hanem cigánynak a
cigánytól kell félni, és ha így marad, akkor vér fog folyni.

Tanúskodni egymás kárára nem akarnak, és követelik, hogy
azokat a cigányokat, akik nem kerepesiek, azokat valaki (?) üldöz-
ze el onnan a Gyár utcából, noha õk fogadták be õket annak ide-
jén. Legalább háromfelé húznak a romák és egyre inkább gyûlölik
egymást, egymás családját, mert rettegnek egymástól. Szerintük a
rendõrség gyenge és tehetetlen, a törvényeket nem tartatják be a
cigányokkal — mondják a cigányok. Idáig jutottunk: a romák job-
ban félnek egymástól, mint a rendõrségtõl, meg az igazságszolgál-
tatástól. Mostanában, legalábbis Kerepesen, nem a többségi aka-
rattal, hanem egymással van bajuk. Ennek látják kárát a rendes és
dolgos roma családok is.

A polgármester a Gyár utcában az ott élõk tudomására hozta,
hogy a rendõröktõl még több ellenõrzést és még szigorúbb fellé-
pést sürget, melyet a megyei kapitányhoz is eljuttat. Sûrítik az

éjszakai razziákat és a bûnözõk semmi jóra nem számíthatnak,
akárcsak eddig.

Még ezzel sincs vége az ügynek, ugyanis a CKÖ elnöke Oláh
Ibolya közmeghallgatás összehívását kezdeményezte a
polgármester, a kistarcsai rendõrõrs parancsnoka, a hivatal
szociális irodája, a családsegítõ szolgálat, az iskola munkatársainak
részvételével, valamint képviseltette magát a roma érdekvédelmi
szervezet Száva Vince elnök úr személyében. A közmeghallgatá-
son két napirendi pont megtárgyalását jelölték meg, amibõl végül
is csak egyre került sor. A Gyár utcában kialakult „cigány belhá-
ború” megtárgyalása során a Gyár utcai megjelent lakosok
elõadták panaszaikat, kérdõre vonva az önkormányzatot, a
rendõrséget, a családsegítõ szolgálatot, mondván — miért nem
tesznek valamit a pattanásig feszült egymás közötti problémájuk
megoldására.  Számon kérték az önkormányzatot, hogy miért nem
lakoltatja ki a szerintük minden probléma okozójának kikiáltott
családot, - akinek a nevét állítólag nem tudják (késõbb csak elárul-
ták) — miért engedi a hivatal, hogy elsõ unokatestvérek együtt
háljanak, miért nem ellenõrzi, hogy hányan laknak egy lakásban,
vagy például miért van a házaikon belül és kívül szemét. A CKÖ
elõzõ ciklusbeli elnöke szerint nem jól végzi a munkáját sem a
családsegítõ, sem a hivatal, mert engedi, hogy gyerekek gyógy-
szerre igyanak és randalírozzanak, kocsmába járjanak, a felnõttek
veszekedjenek, verekedjenek egymással. … És sorolta szinte vég
nélkül azokat a
problémákat, ame-
lyeknek megoldása
nem a hivatal és
más szervek
dolga, hanem a
szülõé, aki engedi
a gyerekét inni,
csavarogni, nem
járatja iskolába,
kidobja a szemetét
a háza elé, lelopja a
szomszéd kapuját,
részegen verek-

KÖZLEMÉNY
2012. évre ez év szeptember 30-ig igényelhetõ 

a nagycsaládosok részére 
GÁZÁRKEDVEZMÉNY

A nagycsaládosok — akik három vagy több gyermek után része-
sülnek családi pótlékban — kedvezményes áron vehetik igénybe
a földgázt 2012. évre, amennyiben erre irányuló kérelmüket
2011. szeptember 30-ig eljuttatják a bejelentett lakóhely, illetve
tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei
Igazgatóságához. 
A kedvezmény az igénylõlap kitöltésével és a csatolt utolsó havi
gázszámla másolatával igényelhetõ. Társasházban élõknek nem
kell számlát mellékelni. A hiánypótlás elkerülése érdekében a
kérelmet a nagycsaládos háztartásban élõk közül annak kell
benyújtani, akinek a nevére a számla szól. Az igénylõlapot a
Kincstár postai úton megküldte az érintett családoknak,
valamint letölthetõ a Kincstár honlapjáról
(www.allamkincstar.gov.hu), továbbá beszerezhetõ a megyei
igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is.
A kedvezménnyel összefüggõ kérdések megválaszolására a
Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, illetve a Call Center
(06-1-452-2910, 06-30-344-0045, 06-70-460-9005, 06-20-881-
9535) munkatársai rendelkezésére állnak.

Magyar Államkincstár

Belháború  a
Gyár utcában -



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2011. SZEPTEMBER 9

TÁ
JÉ

K
O

ZT
A

TÁ
Sszik, családon belül- és kívül fajtalankodik. Rövid idõn belül az

ülés bekiabálással, ordibálással, egymás vádolásával folytatódott:
ki lopott kitõl, ki mit mondott és mit nem, röpködtek a károm-
kodások, a fenyegetések, a helyzet kezelhetetlenné vált, meg kel-
lett szakítani a meghallgatást. 

A kényszerû szünet után a kistarcsai rendõrõrs parancsnok-
helyettese válaszolt a felvetett kérdésekre, tájékoztatva a romákat
az intézkedések rendjérõl. Felmerült ugyanis, hogy nem mennek
ki a rendõrök, ha hívják õket, illetve ha kimennek, akkor sem
intézkednek. Dévai Péter elmondta, hogy nem tudnak intézkedni
a rendõrök, ha nem mondják meg az elkövetõ nevét, nem tudják a
lakcímét, nem mennek be a rendõrõrsre aláírni a jegyzõkönyvet,
egy általánosságban bûnözéssel megvádolt csoporttal szemben
nem tudnak eljárni, ha viszont eljárnak, akkor az ügyet további
intézkedés végett átadják az illetékes rendõrségnek, bíróságnak, a
tárgyalás, az ítélet meghozatala idõbe telik. 

A rendõrségtõl még sûrûbb intézkedést és ellenõrzést sürge-
tek, sokkal többet és határozottabb fellépést várok, míg a kerepe-
si cigányságtól sokkal több önkritikát, valamint követelem a
magukat áldozatként feltüntetett cigányoktól, a rájuk támadó
cigányok neveit — vette át a szót Franka Tibor polgármester. —
Mondják meg, ki fajtalankodik kivel, ki árulja a kábítószert, a
gyógyszert, ki
támad bunkósbot-
tal a másikra, ki
lopta el a tyúkját
és így tovább…
Csak sopánkod-
nak, csak kiabál-
nak, de felelõs-
séget — tisztelet a
kivételnek — a
gyermekükért, a
családjukért nem
vállalnak, illetve
elõttem, vagy a
rendõrség elõtt egymásra bizonyítékkal nem szolgálnak.  

A családok, a hivatal és a rendõrség összefogásával elejét kell
venni egy nagyobb tragédiának. A jogaik mellett a kötelességeiket
is teljesítve mutassanak példát családon belül és kívül, elejét véve a
további háborúskodásnak, bûnözésnek, egymás-, és a többi,

becsületesen dolgozó ember kárára. Felhívta a romák figyelmét a
polgármester arra a mostanság egyre gyakrabban elõforduló
„jelenségre” is, miszerint nem jelennek meg munkavégzésre a
közmunkára kijelöltek, aminek következménye a bérpótló
juttatás megszûntetése, magyarul, a hivataltól 3 évig egyetlen fil-
lérre sem számíthatnak. 

Akkor honnan lesz pénzük eltartani a családjukat, hová men-
nek csapatostul
hangosan követel-
ve a nekik „járó”
segély kifizetését,
mint történt ez
augusztus 29-én?
Az egyszeri gyer-
mekvédelmi ked-
vezményre jogo-
sultak kártyára,
vagy postai utalás-
sal kapják meg a
járandóságukat.
Nem tudni, hogy

kinek a „javaslatára” õk azonban úgy gondolták, hogy készpénz-
ben veszik fel az összeget, ezért hétfõn reggel a CKÖ elnöke és
helyettese társaságában népes roma csapat apraja-nagyja jelent
meg a hivatalban, hangosan kérve, majd követelve a segélyt.  A
hangzavartól, gyereksírástól, a földszinti és az emeleti irodák
közötti jövés-menéstõl, lehetetlen volt dolgozni, többszöri figyel-
meztetés ellenére sem hagyták abba a kiabálást, nem voltak haj-
landóak távozni. Miután fényképet készítettem a jelenlévõkrõl, a
vezetõség egyik tagja megtiltotta, hogy az újságban megjelenjen a
fényképük, nyomatékosítva „kérését” azzal, amennyiben mégis
„láthatóvá válnak”, személyiségi jogaikra hivatkozva feljelentést
tesz ellenem. Ugyanez hangzott el — immár fenyegetés nélkül — a
közmeghallgatás során készült fényképfelvételekkel kapcsolatban
is, miszerint a résztvevõk nem kívánnak „képpel szerepelni” az
újságban.

… Kell ehhez még magyarázat?                                  Görgényi

A cikket vitaindítónak szánjuk, kérjük és várjuk javaslataikat,
véleményüket a kialakult helyezettel kapcsolatban. Az írásokat
szerkesztett formában újságunkban közzé tesszük.

Biztosan Önök is észrevették, hogy
több rendõr és gyakoribb intézkedés
tapasztalható településünkön, ami
örvendetes, ha az utóbbi idõkben tapasz-
talt közbiztonsági helyzetre gondolunk.
Mint már hírt adtunk róla, 30 pályakezdõ
rendõr állt szolgálatba a Gödöllõi
Rendõrkapitányságon augusztus hónap-
ban. Az elméleti oktatás után 1 éves gya-
korlatra helyezték ki a próbaidõs
rendõröket, a Kistarcsai Rendõrõrsre hét
fiatal került, akik az öt településen
Kerepesen, Kistarcsán, Nagytarcsán,
Csömörön és Mogyoródon segítik az „öre-
gek” munkáját. 

Mondok Zoltán parancsnok úr mutatta
be a hivatalban a hét fiatalt, akik közül egy
leány is ezt a nem könnyû és veszélytelen
hivatást választotta. 

A pályakezdõ fiatalok Borsod-,
Szabolcs-, és Hajdú-Bihar megyébõl
jelentkeztek a Miskolci Rendészeti
Szakközépiskolába, melynek elvégzése
után a gyakorlatot „élesben” 12-24, és 12-
48 órás szolgálat során szerzik majd meg,
egy-egy tapasztalt rendõr mellé lesznek
beosztva, akiknek felügyelete mellett az

intézkedést is gyakorolhatják. Parancsnok
úr tájékoztatása szerint az õrsön a
létszámfejlesztésnek köszönhetõen
összesen 22 fõ hivatásos rendõr végzi
munkáját, ebbõl 9 fõ közterületi járõr, akik
közül 4 fõ körzeti megbízott, így a 7 fõ
próbaidõs rendõrrel kiegészülve 16 rendõr
szolgálja és védi a települések rendjét és
biztonságát a közterületen a korábbi 9
fõvel szemben.

Szeptember hónapban tervezik az öt
település vezetõivel, közterület-
felügyelõivel és polgárõreivel való összejö-
vetelt, ahol megismerkednek a települések
helyzetével, megbeszélik az intézkedési
terveket és azok végrehajtásában történõ
közremûködésüket. 

GE

Próbaidõsök 
SZOLGÁLATBAN

-  cigány  fél  a  cigánytól
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A szikrázó napsütésben a szilasi réten
minden készen állt a vendégek
fogadására: színpad, technika, kézmûves
foglalkoztatók, jurta, népi játékokból álló
játszóház, sörsátor, vidámpark,
vásározók, izgatott szervezõk, rendezõk
várták a látogatókat.

Elsõként a fõzõversenyben részt vevõ
csapatok vették birtokba területüket,
velük párhuzamosan folyamatosan
érkeztek a fellépõk. Bondor Brigitta lát-
ványos bemutatót tartott díjugratásból.
Ugyancsak lovasok folytatták a sort:
dámalovasok és csikósok következtek.
Majd a kerepesi solymászok, Záborszky
Ede vezetésével mutatták be madaraikat,
vezettek be minden érdeklõdõt a solymá-
szat rejtelmeibe. Az íjászat is elkezdõdött
Labancz Ferenc és Kóbor Tamás irányítá-
sával, ki-ki próbára tehette magát és
tehetségét. A színpadi program Franka
Tibor polgármester köszöntõjével és a
fõzõverseny eredményhirdetésével
indult. (1. helyezést ért el a
pásztortarhonya fõzõversenyen a Sas u.,

második lett az Összefogás Kerepesért
Egyesület, különdíjban részesültek: a
Momo, Polgárõr Feleségek és a Zápály
nevû csapat. Gratulálunk nekik!)

Ezt követõen bemutatkoztak a Szent
Korona Társaság képviselõi, alapító tagjai.
Majd a Forrás Ház helyi csoportjai kerül-
tek sorra a színpadon: az Együtt
Egymásért, az Aranyesõ, és a Lila- Akác
Nyugdíjas Klub humoros elõadással, kán-
kánnal és hagyományõrzõ mûsorral
örvendeztették meg a jelenlevõket.
Szmatana Andi növendékei, a
Hétköznapi Broadway Hõsök - akik
egyre ismertebbé és népszerûbbé válnak a
településen - musical részleteket adtak
elõ, mellyel ismételten szép sikert arattak
a hallgatóság körében. Kora este Kalapács
József toborzott egyre több embert a
színpad elé, akik vele együtt fújták a köz-
kedvelt rocksztár nótáit. A szombat este
záróeseménye a Gesarol Együttes retro
rock partija volt. Jó volt látni az
önfeledten táncoló, éneklõ párokat és
baráti társaságokat, akik természetesen

Két napos ünneps

Igen ünnep. Sokan mondják nincs mit
ünnepelni, mert ilyen meg olyan a helyzet. A
régi idõkhöz képest elképzelhetetlen színvona-
lon élünk. Nem kívánom én sem azt az idõt
vissza, csak azért említem, mert soha nem volt
olyan rossz, hogy az emberek egy kis ünnep-
ségre ne tudtak volna sort keríteni.

Ez volt az, ami a szürke hétköznapokat
elviselhetõvé tette. A megszentelt idõ. Utána

Tájkép ün

Bondor Brigitta a lovát ugratja

A dámalovasok bemutatója

Dózsa lóhátról

Kalapács Józseffel együtt
énekelt a közönség
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nem érték be ráadás nélkül, s még jó ideig
maradtak, beszélgettek a koncert után is.

Vasárnap már a kora délutáni órákban
elkezdett gyülekezni a közönség. A szín-
padi program is nagy lendülettel - sportbe-
mutatókkal - vette kezdetét. A péceli
Tornádó Akrobatikus Rock And Roll
Csapat nyitotta a sort, majd a helybéli
Kondi Doki elnevezésû aerobic csoport
követte õket, osztatlan sikert arattak.
Utánuk egy igen komoly mûfaj, a haolin
kungfu helyi, igen jeles mûvelõi, kápráztat-
ták el a közönséget tudásukkal, tehetsé-
gükkel. Az Etka jógások egy könnyedebb
mûsorszámmal léptek színpadra, oldottab-
bá téve ezzel a hangulatot. Ezt követõen,
rövid idõre, a mesék birodalmába léphet-
tünk, a Maszk Bábszínház, Furfangos
csodadoktorok címû elõadása nemcsak a
legkisebbek arcára csalt mosolyt. A
Szilasmenti napokról természetesen nem
hiányozhatott a szilasmenti települések
mûsora sem. E mûsorblokk keretén belül
idén a kistarcsai Pannónia
Néptáncegyüttes adott repertoárjából

színvonalas ízelítõt. Õket követte a helyi
Széchenyi Általános Iskola 5. osztályosai-
nak ír tánca, s végül, de nem utolsó sorban
a kerepesi Kisvirág zárta e mûfajt, bámulat-
ba ejtve újfent bennünket látványos kore-
ográfiáival. A szintén helyiekbõl
szervezõdött Szilband Együttes nagyon
kitett magáért, többször is visszatapsolta a
közönség. A színpadi mûsorok idõtartama
alatt folyamatosan mûködött a népi
játszóház, a kézmûves mûhely, a lovagolta-
tás, íjászat, s néhány vásározó arcfestéssel,
agyagozással, bõrözéssel, homokkép
készítéssel, repülõmodell bemutatóval
gazdagította a kísérõprogramok kínálatát.
Nagy várakozás elõzte meg Sasvári Sándor
mûsorát, aki rendhagyó módon lóháton
érkezett és ismételten lenyûgözte
népszerû dalaival rajongóit. Charlie-t már
hatalmas tömeg fogadta, s szenzációs han-
gulatú koncertet adott. A közönség még
fel sem ocsúdott hatása alól, máris
kezdetét vette a tûzijáték, az események
záróakkordjaként, mely méltán koronázta
meg a napot, az egész rendezvényt.

nnep után!
jobban tudtak együtt dolgozni, harcolni, élni.
Jobban megismerték egymást.

Vasárnap este, lezajlott az utolsó mûsorszám
is. Vége a 2011-es Szilasmenti Napok rendezvé-
nyének. Az emberek nem mozdulnak,
csoportokba verõdve, még sokáig beszélgetnek.

Sok van, ami megfizethetõ, pénzben
kifejezhetõ, de Ez Nem!

Kóbor Tamás

Jég dupla
Whisky-vel

A fôzôverseny résztvevôi
az eredményhirdetésre várnak

Bemutatkoznak a Szent Korona
Társaság képviselôi

Eszközzel, vagy eszköz nélkül 
- önvédelembôl kitûnô

A Szilasband is kitett magáért
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A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. tv.

alapján Magyarország területén a 2011. október 1-én fennálló
állapot alapulvételével népszámlálást kell tartani. Az adatfelvé-
telre 2011. október 1. és 2011. október 31. között kerül sor a
településen található lakásokban, lakott üdülõkben, lakott egyéb
lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken. A népszámlálás
során kérdõívet kell kitölteni a lakóhelyrõl és mindenkirõl, aki
ott életvitelszerûen él.

Az adatszolgáltató az adatszolgáltatást a népszámlálási
kérdõív interneten vagy papíron történõ kitöltésével önállóan is
teljesítheti, vagy választhatja a számlálóbiztos
közremûködésével történõ adatszolgáltatást. Az internetes és a
papír alapú önkitöltésre 2011. október 1. és 2011. október 16.
között van lehetõség. Az adatszolgáltatás név nélkül történik és
a válaszadás kötelezõ, kivéve a nemzetiségre, anyanyelvre, a val-
lásra a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó
kérdéseket. A kitöltött kérdõívek adatai csak statisztikai célra
használhatók.

A számlálóbiztosok feladata az adatszolgáltatók tájékoztatá-
sa, az interjúk lebonyolítása, az önkitöltõk kérdõíveinek
összegyûjtése, a címek pontosítása. A számlálóbiztosok egyedi,
névre szóló, a személyi igazolvánnyal együtt érvényes igazol-
vánnyal rendelkeznek és a népszámlálás során hivatalos
személynek minõsülnek.

Akik 2011. október 1. és 2011. október 31. között adatszol-
gáltatási kötelezettségüknek akadályoztatásuk miatt nem tudtak
eleget tenni, népszámlálási összeírás céljából a polgármesteri
hivatalban 2011. november 1. és 2011. november 8. között
jelentkezhetnek. Kérdéseikkel Bondorné Kisbenedek Éva
igazgatási irodavezetõ asszonyhoz fordulhatnak a 06-28-561-
064, vagy a 06-20-559-8916-os telefonszámon.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a népszámlálás lebonyolí-
tásában szíveskedjenek aktívan közremûködni.
Együttmûködésüket köszönöm.

Oláh János jegyzõ  

INGYENES 
EGÉSZSÉGNAP 

2011. SZEPTEMBER 17.

Az egészségnapon a Gödöllõi Többcélú Kistérségi
Társulás által biztosított alábbi vizsgálatokon vehetnek
részt az érdeklõdõk: 

• Rizikó, állapotfelmérés és életmód tanácsadás
(vércukor, koleszterin, testzsír- vérnyomás- pulzus-
mérés)
•Kardiológia
• Hallásvizsgálat
• Szemészeti vizsgálat, szemfenék-, látásélesség
vizsgálat glaukóma szûrés
• Bõrgyógyászat (anyajegyszûrés)
• Mentálhigiénés szûrés (szorongás, depresszió,
pánikzavar rizikóinak felmérése
• Csontsûrûség mérés
• Nõgyógyászati vizsgálat, rákszûrés
• Lábvizsgálat

Az egészségnap helyszíne: Széchenyi István 
Általános Iskola 

Kerepes, Vörösmarty u.2.
Idõpontja: 9 — 13 óráig.

Múlt havi lapszámunkban hírt adtunk a településünkre kihelyezett
bank automatáról. Sokan érdeklõdtek, hogy hol van pontosan: a

Szabadság úton a templom melletti ABC kirakatában.

Diplomás gitármûvész 
Kerepesen klasszikus—, 

flamenco-, jazz
gitároktatást vállal. 

06-20-5875-132

Távközlési tanácsadó cég lakossági piacra üzletkötõt keres!
Elvárások: középfokú végzettség, számítógépes alapismeretek, táv-
közlési szolgáltatások alapszintû ismerete, értékesítési tapasztalat,
kiváló kommunikációs képesség, saját gépkocsi. Jelentkezéshez, kér-
jük, küldje el önéletrajzát az info@levian.hu e-mail címre!
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ban új kalandok várnak. Az iskolában. 

A reggel nyolckor kezdõdõ tanévnyitó ünnepségünkkel
hivatalosan is megkezdõdött a 2011/12-es tanév Kerepesen is. Az
ünnepségre az iskolaudvaron került sor, ahova középen háromsor-
nyi pad került. Sokan nem értették, hogy miért, miért ennyi? A
padok két oldalára a másodiktól a hetedik évfolyamig felsorakoz-
tak az osztályok, majd megjelentek az elsõsök, akiknek ez volt az
elsõ „hivatalos” napjuk az iskolában, hiszen az elmúlt tanév során
számtalan alkalommal ismerkedhettek játékos formában az iskola
hétköznapjaival és hétvégéivel is. Minden elsõst egy nyolcadikos
kísért, illetve minden nyolcadikost két elsõs, ugyanis annyian
voltak! Háromosztálynyi elsõs kisdiák kezdte a tanévet
Kerepesen! Ezért kellett hát a rengeteg pad. De nem csak a padok,
az udvar is megtelt izgatott gyermekekkel, kíváncsi felnõttekkel.

Miután mindenki elhelyezkedett, a Himnusz eléneklésével
elkezdõdött a mûsor, mely során egy bátor új elsõs, Véber Kristóf
szavalt el egy verset. Ezt követõen Franka Tibor polgármester
üdvözölte a kicsiket és nagyokat az új tanévben, mindenkinek jó
tanulást kívánva, majd iskolánk igazgatóját, Nagy László hivatalo-
san megnyitotta a tanévet. A negyedik osztályosok vidám, színes

mûsorral készültek, az elsõsök pedig ajándékokat kaptak a felsõbb
évfolyamosoktól és a tanító néniktõl, hogy jól érezzék magukat
már az elsõ napon is. Ezután mindenki izgatottan vonult el az
osztályába, ahol megkezdõdött a tanév.

Végül néhány számadat a 2011/12-es tanévrõl. A tanulói
létszámunk 34 fõvel 274-re emelkedett, ami miatt — és
természetesen a 71 elsõs miatt — új kollegákkal is bõvült a tanári
karunk négy tanító nénivel: Pandúr Kitti, Dóczi Judit, Fazekasné
Rácz Gabriella, Fejes Viktória, egy testnevelõ-, és egy informatika
tanárral Gaál Zsófia és Vaszil János Tamás személyében. Õk a
következõ lapszámban mutatkoznak be.

Mindenkinek eredményes, sikerekben gazdag tanulást kívá-
nunk!                                                                                      PK

Megkezdôdött az iskola

Nemzetiségi nyelvoktatás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére a 2012-2013-as tanévben lehetõség nyílhat a német nemzetiségi nyelv-
oktatás indítására az iskolában és az óvodában egyaránt. Az igények megismerése céljából felmérést végzünk, ennek érdekében
várjuk jelentkezését személyesen gyermeke óvodájában, iskolájában, vagy a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál.
Elérhetõségeink: telefon: 06-20-922-1920, e-mail: info@kerepeswradio.hu

Az idén ötödik alkalommal
került megrendezésre
Vácdukán a mûvészeti tábor
augusztus 8. és 12. között.
Kllemes környezetben, ideális
körülmények között iskolánk
huszonnyolc tanulója ismer-
kedett Európa, Ázsia,
Amerika, Afrika és Ausztrália
nevezetességeivel, állat- és
növényvilágával, hagyomá-
nyaival, népszokásaival és
játékaival. Az idén elõször két
szlovák vendég kislányunk is
volt a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat és Kiss
Károly támogatásának
köszönhetõen.
A táborban minden nap prog-
ramja egy-egy földrészhez
kapcsolódott, s az elméleti
ismereteket kézmûves foglalkozások egé-
szítették ki. Így készültek többek között
szerencsehozó kezek, pom-pom zsákok,
afrikai karkötõk, bokaláncok, kínai
kulacsok, csörgõdobok, barlangrajzok és
tudósítások a tábori élet fõbb
eseményeirõl. Az idén elõször volt henná-

zás, nemezelés, arcfestés is, Tar Judit néni
segítségével.
Természetesen sor került a hagyományos
tábori programokra is, hiszen ki ne emlé-
kezne a rendhagyó, vicces reggeli tornákra,
a vidám tábortûzre, a versenyekkel
kiegészülõ pancsolásokra, fürdõzésekre.

Emellett volt még fagyizás a helyi büfében,
játék a labirintusban, kisebbeknek

homokozóban történõ játék, a
nagyobbaknak röplabda és ter-
mészetesen nagy focimeccsek is
voltak.
A lányok és fiúk csapata között
zajló, egész hetes pontverseny az
utolsó nap diszkóján tetõzött,
amit idén is a fiúk nyertek meg.
A meghívott és nagy örömünkre
igen nagy számban megjelenõ
szülõk számára a gyerekek az
idén szerzett ismereteket egy
földkörüli zenés utazás kereté-
ben mutatták be, földrészenként
néhány játék és tánc jelmezes
elõadásával, ami — hagyománya-
inkhoz híven — igen színvonalas-
ra, emlékezetesete és meghatóra
sikerült.
Végül szeretnénk néhány szót
szólni a VI. Mûvészeti
Táborunkról is, amelynek fõ
témája már kialakult, címe pedig

igen sejtelmesen: 
A Hatodik Érzék. Elõkészítése
megkezdõdött, helyszíne változatlan,
idõpontja 2012. augusztus 6-10.
Sok szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

Táborvezetõség

V. Összmûvészeti Tábor Vácdukán
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2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Nyitvatartás : H-P:9-17, K-Sz-Cs:12-19

Tel. : 06-28-560-340 Fax : 06-28-560-341 Mobil : 06-20-559-8917
E-mail : szkerepes@freemail.hu weboldal: www.kerepeskonyvtar.shp.hu

„Aki olvasni és dalolni szeret az az unalom óráit, amelyek
elkerülhetetlenek életünkben, gyönyörûséges órákra cseréli fel.”

Montesquiuen 

Kedves Olvasók!

A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár a következõ újdonsá-
gokat ajánlja szíves figyelmükbe:
Felnõtt olvasóinknak: Caine, Rachel: Élõhalottak bálja.  Fable, Vavyan:
Habospite.
Lõrincz L. László: A villogó fények kolostora. Marsh, Evelyn: Suttogó
sziklák. Mead, Richelle: Vámpírakadémia 5. Örök kötelék. Rivalda:
2011: öt mai magyar dráma. Roberts, Nora: Halálos élvezet. Strout,
Elizabeth: Maradj velem.

Szabó Magda: Liber Mortis: naplók 1982. május 25 — 1990. február 27.
Harmincnégy éven keresztül volt Szabó Magda Szobotka Tibor felesége.
Kapcsolatuk a sors ritka és keveseknek jutó ajándéka volt. Az imádott
férj halála azonban ennél a kegynél is sokkal nagyobb volt: ennek a
megrendítõ bizonyítékai azok a naplók, feljegyzések, amelyeket Szabó
Magda 1982 februárjától, férje halálának napjától, 1990 februárjáig írt
napról napra. Õ maga Liber Mortisnak (azaz Halottaskönyvnek) hívta
ezeket a különbözõ lapokra, jegyzetfüzetekbe írt sorokat. Lapok száza-
in olvashatóak a letaglózó, szívet-lelket elsorvasztó, bénító gyász, a sajgó
hiány, az értelmetlennek tûnõ jövõtõl való undor és az ez alól szívósan
fel-feltörõ életösztön nyersen õszinte, sokkoló szavai. Az írásos hagya-
tékban különleges helyet elfoglaló gyûjtemény most elõször kerülhet az
olvasók kezébe. A kötet az idei Ünnepi Könyvhétre jelent meg. 

Gyermek olvasóknak:
Balázs Ágnes: 
Lufi és a hajmeresztõ szerelem
Könyvtárunkba járó, olvasni szeretõ gyerekek-
nek nem ismeretlen Lufi, a kicsit szertelen, de
rendkívül szeretetre méltó kislány alakja.
Története most folytatódik. Lufit egy egészen
különös érzés keríti hatalmába Szamóca közelé-
ben. Tüsire vágatja a haját miatta és nevetségessé
válik az egész suli elõtt. Persze nemcsak Lufit éri
utol a szerelem, hanem Pierre-t, a szomszéd fran-
cia fiút, a bombázó Gombos Zsuzsit, a gimnazis-
ta rocksztár Bitász Ferit, a kényeskedõ Pál Laurát és még Szamócát is.

Szeptember 2-án vasárnap délután három órakor került sor 
a Babaliget bölcsõde ünnepélyes átadására. Gyermekelhelyezés
ügyében jelentkezni lehet Lengyelné Jankovics Mária vezetõnél

a 06-20-559-8927-es telefonszámon. 
A napi étkezési térítési díj: 740,-/nap.

Következõ lapszámunkban részletes beszámolót olvashatnak 
a nagyszabású rendezvényrõl.

Az idei évben
tizenhárman
tették le az
ü n n e p é l y e s
keretek között
az állampol-
gárságin esküt
a polgármes-
teri hivatalban.
Legutóbb An-
talfi Piroska és
Berta Tibor.
(képünkön)

Gratulálunk!

Balázs Ágnes: Lufi és a nyolcpecsétes titok. Bartos Erika: Anna, Peti és
Gergõ : Gergõkönyv — Legkisebbek könyve. Bartos Erika: Anna, Peti és
Gergõ : Petikönyv — Gézengúzok könyve
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergõ : nagycsalád lettünk! 
Bartos Erika: Zakatoló : gyerekversek. Az Ünnepi Könyvhétre
megjelent kötetben a fiatal írónõ újabb gyerekverseit találják az Olvasók.

Új könyveinkrõl folyamatosan tájékozódhatnak honlapunkon:
www.kerepeskonyvtar.shp.hu. Szeretettel várunk minden régi és új
Olvasót!

Kedves Olvasók!

Legyen az olvasás öröme mindenkié!

Könyvtárunk felajánlja mozgáskorlátozott, idõs, nehezen
mozgó kerepesi olvasóinak, hogy igény szerint, havi rendsze-
rességgel házhoz szállítja a könyveket. Kérjük mindazokat, akik
szívesen olvasnának, de valamilyen oknál fogva nem tudnak
eljutni a könyvtárba, jelentkezzenek az 560-340-es vagy 06-20-
559-8917-es telefonszámokon!

Fehérváriné Bencze Ildikó
könyvtáros
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Az elkerülhetetlen találkozás
„beszélgetése” abból állt, hogy
bõszavú barátom csak mondta,
mondta, én meg hallgattam szorgal-
masan, kezemben egy soványka cek-
kerrel.

- Idehallgass - kezdte lendületesen.
- Három féle ember él Kerepesen. Az
elsõ, aki még soha nem beszélt a
szemetes ügyekrõl, aztán van, aki már
beszélt róla, de nem volt foganatja, és
van, aki mindig arról beszél, de annak
sincs sok haszna. Engem nem érdekel,
hogy ki viszi el személy szerint a sze-
metet, csak vigyék el. Az sem érdekel,
hogy ki a kht vezetõje, csak vágják le
elõttem a füvet, és ünnepekre tegye-
nek magyar lobogókat az oszlopokra.
Aztán attól sem izgulok lefekvés elõtt,
hogy ki a jegyzõ, csak jól jegyezzen
meg õkelme mindent, amit rábíz a
testület, és õrizze a törvényességet. És
ez a látásmódom azért ilyen személy-
telen, mert én csak egy vagyok a
sokezer kerepesi lakos közül, és nem
békebíró olyan ügyekben, amihez
csak áttételesen van közöm.
Helyettem a képviselõk vitatkozzanak,

ha kell. Aztán, ha bármiben dönte-
nek, akkor utána nem mondhatom,
hogy a fejünk fölött döntöttek, mert
akkor a képviseleti demokrácia
lényegét kérdõjelezném meg, ami azt
jelentené, hogy halvány gõzöm sincs
annak mûködésérõl. Egy bizonyos
szellemi szinten tudni illik, - néhány
kivételes esettõl eltekintve - hogy a
vég nélküli népszavazások helyett a
képviselõ testületnek van döntési joga
minden ügyben. Akinek személyes
érintettsége, valamint ebbõl eredõ
indíttatása is van a közélet vezetõinek
bírálatára, az vasból készíttessen
magának zsákot, mert egyébként
könnyen kibújik belõle a szög, és eset-
leg saját magát szúrja meg vele.
Indulatból és privát bosszútól vezérel-
ve népszavazást gerjeszteni pedig
bûn. Gondolom, nem is akar senki.

- Na és a szólásszabadság gyakorlá-
sa? - szúrtam közbe ügyesen.

- Ugyan komám, azt mondunk,
amit akarunk, csak legyen, aki
hallgatja. A lehetõségeinkkel élni kell,
nem pedig visszaélni. Egy idegen meg
végképpen ne próbálkozzon rikácso-

lással hangulatot kelteni, például egy
falugyûlésen. Megfigyeltem, hogy
oda is jobbára csak a személyes bosz-
szútól gyötörtek, a félrevezetett
sértõdöttek, az örökös
elégedetlenkedõk, meg néhány lestra-
pált elvtárs jár. Egy rikácsoló idegent
is csak õk tapsolnak meg olyan lelke-
sen. Mindeközben tiszteletben tartom
a kivételeket, vagyis a nem tudni
milyen indíttatású erõktõl ösztönzöt-
teket, akik a vélt igazságuk
ismételgetésétõl nyugszanak meg.

- Akkor te se menj oda, hiszen
állandóan panaszkodsz, mint a
beteges vénasszonyok húsvét elõtt -
mondtam nagy igazságérzettõl tel-
ten.

- Én kivétel vagyok, és idevalósi. És
én nem tutajjal jöttem a hegyekbõl,
hátamon egy rozoga talicskával. Ez
pedig a tisztánlátásomat is meghatá-
rozza.

Megakadályozva a további szóára-
datot, még nagy békességben, de
sietve elköszöntem.

Kovács Ferenc

Nyárvégi tükörkép - a kerepesi mese folytatódikNyárvégi tükörkép - a kerepesi mese folytatódik



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2011. SZEPTEMBER 17

K
U

LT
U

R
Á

LI
S

ÉL
ET

Fehérné Kolozsvári Katalinnak hívnak, jelenleg
Budapesten lakom, de vidéken - Gyöngyösön - szület-
tem és nevelkedtem. 23 éve dolgozom a pályán, ebbõl
10 évet az oktatásban és közel 13 évet pedig a
közmûvelõdésben tevékeny-
kedtem. Számomra Kerepes;
természeti környezete, történel-
me, hagyományai, kultúrája:
szerelem elsõ látásra. Ezért is

pályáztam meg a Forrás Mûvelõdési Ház vezetõi
állását. Hónapok óta látogatom a települést, rendez-
vényeit, intézményeit és igyekszem mihamarabb és
minél alaposabban megismerni az itt élõket, szoká-
saikat és kulturális igényeiket. Célom, hogy a
kívülrõl felújított intézmény tartalmában is meg-
újuljon. Ennek jegyében indítunk új tanfolyamokat, csoportokat —
érdeklõdés, igények alapján — továbbá, lehetõségink szerint igyekszünk
minél több és színvonalasabb elõadást, bált, ismeretterjesztõ és szóra-
koztató rendezvényt szervezni. A belsõ teret is szeretnénk úgy kialakíta-
ni (büfé, kávézó, társalgó), hogy az itt élõk ne csak program esetén, hanem
bármikor szívesen térjenek be hozzánk. Reméljük, hogy a kerepesiek
összefogásával, új pályázatok, pénzügyi lehetõségek felkutatásával a felsõ
szintet is mihamarabb megnyithatjuk az itt lakók örömére.
Minden kedves régi és új vendéget szeretettel várunk a megújult Forrás
Házban!

Új igazgatója van 
a Forrás Mûvelõdési Háznak 

Tisztelt jelenlegi és leendõ vendégeink!

A Forrás Ház hamarosan átadásra kerül. Szeretnénk még szebbé,
otthonosabbá, hangulatosabbá tenni a belsõ teret is, melyhez kérjük
az Önök önzetlen segítségét.
VÁRUNK: mûvészeti alkotásokat (festményeket, szobrokat); jó
állapotú, használaton kívüli kanapét, ülõgarnitúrát, szõnyeget; szo-
banövényeket, mindenféle méretben és mennyiségben
Felajánlásaikat az alábbi elérhetõségeken várjuk: Forrás Ház,
28/560-360, 20/559-8921 kerepesmuvhaz@intellimail.hu, illetve
személyesen: Kerepes, Szabadság út 246.

Köszönettel: a Forrás Ház csapata

Az egyik vasárnap a felolvasásra
beosztott Esztert kérdeztem a mise elõtt,
hogy mi volt a hétvégi programja. Õ
pedig röviden elmesélte, hogy az egész
család szombaton asztalt vásárolt, több
üzletben is körülnéztek, mire sikerült
megfelelõt találniuk. Mivel az édesapát
ezermesterként ismerem, aki a ház körüli
munkákat és az anyagbeszerzéseket egye-
dül is meg tudja oldani, rögtön megkér-
deztem, hogy miért kellet az egész család
az asztalvásárláshoz. A fiatal lány
elmondta, hogy õ és a testvérei szintén
ezt kérdezték édesapjuktól, mert szá-
mukra is szokatlan volt. Édesapjuk meg-
magyarázta nekik, hogy a közös családi
asztal az egyik legfontosabb bútordarab a
házukban. Emellé fognak leülni naponta a
közös étkezések alkalmával és ennél az
asztalnál fognak naponta imádkozni,
ezért mindenkinek a véleménye fontos az
asztal kiválasztásánál.

Ma, amikor Szent István király ünne-
pén az égiek pártfogását kérjük gondok
sokaságával küzdõ magyar nemzetünkre,
érdemes odafigyelnünk elsõ szent kirá-
lyunk életpéldájára, aki nem csupán
családjáról, hanem egész nemzetérõl igye-
kezett atyai, édesapai szeretettel gondos-
kodni. Szent István királynak

köszönhetõen a Kárpát-medence nem
csupán lakóhelye a magyar népnek,
hanem ez a mi szülõföldünk, otthonunk
és hazánk. És a hazánkat mi, magyarok,
úgy szeretjük, mint az édesanyánkat.
Szeretjük akkor is, ha úgy érezzük, meg-
loptak bennünket. Szeretjük akkor is, ha
egyesek még a földet is eladták a lábunk
alól. Szeretjük akkor is, ha mindenfelé a
fizikai és a szellemi pusztulás nyomait lát-
juk. Szeretjük, mert ha néha szûkösen is,
de ez a föld adja nekünk a kenyeret, ami a
közös családi asztalra kerül. Szeretjük,
mert itt akarunk becsületesen megdolgoz-
ni a közös családi asztalra kerülõ kenyé-
rért. Szeretjük, mert a nehéz esztendõk
után csak a mi munkánkkal lehet ennek az
országnak a felemelkedését biztosítani.
Ahogyan egy családban mindenkinek,
még a legkisebbeknek a véleményét is
érdemes kikérni arról, hogy milyen legyen
a közös családi asztal, mint az együttlét
helye és a családi egység jelképe, ugyan-
úgy érdemes ennek az országnak minden
állampolgárát meghallgatni arról, hogy
miként képzeli el a közös jövõt és a
felemelkedést. Mert jövõnk csak közös
van. Ha nincsenek közös céljaink, és ha
nem együtt akarunk dolgozni ezek
eléréséért, akkor nincs jövõnk. 

Amikor családjaink és nemzetünk
közös asztaláról beszélek, akkor nem egy
tárgyra és nem egy bútordarabra gondo-
lok, hanem mindarra, ami bennünket
összetart, erõsít és felemel. Mindarra, ami
erõt ad nekünk a mindennapi munkához,
és szinte erõnk feletti képességet ahhoz,
hogy segítsük azokat az embertársainkat,
akik önhibájukon kívül kerültek nehéz
anyagi helyzetbe. Magyar nemzetünk
közös asztalánál mindenkinek helyre van,
aki becsületesen teljesíti kötelességeit
mind saját családja, mind magyar nemze-
ti iránt. 

A ma ünnepelt Szent István királynak
köszönhetjük azt, hogy a magyarok nagy
családi asztalára jelképesen odatette a
keresztet, Jézus Krisztus keresztjét.
Hitünk szent jelét. A remény jelét.
Jövõnk, közös jövõnk jelét. Erre a
keresztre tekintve és Isten segítségében
bízva nem esünk kétségbe a legnehezebb
helyzetben sem. Kérjük Isten segítségét
ahhoz, hogy földi hazánk felemelkedésé-
ért mindannyian fáradhatatlanul dolgoz-
hassunk. És kérjük Isten segítségét
ahhoz, hogy evilági küldetésünk
teljesítését követõen az égi hazába is
eljuthassunk!

Lencse Balázs kerepesi kántor

Közösen a haza asztalánálKözösen a haza asztalánál
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A Szilasligeti „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Klub  NYUSZI
Társulata 2011. május 3.-án a budapesti XVII. kerületi nyugdíja-
sok felkérésére a „Halló itt belváros” címû bohózatával nagy siker-
rel szerepelt a Vigyázó Sándor Mûvelõdési Ház színháztermében
rendezett ünnepi mûsorban a közel  600 fõs közönség elõtt.  

Május 14.-én  a színtársulat részt vett  és egyedülálló mûsorával
kirobbanó sikert aratott  a Nyugdíjas Klubok Országos „BÉKE”
találkozóján Tápiószelén.  A klubok az ország minden tájáról, sõt
Kárpátaljáról és Erdélybõl is képviseltették magukat, és 40
mûsorszámmal szórakoztatták a vendégeket.  Az ízletes ebéd, a
gyors kiszolgálás, a közel 900 vendég fogadása és elhelyezése elis-
merésre méltó volt, ismét szép emlékekkel tértünk haza.

Mozgalmas volt a klub élete kora tavasztól kezdve. Május 22-

tõl május 29-ig a Szilasligeti nyugdíjasok csa-
ládtagjaikkal Hajdúszoboszlón üdültek,
háziorvosi beutalóval a kedvezményes TB
gyógyfürdõ- és gyógykezeléseket az újjáépí-
tett Béke gyógyszállóban vehették igénybe.
Július 3.-án az Erzsébet-ligeti Színházban
megtekintettük a Jótékonysági Sztárparádé -
c. zenés (magyar nóta, operett,
könnyûzenei) elõadást. A mûsor házigazdá-
ja: Tarnai Kiss László volt. Július 16.-án du.
15. órai kezdettel zenés klubdélutánon aján-
dékkal köszöntöttük a 2011. I féléve során
névnapjukat ünneplõ klubtagjainkat és még
ugyanebben a hónapban Ráckevére kirándul-
tunk.

Augusztus 20.-án községünkben részt
vettünk az ünnepségen és koszorúzáson,
27.-én a Szilasligeti Napok mûsorában a

NYUSZI társulat a „Doktor Úr!” címû vidám, zenés kabaréval
aratott sikert, melyet Almássy Bettina színmûvésznõ tanított be
és rendezett színpadra. Szeptember 11.-én (vasárnap) egynapos
kirándulást szervezünk Cserkeszõlõre.  Október 15.-én (szomba-
ton) du. 15 órai kezdettel zenés klubdélutánon köszöntjük a II.
félévben névnapjukat ünneplõ klubtagokat. 

Új mûsorszámmal készülünk a Forrás Mûvelõdési Ház meg-
nyitójára, valamint részt veszünk a szüreti felvonuláson és bálon.

Klubnapok a Közösségi Házban Szilasligeten du. 15 órai kez-
dettel: szeptember 3, 10, 17, 24, október 1, 8, 22, és 29. A még csak
nyugdíjas-korú és már nyugdíjas Szilasligeti lakosokat szeretettel
fogadjuk és várjuk az „Együtt Egymásért” klub tagjainak sorában.  

SzDné

NYUSZIK Tápiószelén és máshol

Községünk bõvelkedik civil szervezetekkel. Mûködésük kap-
csán sok minden történik velük általában itthoni helyszíneken.
Most azonban egy különleges helyszínrõl, és nívós fellépésrõl
tudósíthatunk. 

Történt, hogy 2011. július 23.-án buszra ült a Pávakör társula-
ta a Kisvirág táncosaival, és meg sem állt egy szlovákiai, picike
magyar faluig, Nyárad-ig, mely korábbi nevén Csiliznyárad-ként
létezett. Azért írom „picike” jelzõvel, mert mindössze hatszáz lel-
kes a település. Kicsi falu, ámde nagy szívvel, és õszínte
szívélyességgel a vendéglátást illetõen. 

A községben éppen falunapot tartottak, a meghívás kerepesi,
rokoni szálakon keresztül zajlott, Zomboriné sikeres
bonyolításával. A fellépés elõtt egy kedves helyi „idegenvezetõ”
segítségével megnéztük a szomszédban lévõ, bõsi vizierõmûvet,
melynek méretein elámúltunk. Végignéztünk egy zsilipelést is,

ámde annak
t e c h n i k a i
részleteitõl most
megóvom a ked-
ves olvasókat.
Számunkra a leg-
n a g y o b b
„élmény” mégis
azt volt látni,
hogy ezen a ren-
dezvényen szinte
mindenki ott
volt. Vagyis az

egész falu! Írigyelhetjük is õket. (Jómagam ilyen összetartást csak
Erdélyben tapasztaltam.)

A kerepesi társulat fellépése jól sikerült, utána rendesen
fogyott a sûlt kolbász, sör, ilyesmi. Aztán nagy beszélgetések zaj-
lottak. Alpolgármesterünk, Kiss Károly, felvette a kapcsolatot a
helyi polgármesterrel, amely azt jelenti, hogy a kedves nyáradiak-
kal még bizonyosan találkozunk.

K.F

Szomszédolás „I. kistarcsai
hegymászó — túra”

2011. szeptember 24. szombat

A pecsétpontokon Magyarország
legkiemelkedõbb magashegyi

hegymászói várnak rád!

Emlékfüzetbe pecsételõ
hegymászók:

Erõss Zsolt, Sterczer Hilda, Baranyi Éva, Szendrõ Szabolcs,
Vörös László /Cino/, Zsohovszky Piroska, Várkonyi Beáta,
Szászfai Judit, Nyulász Gábor

Indulás/érkezés: Kistarcsai Városi Tanuszoda 
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.

Távok:
- Kistarcsa 6 km - mini táv
- Kistarcsa 20 km - közepes táv
- Kistarcsa 37 km - XL

Díjazás:
emlékfüzet, oklevél, kitûzõ, útközben/érkezéskor — étel,ital

Bõvebb információ:
www.kistarcsa.hu www.tura.kistarcsa.hu www.ttt.hu

Szervezõ: Lesták Erzsébet — uszodavezetõ



Országosan milliárdokba, helyi-
leg pedig súlyos milliókba kerül a
szemét gyûjtése, szállítása, kezelé-
se. Ha bemegyünk egy nagy árú-
házba, és megállunk a különféle,
fõképpen kínai áruval tömött pol-
cok között, akkor azt is tapasztal-
hatjuk, hogy tulajdonképpen nem
is látjuk magát az árut, mivel akár
többszörösen is be van
csomagolva a mindenféle csicsás,
fõképpen reklámcélzatú felirattal
ellátott göngyölegbe. Aki tehát
nem tud olvasni, az ne is menjen
ilyen helyre? Valamikor régen nem
így történt a vásárlás, mert több-
nyire láthattuk is a megvenni
kívánt holmit. És nem csak fényké-
pen. Még szerencse, hogy a zöldségfélék nincsenek aranypa-
pírba rakva. Aztán sokszor tapasztalhatjuk, hogy az
elképesztõen silány holmi is szépen be van csomagolva.
Hiszen úgy kapósabb az áru. Természetesen nem sírom vissza
a szocialista újságpapírba csomagolt darabos gyümölcsízt, de
ami sok, az sok. Mindebbõl az következik, hogy az áruval
hazahordott, otthoni szemetünk zömét a teljesen felesleges
túlcsomagolás anyaga teszi ki.

Itthon, Kerepesen, a szelektív gyûjtésnek köszönhetõen,
mindezt lakótársaimmal együtt magam is tapasztalom, hiszen
hetente jó, ha összejön egy kis zsáknyi tényleges háztartási
hulladék, míg mûanyag limlom egy nagy zsákkal, továbbá
egy jókora adag papír is. Teljesen egyértelmû tehát, hogy a
civilizációs ostobaságtól gyötört világunk majdnem összes
szemetét közvetlenül nem a háztartásokkal összefüggõ tevé-
kenység adja. És ez így van Kerepesen is. Érdemes tehát
átnézni az idevonatkozó helyi rendeleteket, és újragondolni,
hogy egyáltalán, mi is számít háztartási hulladéknak?

(Például: a kitört ágyláb szerintem szemét, míg másnak
tüzelõ, vagy az elgurult, majd elfelejtett rézgomb egy
fémgyûjtõnek maga a túlélés lehetõségét csillanthatja meg.) 

Érthetetlen, hogy a szeméttõl fuldokló országunk vezetõi
miért nem hoznak törvényeket a csomagolóanyagok túlzott
használata ellen? A törvényhozók, Illés úrral az élen, csupán
önerõs, otthoni észleléssel, nem veszik észre, hogy baj van?
Végül is, ki mondja meg ebben az országban, hogy mi tör-
ténjen? A bankok, a multik? Az Unió?  (Igen.) 

Amikor súlyos, hiányzó milliárdokat kell a költségvetésben
kigazdálkodni, akkor elvárható a kormánytól például az is,
hogy olyan rendeleteket alkossanak, amelyek következtében
végül ne a lakosság terhei növekedjenek, hanem annak kerül-
jön pénzébe a megoldás, aki okozza a konkrét problémát.
Tehát ebben az esetben a szeméthegyeket ténylegesen
elõállítókat kell alaposan megadóztatni. Annak biztosan
lenne eredménye.

Kovács Ferenc
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A jövôre 100 éves évfordulóját 
ünneplô Szent Anna templom 
belsô felújítását követôen
folytatódik a külsô 
rendbetétele és a tetô felújítása

Hozzávalók:

Tönköly sztrapacska
Teljes kiõrlésû tönkölyliszt 1kg
Tönkölydara 0,2kg
tisztított burgonya 0,5kg
tojás 3 db
olaj 0,5dl
só 0,5 dkg
bors 0,5 dkg

Juhtúrós öntet
olaj 1dl
vöröshagyma 10 dkg
bio juhtúró 0,5l
bio tejföl 3dl

cukkini 1 kg
kapor 1 csomag
olíva olaj 0,5 dl

Elkészítés:
A megtisztított burgo-
nyát lereszeljük, hoz-
záadjuk a tojást, az
olajat, a teljes kiõrlésû
tönkölylisztet és

a tönkölydarát. Sózzuk, borsozzuk és
összekeverjük. Ha nagyon sûrû a tészta,
hozzáadunk 1dl vizet. Forrásban lévõ sós olajos
vízbe szaggatjuk, és ha megfõtt leszûrjük és
lehûtjük. Ha lecsepegett, olajjal átforgatjuk.
Olajon a vöröshagymát üvegesre pirítjuk a tej-
föllel a juhtúróval egybeforraljuk és összekever-
jük a galuskával.
A cukkinit 1-2 cm-es darabokra vágjuk, olíva
olajon lepirítjuk, sózzuk és apróra vágott kapor-
ral meghintjük, s a galuskával tálaljuk

(Az ETK
Önkormányzati
Klub honlapjá-
ról ollóztuk az
ajánlót és a
receptet)

Tönköly sztrapacska sült cukkínivel
Tudjuk, hogy a változáshoz,
még ha a felismerés
megszületik is, idõ és
nagyon sok energia
szükséges. Idõ kell, amíg a
szervezet átáll az új táplál-
kozási módra, amíg hozzá-
szokik az új ízekhez, amíg
egy háziasszony keze rááll az
új elkészítési fogásokra, ész-
reveszi az új alapanyagokat
vásárlás közben. Ha idõt
nem is, de újfajta recepteket
tudunk ehhez szolgáltatni.

A Napkonyha nevû reform-
táp-lálkozással foglalkozó
cég fõszakácsa megosztja
önökkel „titkos” receptjeit.
Nincs más dolguk, mint
elolvasni, majd ki is próbál-
ni azokat, és ha ízlik, saját
konyhájuk étlapjára felven-
ni a fogásokat, és enni és
egészségesebbnek lenni.

Jó étvágyat

ReformkonyhaReformkonyha

Környezetünk
érdekében
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