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Mire valók a közösségi ünnepek?
Bizony, sok mindenre. Például a Kerepesi
városünnepen, vagyis 2013. augusztus.
20.-án mi, ott ünneplõ kerepesiek ismét
láthattuk, hogy mely személyek és társa-
ságok nincsenek velünk. Ez a „bojkottá-
lós”viselkedési forma érdekes politikai fel-
fogásra utal, hiszen ha csak ilyen mérsé-
kelt haszonnal járó akciókra képesek
Franka Tibor ellenlábasai, akkor számára
a választás megnyerése teljesen termé-
szetes lesz. Hát igen, Kerepesen a semmi
elõzményeibõl alkotni új nemzetiségi
hagyományt, bizonyosan nem lehet
könnyû munka. Lehetséges, hogy egyesek
augusztus 20-án is éppen azon dolgoztak
ünneplés helyett. Az is látszik, hogy az
ilyen, nem elõször történõ távolmaradás a
széthúzás erõsítése, a megjelentek lebe-
csülése, és a közösségi életünk rombolá-
sának szánalmas kísérletei csupán.

Mert bizony egy közös ünneplés az
összetartozás jelképe is! Valószínû tehát,
hogy Kerepesen a választási vérnyomás
már korábban zúgatja az agyakat, mint
máshol. És egyeseknél a kulturális
hagyományok õrzése csak akkor fontos,
ha õ, vagy valamelyik családtagja felállhat a
színpadra? 

És mégis, az ünnepek sorozata zajlott
szépen tovább! A következõ, összevont
szüreti és nemzetiségi ünnepen Kerepes
történetének eddig talán legnívósabb, és
legnépesebb rendezvényén igazán jól
érezte magát az, aki megjelent ott.
Minden túlzás nélkül állítom, hogy a szó
szerint színpompás felvonulás még azok-
nak is tetszett, akik egyébként csak kriti-
kát tudnak megfogalmazni mindennel
szemben. Volt ott ugráló gyerek, sörözõ
felnõtt, szilvás gombóc, lovas huszár,
rotyogó üst, jó zene, ilyesmi. És igazi meg-

lepetésként Franka Tibor polgármester-
író Kerepes város címû új könyvét is
kézbe foghattuk. Külön köszönet ezért a
képviselõ testület azon tagjainak, akik
hozzáállásukkal segítették a könyv megje-
lenését. Történt mindez gyönyörû
idõben, és új arcokkal a tömegben! A
fellépõ nemzetiségi, és egyéb csoportok
nívós elõadása pedig minden várakozást
felülmúlt. A pazar tûzijáték igazi látvá-
nyosság marad emlékeinkben. Az ünnepi
körülmények megteremtése és szervezé-
se hibátlanra sikerült. Köszönet a köz-
munkásoknak, „faluházasoknak”, polgár-
mestereknek, civileknek és mindenkinek,
akinek ebben része volt. Végül köszönet a
város azon polgárainak, akik eljöttek, és
nem a hulladék mûsorokat nézték a tévé-
ben. Csak így tovább Kerepes!

Kovács Ferenc

Gondolatok a közös ünnepekrõl

Megemlékezés az Aradi Vértanúkról (Fotóriport)

A zeneiskola növendékétõl,
Pádár Kristóftól hallhattunk 

egy trombitaszólót. 
Felkészítõ tanára 
Tóth Zoltán volt.

Kóbor Tamás — a Kulturális,
Oktatási - és Sport Bizottság

elnöke tartott ünnepi beszédet.

A Széchenyi István Általános
Iskola diákjai mondtak verset a

vértanúk emlékére.
Az Együtt Egymásért Nyugdíjas

Klub tagjainak emlékmûsora.

Az ünnepség koszorúzással zárult.
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A városi megemlékezést a Széchenyi István Általános Iskola tor-
natermében tartottuk 2013. október 22-én, 17 órától. Nagy László
igazgató köszöntötte az egybegyûlteket, ám mielõtt felcsendültek
volna a Himnusz ismerõs akkordjai, díjátadásra kérte fel Franka
Tibor polgármestert. A „Kerepes Kultúrájáért” díjat ebben az évben
Almási Miklósné a Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár vezetõje
vehette át, nyugdíjba vonulása alkalmából városatyáink döntése
alapján. Babi néni a meglepetéstõl és a meghatottságtól nem is
nagyon tudott megszólalni, fõként a gyerekek szûnni nem akaró
tapsvihar közepette.

A megemlékezõk sorában elsõként Mayer Endréné tanácsnok
asszony osztotta meg emlékeit, aki érettségizõ diákként élte meg az
eseményeket. Majd városunk polgármestere vette át a szót néhány
gondolat erejéig,s kérte fel Vécsey László Fidesz-es országgyûlési
képviselõt a folytatásra. Szalay József Attila rövid verset mondott,
majd ezt követte az általános iskola felsõ tagozatosainak
szerkesztett mûsora, melyet ez alkalommal Mészáros Klára
magyartanár állított össze, és amely a diákok, a szülõk elismerõ
éljenzését is kiérdemelte.

A színvonalas iskolai mûsort követõen fáklyákkal vonultunk a
Hõsök emlékmûvéhez, ahol Koncz Zoltán református lelkész és
Lencse Balázs, a katolikus egyház kántora kért áldást az 1956-os
forradalom és szabadságharc hõseire, s mondtunk közös, imát az
áldozatokért. Franka Tibor és Vécsey László itt is megemlékeztek,
majd a FIDESZ képviseletében Farkas Domonkos olvasta fel
gondolatait, melybõl idézünk: „Ünnepeljünk felelõsségünk teljes tuda-
tában! Úgy, ahogy ’56-ban, amikor a magyarok békés menetben vonul-
tak az utcára. Elszántságuk, összefogásuk és bátorságuk ereje békés
forradalommá lett. Kivívták a szabadságot, amelynek emléke azóta is
élteti hitünket a magyar nemzetben és az igazságban. Felelõsek
vagyunk ezért a hitért, és ezért a szabadságért! Álljunk ki magunkért és
tisztázzuk: Magyarország nem hagyja magát többé betörni, megtörni,
legyõzni. Tápláljuk ezt a hitet mi magyarok együtt, magunkban és egy-
másban egyaránt és ne felejtsük el továbbadni a gyerekek számára!hogy
amikor õk felnõnek,nálunk is boldogabban, sikeresebben, büszkébben
és szabadabban élhessenek!”

A megemlékezés koszorúzással és mécses gyújtással zárult.
*
Felemelõ érzés volt azt a csaknem félezer gyereket, szülõt,

pedagógust együtt látni a tornateremben, akik az ünnepségen részt
vettek. Beérett a 2006 óta bevezetett következetesség, oktatási
színvonal emelés, a pedagógusok elszántsága, a civil szervezetek
aktív szereplése, a nyugdíjasok szerepvállalása, a polgárõrök és a
rendõrség önzetlensége, a mûvelõdési ház-, a városi kft dolgozóinak
helytállása. Ez igen. Köszönet érte, hiszen fejlõdik és alakul a városi
közösség.

Azért most is akadtak, akik távolmaradásukkal jelezték, õk
bizony nem érnek rá, nem értenek egyet a vezetéssel, vagy nem
értenek egyet magával az 1956-os ünnepséggel. Nem koszorúzott
a Német Önkormányzat, az MSZP és a Jobbik sem. Lelkük rajta.

Franka Tibor, polgármester

1956-os megemlékezés

„Tiszta voltál, büszke, vad”
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Beszámoló testületi ülésrõl
Franka Tibor polgármester napirend
elõtt beszélt a Kerepes 865 éves érfor-
dulója alkalmából megrendezett
fesztivál sikerességérõl, a 8. választókör-
zetben november 17-én tartandó
idõközi választásról. Itt említette
Labancz József és Liptai Gábor nevét, s
hozzátette, hogy az Összefogás
Kerepesért Egyesület jelöltje dr. Vincze
Lajos. Az ivóvízminõség-javító pályázat-
tal kapcsolatban elmondta, hogy az
alapkõletétel még idén, elõreláthatóan
novemberben lesz, jövõ tavasszal indul-
nak a munkagépek, várhatóan nyáron
lesz a próbaüzem, s 2015-ben lesz
megfelelõ tisztaságú víz. Lakossági
összejövetelt tartottak a 8. választókör-
zetben. A Gyulai Pál utca lakói és Kiss
József utcai lakók egy része saját felaján-
lással szeretnének útfelújítást, amelynek
költségeit az Önkormányzat és a lakos-
ság kb. 50-50%-ban tudja vállalni. A
következõ útfelújítást az 1. körzetben, a
Patkó és a Magtár tér környékén terve-
zik. Beszélt az Önkormányzat anyagi
helyzetérõl, elmondta, hogy jelenleg
112 millió 34 ezer forint áll rendelkezés-
re. 
A napirendi pontok tárgyalása kapcsán
készült teljes jegyzõkönyv olvasható a
kerepesi honlapon. 

Az önkormányzat SZMSZ módosítá-
sára a városi cím elnyerése kapcsán a
hivatalos megnevezés -nagyközség
helyett város használata — megváltozta-
tása miatt volt szükség. 

Az önkormányzat 2013. évi költség-
vetésének módosítására félévente a
normatív állami támogatások változásai-
, illetve a testület által meghozott
költségvetést érintõ döntések miatt volt
szükség.

A közép- és hosszú távú vagyongaz-
dálkodási terv készítése a vonatkozó
törvényi rendelkezéseken túl
önkormányzati érdekekbõl is fontos,
hogy az önkormányzat rendelkezzen,
ilyen tervvel, amit az önkormányzat
bizottságainak, valamint jogi és mûszaki
szakértelemmel rendelkezõ szakembe-
rek bevonásával a polgármester készít
elõ.

A Tájékoztató a 2013/2014. tanév
indításáról címû napirendi pont tárgya-
lásakor Nagy László iskolaigazgató az
iskolával kapcsolatban elmondta, hogy a
megyei tankerületi szakszolgálati rend-
szer 2,5 álláshelyet vesz el a kerepesi
Pedagógiai Szakszolgálattól. Ez azt jele-
neti, hogy fél állással a logopédusi, két
állással a többi álláshelyet kívánja csök-

kenteni, jóllehet, teljes mértékben eddig
sem tudták ellátni a feladatokat. Jelenleg
a település létszáma alapján állapították
meg a státusz számot. Lengyelné
Jankovics Mária óvodavezetõ sze-
rint azt szeretnék, hogy a tanulási
nehézségekkel küzdõ gyermekeket is a
települések lássák el, mert a járásnak
erre nincs pénze. Az Óvodában két
logopédus, egy fejlesztõ- és egy gyógy-
pedagógus dolgozik. 330 a logopédiai
ellátást igénylõ gyerek a településen,
ebbõl az ellátásban 80 biztosan részt
vesz, s ez csak az alapellátás. Az Óvodá-
nak kellene ellátni ezt a feladatot, de
nem tudják, hogyan. Korábban volt stá-
tusz erre. Nagy László igazgató úr
megoldásként felvetette, hogy a helyi
sajátosságokra hivatkozva forduljanak a
fenntartóhoz, hátha elérnének valamit
ez ügyben. A polgármester kérte a két
intézményvezetõt, hogy készítsenek
egy, a település helyi sajátosságaira
vonatkozó szakmai anyagot, amely alap-
ján fordulhatnak újra a Járási Hivatalhoz

A települési Esélyegyenlõségi Program
készítését a Kormány a 2003. évi CXXV.
Törvényben, a 321/2011. (XII.27.)
Kormányrendeletben, valamint a
2/2012. (06.12.) EMMI rendeletben
meghatározott jogszabályi elõírásokkal
szabályozza. A PM Plus Kft. gazdasági
társaság a testületi döntés értelmében
elkészítette a Települési
Esélyegyenlõségi Tervet és annak részét
képezõ Intézkedési Tervet a 2013 —
2018 idõszakra. A tervek ismertetése és
egyeztetése a kisebbségi
önkormányzatokkal megtörtént, a
képviselõtestület pedig elfogadta azt.

A város Képviselõ testülete augusztusi
ülésén döntött Kerepes utcáinak
szilárd burkolattal történõ ellátásá-
nak vizsgálatáról. A tervezett fejlesz-
tés engedélyköteles tevékenységet
jelent, melynek elõkészítésére tervezõi
árajánlatok kerültek bekérésre, a koráb-
ban döntött Kerepesi önkormányzati
tulajdonú utcák vonatkozásában. A
három beérkezett árajánlat közül a
testület a legkedvezõbb árajánlatot adó
Szekeres László tervezõt bízta meg
(szükség esetén járdák, csapadékvíz
elvezetés) tervezési munkáival, a testü-
let által meghatározott utak vonatkozá-
sában azzal a kiegészítéssel, hogy a már
meglévõ ( 5 éve elkészült) terveket,
amennyiben lehetséges az új jogi
elõírásoknak megfelelõen aktualizálja és
oldja meg kevesebbért, mint amennyi az
árajánlatban szerepel.
A Világ Királynõje Engesztelõ
Mozgalom céljainak, Engesztelõ

Zarándokút megvalósításának
támogatása címû napirendi pont tár-
gyalása kapcsán a testület döntött arról,
hogy támogatja a mozgalom megalakulá-
sát, annak pártoló tagja kíván lenni, meg-
valósításához 50.000 forint összegû ado-
mányt nyújt, 1db 30x40x50 cm-es
terméskõt faragnak és juttatnak el az
építkezés helyszínére a budapesti Szent
Anna térre, és kéri, hogy Magyarország
Kormánya kiemelt beruházásként
kezelje az Engesztelõ Zarándokút
kiépítését.

Zvada Éva bölcsõdevezetõ javaslatot
nyújtott be a testületnek a jelenleg egy
intézményben mûködõ bölcsõde és
óvoda külön, önálló funkció keretében
történõ ellátását biztosítani képes
bölcsõde és óvoda létrehozására. A
képviselõ-testület támogatta a Bölcsõde
szakmai vezetõjének javaslatát, azonban
a végleges döntés meghozatalához meg
kell ismernie a meglévõ költségvetési
intézmény szétválását követõ, illetve az
önálló költségvetési intézmény
létrehozását követõ költségvetési, szak-
mai és munkajogi feladatokat. Felkérte a
polgármestert, hogy Lengyelné
Jankovics Mária és Zvada Éva bevonásá-
val, valamint a Polgármesteri Hivatal
szakembereinek közremûködésével
készítsenek elõterjesztést a Testület
soron következõ ülésére a Bölcsõde
önálló költségvetési intézményben
történõ mûködtetéséhez kapcsolódó
feladatokról.    

Döntés született arról is, hogy a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulóján
önkormányzatunk indulni kíván.

Nagy László iskolaigazgató tájékozta-
tott, hogy az új Köznevelési Törvény új
fogalmat vezetett be. Ez az Intézményi
Tanács, amely egy 9 fõs testület lesz,
tagjai szülõk, pedagógusok és olyan
szervezetek a településen, amelyek az
intézményhez kapcsolhatók. Ilyen a
mûködtetõ-, és nemzetiségi önkor-
mányzatok, illetve az egyházak. Az isko-
la megkereste ezen szervezeteket, és az
önkormányzatot is, aki Farkas
Zsuzsanna képviselõt delegálta az
Intézményi Tanácsba.

Tájékoztatás hangzott el a
Templom utcai két árok
feltöltésével kapcsolatban. Fülöp
Anna mûszaki irodavezetõ elmondta,
most folynak a tervezési munkák, geo-
déziai felmérések történtek, viszont a
partfalnál erõs vízmosás, illetve kimosó-
dás keletkezett. Ennek meggátolása és
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az építmények megóvása érdekében
némi földfeltöltési, fal megfogási
munkák történtek, amirõl van a mûszaki
ellenõr szakmai vélemény. Kovács Antal
képviselõ szerint a Kerepes Rádióban
elhangzott, hogy oda sitt hordás történt.
Megkérdezte, hogy sittet, vagy földet
hordtak-e oda. Czibi Béláné a kft mb.
ügyvezetõje tájékoztatása szerint a
lakók kérték, hogy csináljanak valamit,
mert a járda alá van mosódva, amirõl
fényképek is készültek. Úgy szól a

mûszaki ellenõr feljegyzése, hogy tiszta
építési törmelékkel történhet a feltöltés,
ami egészségre nem káros, csak földdel
nem lehet feltölteni, mert azt elvitte a
víz. Oda csak tiszta építési törmelék
került, pl.: olyan betontörmelék, ami
esetleg útépítésbõl megmaradt, sok
esetben azonban a lakosság meglepi
õket szállítmányokkal, amiben több min-
den is van, ezt természetesen nem hasz-
nálják erre a célra.
Egy utólagos bejárás alkalmával megálla-

pították, hogy a partfalat sikerült meg-
fogni, a további kimosódástól megvédve
a házat. Springer Friedrich a Kerepes
Rádió mûsorvezetõje hozzászólásá-
ban elmondta, hogy a sitt fogalmát visz-
szavonhatják. A sitt német szó, építési
törmeléket jelent és itt arról volt szó.
Aszfalt is van benne, s temetõi gyertyák.
Oda több teherautónyi, több köbméter
mennyiségû földdel együtt építési
törmelék került. Meggyõzõdött róla,
megtekintette és utána beszélt róla.

Az október elsején megtartott rendkívüli testületi ülésen a tele-
pülési utak felújításáról és a Hungaroringgel kötött szerzõdés volt
napirenden. A képviselõ-testület júliusi testületi ülésein már dön-
tött a Gyulai Pál és Kiss József utca lakóinak kérelme kapcsán,
mely alapján az Önkormányzat által felkért mûszaki szakértõ írá-
sos javaslatot tett, mind a Gyulai Pál, mind a Kiss József utcában
megvalósítani kívánt vízelvezetési és közlekedési mûtárgyakra. A
Gyulai Pál utca lakói ingatlanonként egyösszegû 60.000 forintos
hozzájárulást kívánnak megfizetni a teljes fejlesztés támogatása-
ként, míg a Kiss József utca érintett lakói és ingatlantulajdonosai
tényleges munkavégzést is vállaltak, illetve a munkavégzéshez
szükséges anyagok beszerzését is, amellyel a jelenlegi utca vízel-
vezetési problémáinak egy részét is orvosolni kívánják az Önkor-
mányzattal közösen megvalósítani tervezett útfelújítási munká-
hoz kapcsolódóan. A Kiss József utcában október elsõ indultak
meg az alapozó munkálatokat az érintett ingatlanok lakói által. Az
így elõkészített út teljes felújítása várhatóan még október hónap-
ban elkészül.
Ugyancsak júliusi ülésén tárgyalta a testület és hagyta jóvá a
Hungaroring Zrt-vel megkötendõ Együttmûködési megállapodás
ülésen elõterjesztett tervezetét azzal a kiegészítéssel, hogy Zrt a
szilasligeti HÉV megálló elõtti Állomás utcát felújítja, illetve a
József Attila út 71-75 szám alatti óvoda tetõcseréjét finanszíroz-
za, 10 millió forint + ÁFA összegben. A Polgármester Úr a
Hungaroring Zrt. vezetésével folytatott egyeztetést követõen azt
a megállapodást írta alá, amelynek fentebb részletezett 3.1 pont-
jában meghatározott bruttó 10 millió forintos vagyoni
hozzájárulás mértéke nem a Képviselõ-testület módosítási szán-
déka szerinti 10 millió forint + ÁFA összeget tartalmazza. Ezért
volt szükség a megállapodás újra napirendre tûzésére. 
Az október 14-i ülésen a civil szervezetek támogatásáról, és
tûzifavásárlás támogatásról döntöttek a képviselõk. A civil szer-
vezeteket a Pávakör cikkben részletezett összeggel támogatta az
önkormányzat, és megszavazták a roma nemzetiségûek tûzifa
egyszeri 50,000 forintos támogatását azzal a kikötéssel, hogy a
támogatás összegébõl az önkormányzat által gallyazás- illetve
fakivágás során keletkezett tûzifát kötelesek megvenni 1500
forintos mázsánkénti áron. Egyébként, tûzifavásárláshoz állami
támogatást, elhelyezkedésünk okán (nem vagyunk hátrányos kis-
térség) nem igényelhetünk.

Rendkívüli testületi ülések

Tisztelt Olvasók!
Várjuk írásaikat, véleményüket az Önöket érdeklõ történésekkel,
ügyekkel kapcsolatban. Kérjük, ossza meg Lakótársainkkal a
közérdeklõdésre számító és tartozó gondolatait, fogalmazza meg kriti-
káját, tegye fel kérdéseit, közzétesszük, igyekszünk utánajárni és meg-
válaszolni azokat. Olvasói levelek, vélemények rovatunkba várjuk leve-
leiket, melyeket a szerkesztés jogát megtartva lapszámainkban megje-
lentetünk. (Kivétel a durva hangnemû, személyeskedõ, névtelen leve-
lek.) E-mail címünk: velemeny@kerepes.hu, gorgenyister@gmail.com,
telefonszám: 06 20 559 8930.

Kerepes immáron mint város továbbra is kiegyensúlyozottan
mûködik és teljesít következésképpen fejlõdik. Mégis, vagy
ezzel együtt idõközi választást kell tartanunk, ami szoros
összefüggésben lehet az országos hisztériakeltéssel, tudniillik
a jövõ évi választások közeledtével. Mire kérem Önöket?
Elsõként felelõsségteljes viselkedésre és feltétlen szavazásra.
Ne feledjék! Részvétel nélkül nincs gyõzelem. Annak ellenére
nincs, hogy 2010-ben kétharmados többséggel illettek ben-
nünket az Összefogás Kerepesért Egyesület jelöltjeit, amit az
Önök bizalmára alkalmatlanok közül most néhány „búvár
Kund” megfúrni szövetkezett. Ne engedjük eredményeinket
!
Tisztelt kerepesi Honfitársaim!
Fel a fejjel! Haladunk tovább. Arra kérem Önöket, ha nem is
tehetnek róla, ismét szavazzanak. Azért bátorkodom kérni a

részvételt, mert én is minden tõlem telhetõt megtettem és
megteszek, amíg szükségük van rám. Tegyük oda magunkat a
kihívásnak. Ki-ki a saját belátása szerint, de kérem, hogy sza-
vazzon!

Köszönettel: Franka Tibor polgármester

Tisztelt Kiss József-, Ady Endre-, Mártírok- 
és Wesselényi utcai választópolgárok!
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Idôközi választások 2013

Alapítva 2002. január. Magyarországon a 2000-es évek
elejére egyre több településen (kb.500) mûködik
TELEHÁZ. Szilasligeten a Teleház létrehozásának gondolata
2001 nyarán fogant meg, ennek következtében 2002 januárjá-
ban megalakult az egyesület. Abban az idõben még nem volt
ilyen természetes, az internet lefedettség. Csupán egy
szolgáltatónál lehetett elõfizetni egy nem túl nagy sebességû
ISDN kapcsolatra. Ma már szinte mosolyt csal az ember arcá-
ra az a hang, ami telefonos internet-kapcsolat csatlakozást
megelõzte. Tagadhatatlan a világháló nyújtotta lehetõség és a
település információs éhsége között hatalmas szakadék volt, és
ezt hívatott az Szilasligeti Teleház Egyesület áthidalni. Az egye-
sület megalakulásakor sikeres pályázat eredményeként, 5 db
számítógépet, egy fénymásolót, valamint egy színes nyomtatót
nyertünk. Ezt követõen 2002. március 15-én nyitottuk meg az
elsõ közösségi irodát Kerepesen, a polgármesteri hivatal épü-
letében. Újabb pályázaton szerepelt eredményesen 2002.
õszén az Egyesület, ahol ismét 5 db számítógépet, fénymáso-
lót, színes nyomtatót és egy szkennert nyert, és megnyitotta a
második közösségi helyet Szilasligeten. Ettõl kezdve rendsze-
resen segítette a lakosságot ügyes-bajos dolgai megoldásában,
és számtalan alkalommal szervezett számítógép-kezelõi tanfo-
lyamot. Megalakulás folyamata közben vette kezdetét a
TELEHÁZ Hírlevél, amely megjelenése, kisebb-nagyobb siker-
rel havonta jelenik meg, immár tizenkét éve. Mindezek mellett
nyári napközis tábor szervezését és mûködtetését is felvállal-
ták a tagok.

Nagy sikere volt 2003. nyarán a „Mosoly Napja” elnevezésû
sport és kulturális rendezvénynek. Még ebben az évben sike-
rült egy mikrohullámú technológiával sugárzott internetszolgál-
tatót egyesületünknek a településre bevezetni.

A 2004-es évben megalakult a Szilasligeti Teleház Egyesület
Ifjúsági tagozata. A fiatalok elsõsorban teremfoci és jégpálya
mûködtetésben teljesedtek ki, és az egyesület weblapját
készítették, mûködtették. Még ebben az esztendõben a
Szilasligeti Nyugdíjas klubbal közösen kidolgozott pályázaton
újabb számítógépet nyert és része lett az e-Magyaroszág háló-
zatnak. Egyesületünk tagjai közül a 2002-es önkormányzati
választás óta rendszeresen képviselteti magát a választásokon,
hol többen, hol kevesebben a képviselõ-testületbe jutva részt
veszünk városunk vezetésében is. A közélet iránt érdeklõdõ és
felelõsséget vállaló tagok gyakran vették ki részüket társadalmi
munkában. Aktívan részt vettek népi kezdeményezésben,
illetve népszavazást megelõzõ aláírásgyûjtésben. 

A településen jelenleg három ponton van lehetõség a
Teleház szolgáltatásait igénybe venni illetve rendszeresen
gyûjtünk és osztunk adományokat a szociálisan rászorultak
részére úgymint a Vöröskereszt számára.

Tagadhatatlan, mostanság kissé mellõzötté vált a jelenlegi
településvezetésnél az egyesület.

Ettõl függetlenül tesszük, amit a legjobbnak látunk,
meggyõzõdésünk szerint cselekszünk. Külön öröm, ha
véleményünk megegyezik kisebb-nagyobb csoportok véle-
ményével.

Szilasligeti 
Teleház 
Közhasznú
Egyesület 
bemutatása

Lokálpatriótaként abban
kívánok közösségi munkát vál-
lalni, hogy mindenki számára
élhetõ, barátságos otthont
varázsoljunk lakóhelyünkbõl.
Tizenkét éve, a Szilasligeti
Teleház Egyesület megalakulá-
sa óta foglalkozom közügyek-
kel. Konkrét elképzeléseim
vannak arról, mit, miért és
hogyan tegyük, hogy
szerethetõvé váljon városunk.

Közigazgatásilag várossá vál-
tunk, ám több területen még
mindig elmaradást tapaszta-
lunk a hétköznapokban. Ilyen a
földutak siralmas állapota, a
csapadékvíz elvezetésének hiánya, vagy a korszerûtlen vízhá-
lózat, hogy csak néhányat említsek megoldandó feladataink
közül. Gazdasági, gazdálkodási és környezetvédelmi területen
jelentõs lemaradást kell felszámolnunk. Szemléletváltásra van
szükség! Valódi fejlõdés — szakemberekkel elõkészített fej-
lesztési tervek és beruházások híján lehetetlen. A szakértõk
által kínált lehetõségek közül, közösen kiválasztva a legjobb
megoldást kell megalkotnunk, szakszerûen elõkészíttetni és
megvalósítani a ránk váró munkákat. Mindehhez józanésszel
készített gazdasági program kell.

Szilasliget, ahogyan a neve is utal rá, liget. Közös zöldterü-
leteinket jobban megbecsülni, mindannyiunk érdeke.
Nagyobb figyelmet kell fordítanunk a HÉV megálló
környezetére és az odavezetõ gyalogjárdák állapotára is. A
közterületek rendszeres karbantartása és takarítása szintén
fontos ügy. Mivel egyes járdaszakaszok igen elhanyagoltak,
halaszthatatlan feladatok egyike a járda- és a lépcsõépítés a
Mártírok útja, Ady Endre és Kis József utcákban. Az autóval
közlekedõknek sem sokkal könnyebb a helyzete: százéves
utcáink állapota alig változott az elmúlt 20-30 évben.
Rendszeres gondozással, vízelvezetéssel a földutak állapota
addig is elviselhetõvé tehetõ, amíg elkészül a szilárd burkolat.

Tisztelt Választópolgár számítok megjelenésére az idõközi
önkormányzati választáson! Amennyiben az Ön szavazata
alapján is bizalmat kapok, tapasztalni fogja a változást. Ebben
kérem támogatását a Szilasligeti Teleház Egyesület
jelöltjeként. 

Labancz József, képviselõ-jelölt

Mit, miért és hogyan?

Csak egy telefon
A lakosság szolgálatában

A kerepesi önkormányzat tulajdonában lévõ Kft szabad
kapacitását ajánlja a lakosság szolgálatába. Gépeink és

dolgozóink 30 százalékkal kevesebb órabérrel dolgoznak,
mint más vállalkozások. 

Garancia az önkormányzat. 
Vállalunk: Kertásás, Mûvelés, Füvesítés

Bozót irtás, Fakivágás, Fûnyírás,
Költöztetés, Fuvarozás, Sitt szállítás

Építõanyag szállítás, Daruzás, Hengerezés,
Mindenféle földmunkát, Anyagbeszerzést

Betonozást, Díszkõ burkolást, Feljárók, Járdák,
Átereszek, Kerítések, 

Lépcsõk, feltöltések

Csak egy telefon: 06/20/559 8923, 06/28/561 054 
Czibi Béláné

Megbízhatóság! Alacsony árak! Garancia!

Poitikai hirdetés * 
Nem az újság véleményét tükrözi!
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Az Együtt 2014 választói szövetség azzal a cél-
lal jött létre, hogy leváltsa az ország jövõjét
elégetõ, a választók bizalmával visszaélõ
Orbán-rezsimet, és szembenézve az elmúlt 20
év hibáival, véghezvigye a valódi korszakváltás
programját. Az Orbán-rezsim négyévnyi

rombolása után Magyarország elõtt csak egyetlen út áll: az
összefogás.

A Párbeszéd Magyarországért azért jött
létre, mert a szépreményû rendszerváltás
követõ évek egyre kilátástalanabb vergõdése
után 2010-tõl egy olyan politikai rendszer épült

ki, amely felmondta a szolidaritást, szétzilálta a gazdaságot,
fokozta a kiszolgáltatottságot, felszámolta a demokratikus jog-
államot és minden eszközzel a hatalma megtartására törek-
szik.

A Magyar Szocialista Párt olyan társadalom
megteremtését tartja céljának, amely a
szabadság, az egyenlõség, az igazságosság és a
szolidaritás értékein alapul. Törekvéseit a tár-
sadalom többségének támogatásával, a termé-
szeti és az épített környezetért viselt

felelõsséggel kívánja megvalósítani.
Küzd a szegénység és az elmaradottság felszámolásáért, a
társadalmi egyenlõtlenségek csökkentéséért.
Alapvetõ célja, hogy mindenkinek legyen lehetõsége és esélye
élete minõségének javítására, a korszerû tudás megszerzésé-
re és hasznosítására, hogy minden ember olyan közösségben
élhessen, ahol sorsát tudása és teljesítménye határozza meg.
Az Együtt 2014 — PM szövetség Rózsás Erikát ajánlja
Aki Rózsás Erikára szavaz egyetlen vokssal két fontos dolgot is
elérhet. Egyfelõl olyan szakemberre bízhatja a helyi politikát
és lakóhelye érdekeinek képviseletét, aki rátermett és tisztes-
séges, aki már bizonyította az alkalmasságát. 

EGYÜTT 2014-PM, MSZP
jelölt leszek a 2013. november
17-ei, idõközi önkormányzati
válasz-táson. A felkérés
elfogadása elõtt nem volt
köztudott, hogy képviselõ jelölt
lesz a település, általam is tisz-
telt háziorvosa, Dr. Vincze Lajos
is. Nem tudom, hogyan mérle-
geltem volna, ha tudom, de a
döntésemet három szempont
alapján hoztam meg, azokat az
alapértékeket vettem figyelem-

be, melyek mindannyiunk életében meghatározó szerepet töl-
tenek be.

A demokrácia jelenléte az ország, és településünk élet-
ében egyformán fontos. Hosszú évek óta hirdetem, hogy opti-
mális döntéseket, a lakosság életét jobbító intézkedéseket
széles körben megalapozott, egyeztetett módon kell meghoz-
ni. A demokrácia alapja, hogy minden állampolgár igénye jelen
legyen a közügyek döntésében. A többségi döntés esetén, ha
egyoldalú a döntéshozók összetétele, akkor ott könnyen sérül
a demokrácia, a döntésekkel ellentéteket gerjeszthetnek,
mert az egyensúlyhoz szükség van a kontrollra.

Ezzel szorosan összefügg, az EGYÜTT2014-PM, MSZP
kialakult együttmûködés. Így, vagy úgy, de mindannyian
érezzük azt az egyre mélyülõ, és szélesedõ szakadékot, ami
szétválaszt minket. Szegény-gazdag, képzett-képzetlen, vége-
láthatatlan okot találunk a megkülönböztetésre. Szerintem
mindenkinek, Önöknek, Nektek, nekem szükségünk van arra,
hogy ez a szakadék ne mélyüljön, hanem találjuk meg azokat
a közös pontokat, feladatokat, ami összeköt minket, meg kell
tanulnunk közelíteni egymáshoz, és együttmûködni.
Különösen fontos feladat ez kis közösségek életében. 

Szívesen dolgozom a településért, 8 évig települési
képviselõként elvállaltan minden rám bízott feladatot, soha
nem támogattam számomra kétséges döntéseket, amíg szak-
mai érvekkel nem láttam elfogadhatónak. Ezt vállaltam
kisebbségben is. Továbbra is vallom, hogy a képviselõi munka
legfontosabb eleme, a felkészültség mellett, a nyilvánosság. 14
éve veszek részt Kerepes közéletében, sikerült sok, új kap-
csolatot, barátságot kialakítanom. Aktív tagja vagyok a
Szilasligetért Egyesületnek, amely eddig is, nagyon sok prog-
rammal színesítette a település életét, jelenleg munkanélküli-
ek számára szervezünk munkahelyteremtõ lehetõséget. 

A jelölést elfogadtam, és vállalom, mert szeretünk itt élni,
szívesen dolgozom a településért, biztos vagyok benne, hogy
sok olyan innovatív ötletem van, amivel gazdagítani tudom.  

Rózsás Erika

Tisztelt 8. sz. választó körzet
Szavazói, kedves Olvasók!

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben 
bejelentenivalójuk van közterületen történt rendzavarás, vagy gyanús esetekkel

kapcsolatban hívják a közterületfelügyelôket a 06-20-559-8909, 
vagy a 06-20-559-8929-es telefonszámon.

Idôközi választások 2013 Poitikai hirdetés * 
Nem az újság véleményét tükrözi!
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Kerepesre 36 esztendeje érkeztem, azóta élek a szilasligeti település-
részen a Mártírok utcában. Orvosként 27 esztendeje szolgálom a közös-
séget. Ami nálunk történt az utóbbi 7 esztendõben, annyi nem történt
az elõtte eltelt 20 esztendõ alatt összesen sem. Generálni és segíteni ezt
a fejlõdést magánemberként, orvosként is kötelességemnek érzem,
ezért vállalom. Megelégedéssel tölt el, hogy az Összefogás Kerepesért
Egyesület mellett a választókörzetemben élõk többsége is helyesli dön-
tésemet, ami azt is jelenti: értékeli közéleti szerepvállalásomat.

Független képviselõként a Franka Tibor polgármester által vezetett
önkormányzat eddigi sikereinek ismeretében azon leszek, hogy Kerepes
városa a lehetõségekhez képest töretlenül épüljön és szépüljön tovább.
Különösen foglalkoztat az egészségügy, az orvosi ellátás színvonalának
emelése, az ügyeleti rendszer finomítása, a közösségi élet
szervezõdésének, a civil szervezetek kezdeményezéseinek támogatása,
a nemzeti gondolkodás, a keresztény értékek tisztelete és terjesztése.

A közeljövõben tovább kell erõsíteni a közbiztonságot — kísérleti
kamerát helyez ki az önkormányzat a szilasligeti HÉV megállóban — az
iskola tekintélyét, a bölcsõde- és az óvodák tevékenységét, a mûvelõdési
életet, nem utolsó sorban az utak burkolását, a vízelvezetést, illetve az
M31-es autópálya melletti ipari övezet kialakítását.

A választó körzetemben felújították a Mártírok-, az Ady utcák egy-
egy szakaszát, a Kiss József utcában pedig önkormányzati és lakossági

összefogással történik elismerésre és követésre méltó felújítás.
Aszfaltozták a Wesselényi- és Szondy utcákat, felépült az Idõsek és
Fogyatékkal Élõk Nappali Otthona, valamint az óvoda bõvítése. Ezt kell
tovább folytatni…

De ha csak annyit sikerül elérni, hogy a nemtelen, sokszor minden
valóságalapot nélkülözõ acsarkodásokra fordított energia nagyobb
részét a közös érdek szolgálatába, az együttgondolkodásra lehet fordíta-
ni, már megérte. Kérem, menjen el szavazni!

Fel a fejjel! Haladunk tovább.
Vincze Lajos

Fel a fejjel! Haladunk tovább

Idôközi választások 2013 Poitikai hirdetés * 
Nem az újság véleményét tükrözi!

Tisztelt Kerepesi Polgárok!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a

Kerepesi Fidesz csoport  és az Összefogás
Kerepesért Egyesület választási megállapo-
dást kötött a 2013. 11.17-én Kerepes 8-as
számú szavazókörében kiírt idõközi önkor-
mányzati választásra. A Fidesz támogatja dr.

Vincze Lajos doktor urat képviselõvé választása érdekében.  
Látjuk, hogy hónapok óta minden idõközi választást

kihasznál a bukott baloldal, hogy csalással, hisztériával,
hazugságokkal népszerûsítse önmagát. Országgyûlési
képviselõjükként szeretném megkímélni Kerepes város
lakóit ettõl, ezért a Fidesz nem indít jelöltet a választáson. 

Dr. Vincze Lajos doktor urat támogatom, hisz beszélge-
tésünkkor kiderült szereti Kerepest, ismeri a város gondja-
it, örömeit. Elkötelezettségéhez nem fér kétség, népszerû,
szeretett, megbecsült tagja a város közösségének, xxx éve
õrködik a kerepesiek egészsége felett. 

Tisztelt Kerepesi Polgárok!
Kérem, hogy 2013.11.17-én menjenek el szavazni, és

szavazatukkal Vincze doktor urat juttassák be Kerepes
város Képviselõ testületébe-

Tisztelettel: Vécsey László
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A Jobbik Magyarországért Mozgalom
2003-ban, szinte napra pontosan 10 éve
alakult a Jobboldali Ifjúsági Közösség utódja-
ként. Alapító nyilatkozata szerint a Jobbik
célja a rendszerváltozás befejezése, a jelen-
leginél igazságosabb társadalom
megteremtése. Értékelvû, konzervatív,
módszereiben radikális nemzeti-keresztény
párt vagyunk. A Jobbik mindazokat kívánja

képviselni, akiknek az elmúlt 24 év mindkét oldali kormányzá-
saiból elegük lett. A Jobbik már számos helyen bizonyított:
Tiszavasvári, Gyöngyöspata, Kosd, Monorierdõ polgármeste-
rei, számos jobbikos önkormányzati képviselõ hittel és becsü-
lettel teszi a dolgát. A Jobbik a fiatalok körében már a
legnépszerûbb párt, de az idõsebbek között is töretlenül
növekszik a támogatottságunk.

A Jobbik Kerepesi Alapszervezete 2006 óta van jelen
településünkön. 15 fõs tagsággal és mintegy félszáz
szimpatizáns-pártoló segítségével mûködünk. A 2010-es
önkormányzati választásokon nem sikerült képviselõt juttat-
nunk a testületbe, de a bizottsági és testületi üléseken azóta is
rendszeresen részt veszünk, követjük településünk életét. 

A képviselõ testülethez írt nyílt levelekkel, szóróanyagok-
kal, médiamegjelenéssel álltunk ki a kerepesi emberek érde-
kében a hulladékszállítás, a kommunális adó emelése, a köz-
beszerzések és a település gazdálkodásának visszásságai
kapcsán. Országgyûlési képviselõnk a Parlamentben és a
médiákban emelte fel szavát a Hungaroring emberek
nyugalmát tönkretevõ zajterhelése miatt.

Célunk egy olyan Magyarország megteremtése ahol a gyer-
mekeink nem külföldön tervezik a jövõjüket, ahol a vezetõink
alázattal, becsülettel és rendben teszik a dolgukat. 

Várjuk sorainkba mindazokat, akik úgy gondolják, hogy
ebben a segítségünkre akarnak lenni! 

Szebb jövõt!
Jobbik Kerepesi Alapszervezete

Víg János vagyok, 1962-ben szület-
tem. Párommal és gyermekemmel
Szilasligeten élek. Miskolcon
diplomáztam, a Nehézipari
Mûszaki Egyetem Öntészmérnöki
szakán. Jelenleg egy építõipari cég
tulajdonosa és vezetõje vagyok.
Munkám révén ismerem mind a
vállalkozások nehézségeit mind a
bérbõl-, fizetésbõl élõk problémáit.
A kerepesi Jobbik alelnöke vagyok.
Az önkormányzat képviselõ-testü-
leti és bizottsági ülésein rendszeresen részt veszek. Tisztában vagyok
az önkormányzatban zajló eseményekkel.

Sikerült már számos eredményt elérnem a Kerepesiekért.
Parlament elé került a Hungaroring zaj problémája. Újjáalakult a
polgárõrség. Rövid idõre, de csökkent a kommunális adó összege és
egy ideig kevesebbet fizettünk a szemétszállításért. Végül nem vásárolt
telephelyet a dorogi hulladékégetõ településünkön. A város halasztás
nélkül törlesztette a felvett kölcsönt, így a visszafizetése — nekünk,
Kerepesieknek — nem kerül közel 70 millió forinttal többe.

Ezek tények. A folyamatos jelenlét meghozza a változást.
Célom, hogy még több eredményt érjek el a Kerepesiekért!
- Csökkenjen a szemétszállítási díj és a kommunális adó!
- Növekedjen a közbiztonság: legyen térfigyelõ kamerarendszer és
erõs polgárõrség!
- Mérséklõdjön a Hungaroring zajterhelése!
- Legyen lehetõsége az idõseknek legalább heti egy alkalommal helyi
buszjárattal eljutni a bevásárlóközponthoz!
- Takarékoskodjon az önkormányzat: ne a polgármester, hanem a
képviselõ-testület döntsön a közpénzek felhasználásáról!
- Épüljenek aszfaltozott utak! Építsünk azonban jó minõségben, a tör-
vények és a szakmai szabályok betartásával! Ne kelljen egyes lakosok-
nak olyan útépítésért fizetniük, amely más utcákban közpénzbõl való-
sult meg!

Szilárd elhatározásom, hogy képviselõvé választásom esetén a tisz-
teletdíjam teljes összegét kerepesi közcélokra fogom felhasználni.
Problémáikkal, észrevételeikkel várom jelentkezésüket!
Elérhetõségeim: +36-70-618-1891, e-mail: vig.janos@jobbik.hu
Részletesebb programom a www.kerepes.jobbik.hu oldalon olvasha-
tó.

Jelszavam: VÁLTOZÁS ÉS MÉG TÖBB EREDMÉNY A
KEREPESIEKÉRT!

Tisztelt Kerepesi Polgárok!

Idôközi választások 2013 Poitikai hirdetés * 
Nem az újság véleményét tükrözi!

A választási eljárás során tapasztaltak
alapján 

a Helyi Választási Bizottság 
az alábbi felhívást teszi közzé



Csicsergõ óvoda

Óvodásaink mindennapjai õsszel sem telnek eseménytelenül, minden-
hol lázas „munka” folyik, zajlik az élet. Minden csoportból mese, ének
hallatszik, a faliújságokon pedig újabb és újabb alkotásokban gyönyör-
ködhetünk és több programon is részt vettünk.

A szeptember 19-én megtartott összevont szülõi értekezleten, sok
érdeklõdõ jelenlétében, Nagy László igazgatóúr bemutatta a kerepesi
iskolát, és ismertette a leendõ elsõosztályos szülõkkel az iskola
lehetõségeit és kínálatát. A szülõi értekezleten bemutatkoztak a leendõ
elsõ osztályos tanító nénik és az igazgatóhelyettes asszony is. Ezen a
napon tartott csoportos szülõi értekezletet a Süni, a Csiga-biga és a
Mókus csoport is, ahol a szülõk tájékoztatást kaptak a tanévvel

kapcsolatos tervekrõl, elképzelésekrõl, a kitûzött célokról és a terve-
zett programokról. 

Szeptember végén az óvoda udvara egy új mászókával bõvült, amit
a gyerekek örömmel vettek birtokba. Az új játékot a tavalyi farsangi bál
bevételébõl finanszíroztunk, ezúton is köszönetet mondunk minden
kedves szülõnek a felajánlásokért. 

Október 2-án, az állatok világnapja alkalmából az óvoda négy cso-
portja, a jászberényi állatkertbe látogatott el, ahol az igazi kirándulóidõt
kihasználva sokféle állatot néztünk meg. Még izgalmasabbá tette a
kirándulást, hogy a gyerekekkel több érdekes látványetetésen és állat-
bemutatón is részt vettünk, ahol a gondozók érdekességeket is elárul-
tak az állatokról. A nap végén fáradtan, de élményekkel telve értünk
haza az egész napos programról.

Október 11-én, a kiscsoport kivételével, óvodásaink a Forrás
Mûvelõdési Házban a Varázslatos mesekártya címû zenés elõadást
nézték meg.  

Mostanra a Fecske csoportba megérkeztek az újabb kisóvodások,
akik már édesanyjuk nélkül is szívesen maradnak az alakuló új kis
közösségben. A kiscsoportosok is egyre jobban élvezik az óvodások
mindennapi életét, szívesen hallgatják az óvó néni által mondott mesé-
ket, örömmel festenek és rajzolnak.

Október 19-én a Csicsergõ óvoda kerttakarítást szervez,
amire szeretettel és bográcsban fõtt paprikás krumplival
várjuk a dolgos szülõket és gyermekeiket.

Október 22-én a Csiga-biga és a Méhecske csoportosok a Fõvárosi
Nagycirkuszba látogatnak el.

Meseliget óvoda

Október 5-én ünnepeltük óvodánk nyolcadik születésnapját.
Délelõtt az udvaron gyûltünk össze, hogy a nagy eseményt együtt
ünnepelhessük. A nevezetes napra a Huncutka alapítvány nyújtott
segítséget, akik ingyenes programjukkal színesítették a rendezvényt.
Hoztak nekünk légvárat, két plüsslovat, melyeken a lovaglást lehetett
kipróbálni. A gyerekek hamar megtanulták a helyes mozgást és ver-
sengve rótták a köröket a motorpályán egész délelõtt. Közben az
arcfestõ is serényen dolgozott és a lányok, de a fiúk is szebbnél szebb

formákkal jelentek meg az udvaron. A rendezvény fénypontjaként
közösen elfogyasztottuk az ünnepi tortát, melybõl minden kedves ven-
dégünknek jutott egy-egy szelet. Október 11-én a Forrás Mûvelõdési
házban megtekintettük a varázslatos mesekártya c. elõadást. A hely-
színre busszal mentünk, így gyakorolhattuk a buszon való közlekedést
is.

Katica csoportosaink, akik idén a legidõsebbek az óvodában a
Kincsem lovasparkba kirándultak, ahová Molnár Lara szülei hívták meg
õket. Nagyszerûen érezték magukat. Minden gyermek lovagolhatott
és a sok élmény mellett ajándékot is kaptak a gyerekek. Köszönjük
Pocsai Petrának és Molnár Károlynak a szervezést és a szíves
vendéglátást! Egy másik idõpontban Gödöllõn jártak, ahol a Piacon
néztek körül és megismerkedtek az õszi zöldségekkel, gyümölcsökkel.
Elõtte az Erzsébet parkban megcsodálták a színpompás õszi fákat és
gesztenyét is gyûjtöttek, amelybõl gesztenyefigurákat készítettek. A
piacon vásárolt almából közösen almás pitét sütöttek, amelyet jóízûen
el is fogyasztottak.

Október elején a Gödöllõi városi Könyvtárban is jártak, ahol zenét
és verset hallgattak, majd kiválasztottak pár mesekönyvet, amit kiköl-
csönöztek és minden nap, alvás elõtt az óvónénik felolvasnak belõle.

Teknõs csoportosaink középsõsök lettek és a német hagyomá-
nyokkal ismerkednek folyamatosan. A magyar jeles napokról sem
feledkeztek meg, az állatok világnapja alkalmából a városszéli Szolnoki
házaspár tanyájára látogattak, ahol Pali bácsi jóvoltából megismerhették
a kecskék, nyuszik életét, valamint megkóstolhatták a kökényt és a
galagonya bogyóit. Köszönjük a lehetõséget. Hétvégi kiránduláson vet-
tek részt a nagy Hárshegyen, ahol szép létszámmal a szülõk is részt vet-
tek

Köszönjük Megyeri Bálint szüleinek a csoport
fertõtlenítését, ózonnal való megtisztítását! Szintén köszönjük
Szabó Krajczár Kira és Szûcs Kevin szüleinek a légtisztítót,
amit használhattunk!

Maci csoportosaink az állatok világnapja alkalmából egyik csoport-
társuknál Bangó Nikiéknél ismerkedtek meg a család háziállataival.
Köszönjük!

Az õszi megfigyeléseinket Gödöllõn tartottuk, ahol gesztenyét is
gyûjtöttünk, és a fák színpompás változásait is nyomon követték. Elsõ
Hév-es utazásukat is átélhették, mely minden kisgyermeknek hatalmas
élményt nyújtott. Az óvodába visszatérve a gesztenyékbõl és só-liszt
gyurmából csigabigákat készítettek.

Köszönjük Kóczán Zsófi szüleinek a megálmodott
készségfejlesztõ játékunk elkészítésében nyújtott segítséget!

Szivárvány óvoda

Szeptemberben a kis csoportosaink folyamatosan ismerkedtek az óvo-
dával és szép sorban hozzászoktak az itteni élethez. 

Az évkezdés megkönnyítése érdekében megtartottuk a szülõ érte-
kezleteket. A kicsik szülei megismerkedtek az óvoda szabályaival,
rendjével, az elvárt követelményekkel. A nagycsoportosok szülei az
iskolára való felkészítés nehéz feladatával szembesültek. Megismerték
a leendõ tanító néniket és az iskola terveit.

Szeptember 26. —án az óvoda gyerekei által behozott szõlõt közö-
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sen leszemeztük és présen kipréseltük. Szüreti versek és énekek kísé-
retében dolgoztunk, majd munkánk eredményét, a mustot megittuk.
A napot közös tánccal, mulatozással zártuk.

Október 2.-án megismerkedtünk a rendõrök munkájával. Ennek
keretében ellátogatott hozzánk a gödöllõi rendõrkapitányság egyik
járõre. Az autóval beálltak az udvarra és a rendõr bácsikkal való beszél-
getés után a gyerekek birtokba vették a rendõrautót. Nagy élmény
volt, hogy a rendõrök megmutatták a sapkájukat és a különbözõ fel-
szerelésüket, valamint az autó kék lámpáját is bekapcsolták, miközben
a gyerekek bent „vezettek”.

Köszönjük a Gödöllõi rendõrkapitányságnak és a
járõröknek ezt a vidám délelõttöt!

Október 3.-án, az állatok világnapja alkalmából a Margaréta és a
Gyöngyvirág csoport tanyára ment el állatokat simogatni. A többi cso-
port a környéken kirándult és a házak udvarán keresgéltek állatokat.
Október 4.- én zenés mûsort adott Csohány Gábor zenész, az állat-
okkal kapcsolatban. Délután a gyerekek kis állat bemutatót tartottak a
szülõk segítségével. Többen elhozták kedvenc háziállataikat, még kis-
malac is szaladgált az udvaron.
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A szeptember 21-i
Széchenyi nap után,
amikor elsõseink foga-
dalomtétel mellett meg-
kapják iskolánk jelvé-
nyét, és láthatóan büsz-
ke diákjaikká válnak a
Széchenyi István Általá-
nos Iskolának, követke-
zik október 6-a, a nem-
zeti gyász napja. Mind a
két esemény a XIX

századhoz kötõdik, a reformkor, a forradalom és a
szabadságharc hõseire irányíthatja a feledékeny, és nem min-
dig hálás utókor figyelmét.

Az aradi tragikus események kapcsán évek óta az iskola
rádión keresztül próbálunk szólni a legkisebbektõl a legna-
gyobbakig nem az események elmondásával, hiszen ezt sokan
közülük még nem is érthetik meg, hanem a „hõsök” emberi
nagyságának kiemelésével. Elsõ sorban a szívhez szólni, és
nem az észhez, a tényekbõl kiindulni, de a közöny falát áttör-
ve az érzelmeket felébreszteni. A Kormorán együttes dalai,
Reményik Sándor, Arany János szép versei, a nép ajkán szüle-
tett balladák képei segítettek ezt a célunkat elérni. A mai,
tiszavirág-életû „celebekkel” megtöltött világunkban nagyon
nehéz olyan példaképeket találni, és felmutatni, akiket érde-
mes követni, akiknek emberi nagysága nem múlik el egyik TV
csatornaváltástól a másikig. A kivégzettek bátorsága, becsüle-
tessége, emberi nagysága független nemzeti hova tartozástól,
kortól, idõtõl. Átragyog évszázadokat, letöröl könnyeket.
Ezért gyönyörû feladat, hogy minden évben mi, magyartaná-
rok megpróbáljuk megmutatni azt, ami már a mi korunkban
oly ritka, ezért sokunknak oly becses. Az igazi emberi értéket.

A mûsor után az erre az alkalomra kialakított aradi
emlékfalnál mécses gyújtással és fõhajtással tette tiszteletét
minden osztály. 

Müllnerné Sz. Margit, magyartanár

Az iskola hírei
Tisztelet a vértanúknak

Ezt a népi bölcsességet már korán megtanítjuk
gyermekeinknek, és minden gondos szülõ próbálja is a taka-
rékosságra és a munka megbecsülésére nevelni gyermekét.
Nem különben mi, pedagógusok, hiszen a munkával szerzett
pénz értéke kell, hogy minél fontosabbá váljon a most felnövõ
nemzedéknek is, nem csak a nagyszüleinknek. Többek között
ezért is vállaljuk fel minden évben kétszer, hogy sok-sok tonna
papír kilónkénti gyûjtésének, mérésének, pakolásának,
szállításának a szervezõi, kiszolgálói leszünk az iskola udvarán. 

Erre október elsõ hétvégéjén került sor az új tanévben. Az
idõ nagyon hideg volt a szikrázó napsütés ellenére is, de sokan
nem ijedtek meg a váratlan „téltõl”, és fáradságot nem ismer-
ve szorgoskodtak azon, hogy a két konténer megteljen ismét
hulladékkal. De hiába volt a lelkesedés, nem sikerült a tavaszi
csúcsot elérnünk. Ez azért fájó kicsit, mert ez alkalommal a
papír átvételi ára az eddigi legmagasabb volt. Vajon mi lehet az
oka? A szelektív hulladékgyûjtés? A lakosság türelmetlensége,
bizalmatlansága? A szülõk közömbössége? A gyerekek egy
részének lustasága. Bármi volt, jó lenne, ha tavasszal nem
ismétlõdne meg! Cél újra a 3 konténer megtöltése, hiszen ez
teszi lehetõvé, hogy az iskola verseny — és szabadidõs
programjai mûködjenek, és legyen pénz a gyerekek, osztályok
jutalmazására is. Kerepes város, kérjük, segítsenek, várják
türelemmel diákjainkat ezután is! 

Addig is tisztelet és köszönet azoknak, akik ebben a mun-

Sok kicsi sokra megy…

kában az idén részt vettek. A legügyesebb, legszorgalmasabb
tanulók neve álljon is itt mindenki szeme láttára, és az õ
dicsõségükre. 5. a osztályból: Bereczki Noel, Dorogi Vivien,
Gánicz Roxána, Kovács Adrián, Kovács Sándor, Oláh Elvira
100 kg és Fekete Viktória 176 kg papírt gyûjtött. 5.b osztály-
ból: Szabó Mónika 110 kg, Restás Donát 130 kg, Pádár Kristóf
142 kg, Haselbach Ivett 180 kg, Antal Roxána 190 kg, Vörös
Szabolcs 300 kg-mal, 7. osztályból: Bereczki Laura110 kg,
Daróczi Patrik 115 kg, Frohmann Dávid 240 kg, Verdes
Bettina: 280 kg-mal, 8. osztályból: Szûcs Vivien130 kg,
Montalbano Frediano 165 kg, Sárvári Mercédesz: 192 kg,
Fónagy Daniella 300 kg, Bajusz Zsuzsanna: 860 kg! papírral
járult hozzá a közös munkához. 

Gratulálunk! Már most lehet kezdeni a gyûjtést a tavaszi
akcióhoz. Egy deka se vesszen kárba!

Müllnerné Sz. Margit, diákönkormányzat

Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján, mely 2005
óta A népmese napja, rendhagyó irodalomórát tartottunk.
Négy csapat alakult: Bergengócia, Óperencia, Manóország és
Tündérország. Mesés feladatok voltak: Mesetotó,
Apróhirdetés, Bab- és lencseválogatás, Hétmérföldes futás,
Cukorevés a mézeskalács házból. 

Nagyon szoros versenyben Tündérország csapata (Lili, Rami,
Julcsi, Viki és Zalán) nyert. Örömmel vettük át oklevelünket
könyvtárosunktól, Babi nénitõl és osztályfõnökünktõl, Rozika
nénitõl. Vidáman kezdõdött a hetünk! Köszönjük!

3. a osztály Buzás Ramóna

Mesevetélkedõ a 3. a-ban

2013. szeptember 28-án Sallai Sándor, iskolánk tanára
a több évtizedes környezetvédelmi munkájának elisme-
réséért megkapta a KOKOSZ (Környezet- és
Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos
Szövetsége) Enikõ-díját.

Az Enikõ Díj Kuratóriuma 2013. szeptember 5-i ülésén hozott
döntésével a környezet- és természetvédelmi nevelésben kifejtett
példás munkádat Enikõ díj kitüntetéssel ismeri el.

Indoklás: Sallai Sándor elkötelezett pedagógus és
környezeti nevelõ. A KOKOSZ megalakulás elõtt, 1990-ben
hozta létre iskolájában — Kerepesen — a környezet- és termé-
szetvédelmi oktatóközpontot, amely 1992-ben Forrás OK
néven csatlakozott az oktatóközpontok hálózatához, s
amelyet azóta is õ vezet. Felismerte, hogy igazán hatékony
környezeti nevelõmunkát csak a szülõkkel együttmûködve,
valós természeti környezetben, jól felkészült és folyamatosan
képzett pedagógusokkal lehet végezni. A felismerést tettek
követték. Évtizedes, kitartó és szisztematikus munkával
Kerepesen az iskola kertbe és a környékére értékes „botani-

Rangos díj iskolánk pedagógusának
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kus”-parkot varázsolt.
Meghonosította iskolájában a
kisállattartást, amelyet a
környezetvédõ csoport végez.
Évente megszervezi a kaktusz
és egyéb növény kiállítást, cso-
portjával nyomon követi a
Szilas patak állapotát.
Tapasztalatait és környezeti
munkájának eredményeit szí-
vesen megosztja kollégáival,
közre adja az érdeklõdõ
intézmények számára.
Elõadásai, növényszaporítási és
állattenyésztési szaktanácsai
nagy tekintélyt eredményeztek

számára nemcsak a lakókörzetében, hanem a régióban is.
Oktatóközpontja kisugárzása jó hatással van nemcsak a tele-
pülésre, hanem a régió más oktatóközpontjaira is. Iskolai
munkáját sokan modell értékûnek tartják. Vezetésével az
oktatóközpont általános iskolai környezeti tevékenysége
regionális hírû lett. Települési, regionális, sõt országos szinten
is igen jól együttmûködik szakmai szervezettel. Õ maga is
folyamatosan képezi magát, és az új ismereteket elõadások,
terepi foglalkozások formájában adja tovább.

A KOKOSZ munkáját 2008 óta a számvevõ bizottság elnö-
keként segíti. Eredményes munkája, sokrétû tevékenysége
példa a környezeti nevelésben dolgozók számára.
Kitüntetésedhez gratulálok, és további sikereket kívánok. 
(Eger, 2013. szeptember 28.)

Dr. Kárász Imre
kuratórium elnöke

Parlament elõtt a Mosoly-Vár
Biztos Kezdet Gyermekház

A gyerekszegénység, a társadalom perifériájára szorulás
nem az egyes országok problémája, hanem általános európai
ügy, ami a jobb módú államokat is érinti — mondta Balog Zoltán
az Emberi Erõforrás minisztere 2013. szeptember 19-én a
Parlament felsõházi üléstermében a hazai Biztos Kezdet
Gyermekházban dolgozók számára rendezett szakmai konfe-
rencián.

A helyszín a Gyermekházak hosszú távú fenntartása iránti
komoly kormányzati elkötelezettséget és szándékot is példáz-
ta. Az eseményen a kerepesi „Mosoly-Vár” Gyermekház mun-
katársai is képviseltették magukat. Balog Zoltán közölte, az
idén már 47 Biztos Kezdet Gyerekház mûködik, és terveik sze-
rint 2015-re további 50 ilyen ház kapcsolódhat be a felzárkó-
zási programba. A gyerekházakban a halmozottan hátrányos
helyzetû kisgyerekek (jellemzõen 5 éves korig) családjuk bevo-
násával kapnak segítséget a korai fejlesztésben. Szeretnék elér-
ni, hogy az ilyen szolgáltatásokat az állami ellátórendszer részé-
vé lehessen tenni úgy, hogy közben ne vesszenek el a helyi
értékek — tette hozzá.

A generációkon át öröklõdõ szegénység ellen csak hosszú
távú — a fogantatástól az iskoláig, munkavállalásig tartó — prog-
ramokkal lehet érdemi eredményeket elérni, ezért az éves
pályázati rendszert feladatalapú finanszírozással szeretnék
kiváltani — mondta. A miniszter szólt az „együtt vagy külön”
kérdésérõl is, azaz arról, a gyerekeket szabad-e kiemelni a csa-
ládjukból, hogy „megtörjék a szegénység ördögi körét”. Balog
Zoltán szerint, akik a „terepen” dolgoznak, tudják, hogy a csa-
ládok bevonása nélkül nem lehet sikeres a gyerekek
felzárkózása.

A délelõtti ülésen többek között felszólalt Dr Kovács Zoltán
Társadalmi Felzárkóztatásért Felellõs államtitkár, Vecsei Miklós
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke valamint Csete
György Eörs az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
fõigazgatója. Délután szakmai szekcióülések zajlottak. 

Egy biztos, az hogy Kerepesen a Biztos Kezdet folyta-
tódik! 2014. január 25-én véget ér a három évre elnyert
pályázati finanszírozás, de ökormányzatunk megbízásából a
Szociális Alapszolgáltatási Központ októberben pályázott a
„Mosoly-Vár” Biztos Kezdet Gyermekház 2014. évi fenntartá-
sára. Reményeink szerint a Biztos Kezdet Gyermekházunk
még hosszú évig fogja szolgálni a kerepesi családokat.

HV

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2013. november 21-én 18.00 kor
közmeghallgatást tart a Forrás

Mûvelõdési Ház színháztermében.
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Köbölkút utcai általános iskola 8. osztályos tanulója voltam. A szüleim,
nagyszüleim, felnõtt ismerõseim úgy indítottak szeptemberben a tanévkezdés-
re, hogy most úgy készüljek, tanuljak, hogy az életem döntõ szakasza követke-
zik, a tanév vége felé dönteni kell, hogy hogyan tovább: gimnázium vagy
technikum. Magam részérõl mindent megfogadtam, megígértem.
Megnyugodtak, és tovább foglalkoztak a maguk életének mindennapos nehéz-
ségeivel. 

A sajtó díszhimnuszt zengett hazánk háború okozta összeomlása utáni
újjáépítésrõl, a szocialista, kommunista országnak építésérõl, fejlõdésérõl.
Természetesen a pártunk hatalmas erõfeszítésének köszönhetõen. 

De miért volt háború, volt az én kérdésem. Válasz: a Horthy magyar ország
a fasiszta németek oldalán megtámadta Szovjetuniót, mire õk visszavágtak, min-
ket hatalmas pusztítások árán megszállták hazánkat és most is vannak biztosít-
va a demokráciát.

Gyerekfejjel meghallottam a felnõttek közti egy-egy bizalmas beszélgetés
részleteit, amely arról szólt, hogy a dolgozó nép sikereinek ellenére a családok
megélhetése nagyon nehéz, a háború okozta károk helyreállítása bizony sokba
kerül.   Nem volt egyszerû kijönni a fizetésbõl. A legbizalmasabb egymás közti
beszélgetés a Szabad Európa rádió hírei voltak, amelyek a pártállam vezetõi sze-
rint hazugság, lázítás a demokratikus államhatalom ellen. Az ellesett, suttogó
magánbeszélgetésekbõl azt vettem ki, hogy bizony van sok igazság abban, amit
hallanak a rádióból. De isten mentse meg a bizalmas beszélgetõket, hogy kide-
rüljön valami is a suttogásukból, mert azokra igen szigorú büntetés várt. Rákosi
már nem volt, de az általa elindított diktatúra, bár lazábban, de mûködött.
Voltak helyette mások, Nagy Imre, Gerõ Ernõ stb. Én igyekeztem megérteni,
de jobban érdekelt a foci a grundon, bolondozás a cimborákkal, álmodozni
Grosics, Puskás, Buzánszki, Lantos, Lóránt és többi labdarugó és más sportág
sikeres sportolóinak eredményeirõl.   

Az állam beosztotta a dolgozók bérét: 2 hetente volt fizetés. Mint városi
lakós, nem volt kert, baromfiudvar, csak a fizetés. Mire volt elég? A napi szûkös
megélhetésre. 

Reggel az iskolába menés elõtt egy gyors reggeli: zsíros kenyér teával, na,
néha vajas kenyér is volt, sõt lekvárt is lehetett rá kenni. A suliban tízóraizás a
nagyszünetben. Azt ettük, amit otthon anyánk csomagolt. Zsíros kenyér, csak
úgy. De, ha az évszak olyan volt, akkor paprika is volt közé szeletelve. Az osz-
tályban, aki vajas kenyeret hozott az már kiemelt kategóriának számított. Nem
voltak sokan, hát, még akiknek felvágott, vagy kolbász is jutott! Volt, aki almát is
hozott. Többen nem hoztak semmit, õk megvámolták azokat, akik hoztak
magukkal tízórait. Ezt mindenki természetesnek vette, hiszen többeknek nem
jutott otthonról. Az almát a tulajdonosának tisztességesen kellett lerágnia, még-
pedig úgy, hogy a csumán maradjon elég is. A nincstelen „lõtte”, azaz lefoglalta,
ha a csuma nagyon le volt rágva, hát a tulajdonos szörnyen le lett szidva. Élet-
ünk így zajlott és mi ezt természetesnek vettük. 

A tanév kezdetén új padtársat kaptam. Egy másik osztályból jött. Hamar
összebarátkoztunk és egymásnak szurkoltunk, hogy egy-egy órán, a felelteté-
sen túl legyünk. Még az órán, mialatt a tanár, vagy a tanárnõ az új tananyagot
leadta, megbeszéltük az elmúlt percek aggodalmait. Ebbõl igen sok kellemet-
lenségünk származott, hogy zavarjuk az órát, de igyekeztünk kiállni egymásért.
Panaszkodott, hogy a magyar tanárnõ mindig letolja a csúnya az írása miatt.
Vigasztaltam, hogy ne aggódjon, vannak írógépek és felnõtt korában avval fog
írni és nem kézzel.

Október közepén hozzám is elértek olyan aggodalmak, amit a felnõttek sut-
togtak: politikailag valami nem stimmel, bár pártunk és kormányunk a helyén
van. Lengyel országban gondok vannak a rendszer miatt és ott az emberek til-
takozásuknak is hangot adtak. 

A szomszéd házban lakott egy nálam három évvel idõsebb, nagyon szép
lány, aki gyakran megállított, hogy beszélgessünk és én arra nagyon büszke
voltam. Õ gimnáziumba járt és volt egy barátja, aki egyetemista volt, újságírónak
készült és tõle tudja, hogy az újságíróklubban, az egyetemen bizony sokat
beszélgetnek a lengyel gondokról és egyetértenek velük. Sõt úgy néz ki, hogy
egy, együtt érzõ szimpátia felvonulás is lesz, talán október 23-án. Õ ezt nagy lel-
kesedéssel mondta, ami rám is hatással volt. Otthon én ezt elmondtam szüle-
imnek, akik teljesen megdöbbentek, és szóáradatot zúdítottak rám, nehogy én
errõl bárkinek is beszéljek. 

Október 23.-ra valahogy megbolondult a világ. Az utcán az emberek meg-
állították egymást, egy-két mondatot váltottak egymással, majd tovább rontot-
tak, majd újabb megbeszélés. És mintha több rendõrt is láttam volna az utcán.
Délután hivatalos feladatom volt. A XI. kerületi Úttörõ Ház Repülõ Modell
szakkörének voltam tagja, sõt kijelölt csoportvezetõje. A feladatom az volt,

hogy a Magyar Honvédelmi Sportszövetségre elmenjek a Bartók Béla útra és a
modellezéshez szükséges léceket elhozzam. 

A Móricz Zsigmond körtéren a 61-es villamos végállomásánál az emberek
több csoportokban álltak, hangosan beszélgettek, sõt még a rendszert is szid-
ták. Annak ellenére, hogy mindenki tudta, hogy a dolgozó nép által épülõ szo-
cialista, kommunista rendszer szidása erkölcstelen és tilos volt és ezért szigorú
büntetés járt. Mindenki készült az esti szimpátia felvonulásra. Gondoltam,
ennek nem lesz jó vége, és igyekeztem minél elõbb a feladatomat elvégezni. Az
Úttörõ Házba felérve a nagy csomag lécekkel, igen nehezen jutottam be, hogy
a terhemet a helyére rakjam. A gondnok csak hosszas csengetésre nyitott ajtót
és miután megismert aggodalmas arccal kérdezte, mi van lenn a téren. Úgy
éreztem, hogy õ igencsak jól van informálódva, de többet akar tudni, és nagyon
aggódik 

Este több osztály és iskolatársammal színházba mentünk a Váci utcai Pesti
színházba. A 8-as busz megállójában találkoztam az egyik iskolatársammal, de õ
nem a színházba ment, hanem a szavait idézve: oda, ahol felvonulni és kiabálni is
lehet, mire a szülei õt mellõlem elrángatva, felszálltunk a buszra, amely tömve volt.

A színdarab mirõl szólt, arról csak annyira emlékszem, hogy a valamilyen
osztrákokkal kapcsolatos darab volt, és minden olyan szó, amely a magyar sza-
badságról, az elnyomatásról szólt, a közönség tomboló tapssal díjazta a
színészekben is érezhetõ lelkesedést. Én is lelkesedtem.

Az elõadás végeztével az egyik szülõ kísért minket, hogy valahogy haza jus-
sunk. Erzsébet híd akkor még nem épült fel és csak a Szabadság hídon (akkori
nevén) át lehetet haza mennünk. Már messzirõl hallatszott, hogy nagy a felfor-
dulás a Múzeum körúton. Kiérve a kõrútra, láttuk a rendben felvonulókat, egye-
temistákat és a járdán álló türelmetlen nézõket. Nagy hangzavar volt. Többen
szidták a rendszert, szabadságot követeltek és haza az oroszokkal. A felvonu-
lók jelszavakat kiáltoztak: éljen az ifjúság, erre én: jó éljen. Vesszen Gerõ, erre
én: õk tudják, vesszen. Munkát, kenyeret, én: mi, az hogy munkát, kenyeret?
Apám dolgozik, anyám is. Van munkájuk, sõt még kenyerünk is van, na, ja, zsí-
ros kenyér, néha vajas is. De van. A lelkesedésem egy kissé lelohadt, de a szen-
vedélyesen kiabálók, hogy szabadságot a népnek, újra felszították.

A Múzeum kerítése mellett állt egy rendõr, Igyekezett meghúzni magát, de
nem tudott észrevétlen maradni. Egy nõ együtt érzõ hangon rászólt, jobb volna,
ha eltûnne. Ez a hangulat már õ ellen is irányulhat. A rendõr mondta, hogy õt
ide parancsolták, nem mehet el. Az asszony rászólt: pedig jobban tenné, mert
arrébb egy másik rendõrt félholtra vertek. Persze nem a felvonulók, hanem
járdán lévõ hangoskodók. A rendõr megfogadva az együtt érzõ tanácsot,
elosont a rádió felé vezetõ utcán. Nem biztos, hogy jó irányba ment. Nem
sokkal késõbb, ott, a fegyvert szerzõ „felkelõk, forradalmárok” vérengzést ren-
deztek a rádió védelmére kirendelt kiskatonák között, akiknek feladatuk a rádió
védelme volt, de nem volt tûzparancsuk.

Valahogy, gyalog a mellékutcákon keresztül eljutottunk a Szabadság hídon
keresztül a Móricz Zsigmond körtérre, és ott elváltunk. Mindenki arra ment
amerre lakott. A körtér meglehetõsen nyugodtnak tûnt. Semmi elõjel nem
mutatott arra, hogy a következõ napon barikád épül és emberek halnak meg.
A mellékutcákban már fegyverlövések is eldördültek. Ki kire lõ? És miért?

Szerencsém volt, a 61-es villamos még benn állt végállomáson. A vezetõ
addig várt, míg a kocsi teli lett. Sok rendõr is volt a kocsin. Vállukon géppisztoly.
Rájuk kérdeztem: biztos üres, csak ijesztgetés az egész. A rendõr szétszedte és
megmutatta a tárat. Teli volt golyókkal.

Végre haza érkeztem és becsöngettem a házunkba, ahol laktam. Ez egy
háromemeletes ház volt. A házmesternõ rémült arccal jött ajtót nyitni. A férje
hivatásos katonatiszt volt, AVH-s. 

Az Állam Védelmi Hatóság, mint katonai szervezet a pártállam védelmére
alakult. Akik szebeszálltak és nem fogadták el a Magyar Kommunista Párt
eszméit, sõt hangosan szembeszálltak kommunizmust építõ dolgozó nép ideo-
lógiájával, hát azokat elkapták és alapos és drasztikus kezelésbe lettek véve. Az
AVH kiskatonái egyszerûen besorozott katonák voltak, szerencsétlenségükre
nem a Honvédséghez kerültek. A felsõbb szintû tisztek, illetve a civil önkéntes
alkalmazottak foglalkoztak az elkapottakkal, hogy a véleményüket megbánják,
megváltoztassák. Sokan börtönbe kerültek, és még jó, ha nem nyomorodtak
bele a kezelésbe.

A házmesterné engem látva megkönnyebbült és kérdezte, mi van a belvá-
rosban. Nagy lelkesedéssel meséltem, hogy mit láttam, de ez õbenne inkább
aggodalmat keltett. Hirtelen messzirõl egy géppisztolysorozat akasztotta meg a
lelkesedésemet. Õ is meg én is gyorsan bementünk a lakásunkba. Anyámék
már vártak. Mindent elmeséltem nekik. Aggodalom ült az arcukra. 

Padszomszédod, barátod: Paksi Imre

Gyerekfejjel 1956 októbere. 1. rész
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Akolitus avatás

2013. szeptember 28-án Beer Miklós Váci Megyéspüspök
ünnepélyes szentmise keretében akolitusokat és lektorokat
avatott. Az eseményen lektorrá avatták Dr. Vaszil Lászlót is,
melyhez sok erõt és kitartást kívánunk. A lektor a katolikus
egyház világi szereplõje, elsõdleges feladata a Szentírás felol-
vasása, hirdetése. A Váci Egyházmegyében évente 20-25
lektort avatnak, akik elõzõleg egy éves felkészülésen vesznek
részt. A lektorok és akolitusok segítségével a megélt keresz-
tény hitet igyekszik mindenki számára láthatóvá tenni a kato-
likus egyház.

„Budapest Környéki Törvényszék
Ügyszám: 16. P. 24.572/2012/14.
ítélet

Mezei Ügyvédi Iroda dr. Mezei Julianna ügyvéd (…) által kép-
viselt Kerepes Nagyközség Önkormányzat (2144 Kerepes,
Vörösmarty u. 2.) Felperesnek — Szilasligeti Teleház
Közhasznú Egyesület (2145 Szilasliget, József Attila utca 128.)
alperes ellen jó hírnév megsértése iránt indított perében a
bíróság meghozta az alábbi 

ÍTÉLETET.

A bíróság megállapítja, hogy az alperes a Teleház Hírlevél
2012. szeptember havi számában megsértette azzal a felperes
jó hírnevét, hogy „Állami Számvevõszéki vizsgálat Kerepesen”
címû cikkben valótlanul állította, hogy a településen egyre
több az ellentmondásos ügy, ezért elképzelhetõ, hogy nem
véletlenül ellenõrizte napokon át Kerepes gazdálkodásának
három éves idõszakát az Állami Számvevõszék.

Az alperes továbbá megsértette a felperes jó hírnevét azzal,
hogy a Teleház Hírlevél 2012. szeptember havi számában
„Zárt osztály? Becsapott Szilasi nyugdíjasok” címû írásban
valótlanul állította, hogy a felperes a településen zárt
osztálynak megfelelõ nappali ellátást biztosító intézményt
hozott volna létre a nyugdíjasok számára, akiket ezzel becsa-
pott.

A bíróság az alperest a további jogsértéstõl eltiltja.
A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen

meg a felperesnek 250.000 FT, azaz kétszázötvenezer forint
nem vagyoni kártérítést.

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 30 napon belül a
Teleház Hírlevél elsõ oldalán megjelenõ közleményben adjon
elégtételt, amely az alábbiakat tartalmazza: A Szilasligeti
Teleház Közhasznú Egyesület valótlanul állította a Teleház
Hírlevél 2012 évi szeptemberi számában, hogy sok az ellent-
mondásos ügy a településen, és ezért nem véletlenül
ellenõrizte Kerepes gazdálkodásának három éves idõszakát az
Állami Számvevõszék. Valótlanul állította továbbá, hogy az
uniós pályázat során elnyert támogatásból megépült Idõsek és
Fogyatékkel Élõk Nappali Pihenõje zárt osztály, valamint, hogy
az önkormányzat ezzel becsapta volna a település nyugdíjasa-
it. A Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület a fentiekért
bocsánatot kér Kerepes Nagyközség Önkormányzatától.”

Kommentár nélkül…

Kedves kincses kedvelõk és még nem 
ismerõk - vagyis mindenki!

Minden csütörtökön 10 órától vidám, 
mozgásos foglalkozás! 

Hasznos elsõsorban a már járni tudó kicsiknek, de a kiseb-
bek is be tudnak kapcsolódni.

Gyertek kipróbálni a bábos tornát november 10-én 10
órától a Márton napi játszóházban!

Várunk mindenkit!   
Kincses Bori és Erika néni

2013. október 27-én különleges vacsorát
szerveztünk, azoknak a segítõinknek,
akik nélkül a Városavató mûsor és a
Körtéfa Fesztivál nem jöhetett volna
létre.
Különleges volt két értelemben is: A
város elöljárói? Franka Tibor
polgármester, Oláh János jegyzõ és Kiss
Károly alpolgármester voltak a
fõszakácsok.
Az eddigi segítõk most végre vendég-
ként élvezhették a zenés bográcspartit
és a vacsorát.

Köszönjük!

„Köszönöm
Parti”



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2013.OKTÓBER16

Létezik Kerepesen egy olyan összetartó és politikamentes
baráti társaság, akik többet tesznek az egészségükért, mint egy
átlagos ember. Ez a csoport nem más, mint a KENOWA (Kerepesi
Nordic Walking Klub). Több, mint 1 éve alakultunk közel 20 fõvel.
Azóta is folyamatosan csatlakoznak új tagok, barátok. Heti 3 alka-
lommal szoktunk túrázni. Szívesen járjuk a kerepesi és környékbeli
települések külterületeit és erdeit. Voltunk már külföldön, megjár-
tuk Bükkszentkeresztet, Szabó Gyuri bácsi füvesember hazáját.

Tollat ragadtam, mert a túrázásaink során nem csak nézünk,
hanem látunk és cselekszünk is. Már több alkalommal megjártuk
túrázásaink során a kerepesi Kálvária-dombot. Felvetõdött ben-
nem, mi lenne, ha a túrázás egyik napján a keresztek környékét
rendbe tennénk. A felvetés nyitott fülekre talált. Ez év szeptem-
ber hónap utolsó hetének csütörtökén délután 3 óra után
ötödmagammal, fûkaszával, gereblyével, villával és kézi fûrésszel
felszerelkezve felmentünk a hegyre. Majd másfél óra alatt rendbe
is tettük a keresztek környezetét. Az idõjárás is nekünk kedvezett,
míg délelõtt szeles és borús, délutánra már napsütéses csendes
idõ lett, amely már munkára is kiválóan alkalmas volt. Sajnos a
munka végére a fûkasza elromlott, így az utolsó vágások a bok-
roknál elmaradtak. A munka befejeztével jókedvûen még 5 és fél
kilométeres túrát tettünk meg levezetés gyanánt Kistarcsa
külterületi részén. Sötétedés elõtt érkeztünk vissza a kiinduló bázi-
sunkra a Royal Station Sport-, Szabadidõ- és Rendezvény
Központhoz.

Ezúton szeretném köszönetünket kifejezni a Kerepesi Római
Katolikus Egyházközség tagjai nevében a KENOWA (Kerepesi
Nordic Walking Klub) tagjainak. A felajánlásban részt vettek
Szilasligetrõl Lajosné Ica és Zsebõné Ica, Gödöllõrõl Pintérné
Erzsi, Kistarcsáról Oláh István és Kerepesrõl Gróf László.
Szabadidejüket feláldozva tették ezt a Kerepesi Római Katolikus
Egyházközség és Kerepes város szebbé tételéért.

Gróf László

Kenowa Kerepesért

Megtartottuk idén második közmeghallgatásunkat. Igaz,
kisebb érdeklõdéssel, mint az év elejei, de a N.Ö.K hetente
találkozik a Stammtisch csoporttal. Ennek ellenére nagyon
fontosnak tartjuk a közinformációt és a vélemények meghall-
gatását. Évente 2 alkalom tartunk közmeghallgatást.

Kerepes története a http://www.sulinet.hu oldalra felkerül,
bár támogatási kérésünk Kerepes és Kistarcsa önkormányza-
tánál sem ért el sikert. Kistarcsa leszavazta forráshiányra
hivatkozva, Kerepes nem is tárgyalta a támogatási kérését a
N.Ö.K-nek. Horváth Lajos: „Kerepestarcsa története” címû
könyve viszont így is felkerül, ha saját költségen is az
Internetes örökségtárba, igaz a bevezetõ nem a két város
polgármesterétõl lesz megírva.

A német Heimatverein egyesület bejegyzése megtörtént,
melynek filiáléja a Stammtisch és az Edelweiss csapata
elõrelépés lehet további színvonalas mûsorainkban is. További
infók Springer Krisztinánál, tel: 0620-922 19 20
www.nok.uw.hu, és kövessen minket figyelemmel, vegyen fel
Ön is a Német Önkormányzat Kerepes Facebook oldalán.

Springer Friedrich

A NÖK Hírei
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Valóban csodás, verõfényes idõben köszönthette városunk a
már „régebb óta fiatal” korosztályt. A Forrás Mûvelõdési ház
színpadán elõször a legapróbbak mutatkoztak be. A Meseliget
óvoda Katica csoportja Gyermek lakodalmas c. mûsora mosolyt
csalt mindannyiunk arcára — lelkébe. Köszönet a gyerekeknek —
szülõknek és a felkészítõ óvoda-pedagógusoknak!

Franka Tibor polgármester is rendhagyó módon lépett szín-
padra, egy fejedelmi tök kíséretében, amit Balla István „hizlalt”
ilyen hatalmas méretûre, s amely a késõbbiekben vicces gondo-

latoknak lett forrása. Mayer Endréné tanácsnok asszony derûs,
kedves szavai meghatották a hallgatóságot.

Ezt követõen a Széchenyi István Általános Iskola 8. osztályos
tanulói szambáztak egyet az idõsek nem kis örömére. A mûsor
a Pódium Színház mûvészeinek vidám operett és örökzöld válo-
gatásával zárult.

Polgármester úr a mûsor végén megbecsülése jeléül minden
jelenlévõt megajándékozott a nemrég kiadott Kerepes város c.
könyvével. 

Idõsek napja „Köszöntelek fénnyel, kék ég derûjével
Köszöntelek benneteket szívem melegével!”

Szõllõsy Travel, Tatabánya. Ezt a feliratot
láttam a szilasi HÉV-megálló felé menet
egy ütött-kopott busz oldalán.
Megfakultan, alig olvashatóan.

Valahogy mégis szöget ütött a
fejembe, mert ismerõs volt. Valamikor
‘90-ben vagy ‘91-ben el akartam menni
Ausztriába egy hosszú hétvégére túrázni
és egy tatabányai buszos cégnek rózsa-
szín csekken kellett elküldenem a fogla-
lót. Már nem emlékszem pontosan,
miért, de valami miatt nem tudtam
elmenni. Felhívtam a tulajt, aki egyben a
sofõr is volt, és azt mondta, hogy semmi
gond, van ilyen, természetesen kama-
tostól visszautalja a pénzt. Hittem is
meg nem is, de persze inkább nem.
Nem a kamatokat, hanem azt, hogy
visszautalja a pénzt. Hiszen most már
kapitalizmus van, vagy mifene. Aztán
egyszer csak megérkezett, és a hárome-

zer forinton túl ott volt még valamennyi
kamat is — gondolom, annyi, amennyit õ
kaphatott arra a pár hétre vagy hónapra
a bankjától. Emlékszem, hogy csak
álltam a nagyapámék konyhájában (õk
vették át a postástól), fogtam a papírcsí-
kot és nem értettem. Nem ehhez vol-
tam szokva. A szocializmusnak nevezett
érában sport volt a lopás, fõleg a
közösbõl, és akkor már érezhetõ volt,
hogy indul a szabadrablás — nagyban.
Éreztük, hogy nem jó ez így, de akkor
még fogalmunk sem volt róla, hogy
mostanra hogy el fog durvulni a világ. És
akkor egy középkorú, egyébként
viszonylag mogorva hangú férfi vissza-
utalja nekem nemcsak a foglalót, hanem
még a kamatait is.

Szõllõsy Travel, Tatabánya.
Köszönöm, 23 év után is. Nem a kama-
tokat.

TA

Lélekemelõ
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Automata 
mosógép 

szerviz

Billinger Zoltán
06-30-214-6366
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1918. október 31-e van, ködös,
nyirkos õszi nap. A félelmetes
osztrák—magyar haderõ még farkassze-
met néz a fronton az olasz katonákkal.
Nemrég bukott el a piavei áttörés,
részben azért, mert az õszi esõzések
miatti áradat elmosta a hidakat és csak a
hadsereg fele tudott átkelni a folyón és
megütközni az ellenséggel.
Fegyverszünetet még nem kötöttek, a
hadseregek még viszonylag fegyelmezet-
tek, de a katonák már belefáradtak a
négy évnyi háborúskodásba. Nem is
csoda, ha szeretnének hazamenni a csa-
ládjukhoz. Hazánk területe érintetlen, a
magyar katonák mindenütt ellenséges
földön várják az áhított békét. Az ország
fáradt, kimerült, de hatalmas tartalékai-
nak birtokában nyugodtan várja, hogy mit
hoz a jövõ. Körülbelül másfél millió
magyarországi katona állt fegyverben,
közülük nagyjából 826.000 volt magyar
kultúrájú.

Ezen a napon mészárolták le családja
és a személyzet jelenlétében
Magyarország kétszeres miniszterelnö-
két, Tisza István grófot, aki 1907. május
23-án lemondott képviselõi mandátumá-
ról és utána a debreceni lovasság
egyszerû ezredeseként szolgált ott,
ahová rendelik a felettesei. Pedig kikerül-
hette volna a katonai szolgálatot, ráadásul
õ volt az egyetlen, aki az osztrák
Koronatanácsban szóban és írásban több-
ször is ellenezte az uralkodónak, hogy a
Monarchia ultimátumot küldjön
Szerbiának (mert számára mint sokat
tapasztalt reálpolitikus számára nyilvánva-
ló volt, hogy az háborúhoz vezet, a hábo-
rú pedig beláthatatlan következmények-
kel fog járni). Felesége, unokahúga
(Almásy Denise) és a ház személyzete
szeme láttára végezték ki katonaszöke-
vények, akik a „Nemzeti Tanács” nevé-
ben a „nép ítéletét” mentek végrehajtani
a Hermina úti Róheim-villába, amelynek a
Tisza család a földszintjén lakott.

Azért az idézõjel, mert a jobbára
katonaszökevényekbõl álló „Nemzeti
Tanács”-on kívül csak Linder Béla „had-
ügyminiszter” tett többet a nép és az
ország ellen, s mindig meg kell különböz-
tetnünk a hangzatos neveket a silány tar-
talomtól. Nekünk, a 21. századi fogyasz-
tóknak ez sokkal könnyebben megy,
mert megszoktuk már, hogy a tejfölös
doboz egyre kisebb, miközben egyre
többet ígér, és nem is biztos, hogy tejföl
van benne, lehet, hogy „frissföl” (hozzáa-
dott anyagokkal kevert tejföl, amit régen
büntetés nélkül nem lehetett a piacon
árulni), de a 20. század elején ez még
nem így volt. Azokat az embereket
becsületességre nevelték, nem hazugság-
ra és adóelkerülésre („adó
optimalizálásra”), ezért sokan õszintén
hittek benne, hogy a tanács valóban a

haza érdekeit szolgálja a Habsburgoktól
való függetlenség kimondásával, amire
évszázadok óta várt szinte mindenki.
Ezeknek az egyszerû embereknek fogal-
muk sem volt arról, hogy a háború
kitervelõi, elindítói és fõképpen
haszonélvezõi már a háború utáni hata-
lomátvételt tervezgették minden ország-
ban, és ennek érdekében nem ismertek
sem istent, sem embert — aki az útjukban
volt, azt gátlástalanul eltakarították
onnan.

Tiszának azért kellett meghalnia, mert
az országban mindenki tudta, hogy az õ
szavára bármikor összefog az ország.
Egyedül õ tudta volna megmenteni a
hazát, és neki sikerült volna. A háborús
uszítók már évek óta lázították a hátor-
szágot Az Est és egyéb politikai napilapok
hasábjain, és a háború vége felé már a
frontra is sikerült gyújtó hangú röpirato-
kat csempészniük. A katonák lázadoztak
ugyan, de a fegyelem nem bomlott fel,
legalábbis a fronton nem. A hazaérkezõ
katonák már sokszor õszirózsát tûztek a
sapkájuk jelvénye helyére, ezért is hívják
megszépítõ kifejezéssel „õszirózsás for-
radalomnak” azt a „polgári demokrati-
kusnak” is nevezett „forradalmat”, ame-
lyet a nálunk jóval informáltabb közvetlen
utókor egyszerûen csak
patkánylázadásnak nevezett. A fõvárosba
érkezõ katonák ebbe a hangulatba érkez-
tek vissza, s itt már valóban felbomlott a
fegyelem. Ne feledjük azonban, hogy az
ország területe ekkor még érintetlen, és
bár Tisza elismerte Károlyi korábbi parla-
menti felszólalása alapján, hogy a háborút
elvesztettük, a magyar katonák bármikor
fegyvert fogtak volna a románok, csehek
és szerbek ellen, hogy megvédjék a hazá-
jukat. Azok pedig fejvesztve menekültek
volna, mint mindenütt, ahol ellenállásra
szántuk el magunkat (Balassagyarmat, a
rongyos gárda, a „Tanácsköztársaság” fel-
vidéki hadjárata stb.). Tisza pedig két hét-
tel korábban ismét a Parlament tagja lett,
ahol a szikár reálpolitikus élete egyik leg-
letisztultabb, legnagyobb hatású beszédé-
ben ajánlotta fel civil szolgálatait újra a
hazájának. Halála napján is a budapesti
katonai és csendõr fõparancsnokoknak
írt levelet arról, mit kellene tenni a lázon-
gás megfékezése érdekében. Ezért kellett
meghalnia. Az akkori felbujtók mai déd-
unokái célzott likvidálásnak nevezik a
halálát.

Az 1945 utáni egyértelmûen manipu-
lált történetírás úgy igyekszik beállítani,
hogy a kétszeres miniszterelnököt a
frontról hazatérõ katonák ölték meg,
mivel õt tartották a háború kirobbantójá-
nak. E teóriát támasztja alá az is, hogy
több merényletet kíséreltek meg ellene.
Bár lehettek ilyen vélemények is, az
emberek alapvetõen tisztelték Tiszát, és
arra nemigen vetemedett volna épeszû

magyar katona, hogy a saját lakásában, a
testét testével oltalmazó két nõ
jelenlétében közvetlen közelrõl, szinte
néhány méterrõl hidegvérrel
meggyilkolja, és még a földön heverõ
holttestbe is belelõjön. A nyomozóható-
ságok már néhány héttel a gyilkosság után
megállapították a vélelmezett tettesek
körét, 1921-ben pedig ítéletek is szület-
tek. Pontosan tudjuk, hogy kik voltak a
gyilkosok, kik voltak a felbujtók és kik
voltak, akik a helyszínt biztosították, és a
motivációikkal is tisztában vagyunk. Az
ismeretlen és azóta a történelemben
eltûnt emberek neve hadd tûnjön el, de
álljon itt Schwartz József neve, aki Pogány
József néven ismert hírlapíróként abban
az idõben a háborús uszítók egyik
legkegyetlenebbike volt. Jellemzõ, hogy
apja öngyilkos lett, amikor megtudta,
hogy mit tett a fia. Csak meg kell nézni
Pogány (Schwartz) fényképét és látjuk,
hogy nem sok irgalmat lehetett várni tõle.
A Nobel-díjra is jelölt Tormay Cécile
Bujdosó könyvének végén szemügyre
vehetjük a „Tanácsköztársaság” erõs
emberei és verõlegényei korabeli fényké-
peit. Nem véletlen, hogy manapság min-
dent megtesznek az ellen, hogy Tormay
könyve kötelezõ irodalom legyen az isko-
lákban. Utána ugyanis nem lehetne bead-
ni a gyerekeinknek azokat a meséket,
amelyekkel a második világháború után
traktálják az ifjúságot.

Ne hagyjuk, hogy a gyerekeink fejét
azzal tömjék még a mai, az ún. „rend-
szerváltás” után 23 évvel kiadott köny-
vekben is, hogy Tisza halála és az ország
felbomlása szükségszerûség volt, mert az
országunk elnyomta a nemzetiségeit.
Nem volt az. Egy létezõ ország létezõ és
majdnem egymillió aktív fegyveres kato-
nája nézhetett volna szembe nem létezõ
(Csehszlovákia) vagy jóval gyengébb
országok (Románia, Szerbia) nem létezõ,
vagy jóval gyengébb hadseregeivel.
Legnagyobb nemzeti tragédiánk, a tria-
noni országvesztés után 95 évvel ma már
tudjuk, hogy sokkal jobban el lehet
nyomni nemzetiségeket, mint amennyire
hazánk tette. Elég csak megnézni, hogy a
trianoni döntés után milyen sorsuk lett
honfitársainknak.

Amikor Önök ezeket a sorokat olvas-
sák 2013 októberének végén és novem-
berének elején, gondoljanak arra, hogy
95 esztendõvel ezelõtt az „ezeréves
határok” még sértetlenek. Katonáink ide-
gen földön harcolnak, az ország még áll,
de Budapest megroppant, és több
évtizedes elõkészítés után ugyanúgy, mint
Bajorországban, kitör a vörös forrada-
lom, amely csak terror révén tudja fenn-
tartani önmagát. Ahol a fej nincs rendben,
a test kiszolgáltatott. Így volt ez
Magyarországon is.

Turóczi Attila

Rendhagyó—rendrakó történelemóra
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Két nap alatt kiolvastam Franka Tibor
új könyvét. Nem azért olyan gyorsan,
mert annyira ráértem, hanem a könyv
tartalma, és stílusa okán. Elõször félve
nyitottam ki, hogy talán egy monografi-
kus adatokkal zsúfolt írás lesz, ami tudo-
mányos ugyan lehet, de olvasmányos
bizonyára nem. Mert ugye a
monográfiát néha elõvesszük, adatokat
keresgélünk benne, ilyesmi.
Mûélvezetet pedig - a lexikonokhoz
hasonlóan - nem idéz elõ. 

Most azonban „elõítéletemmel” ala-
posan tévedtem, mert ez a könyv érde-
kes, olvasmányos, és stílusában pedig a
manapság szokatlan szépirodalmi ele-
mekkel tarkított. Valamilyen szépírói
szociográfia. Igazi „míves” munka,
amibõl átsüt a szerzõ felelõssége, és a
szemtanú hiteles tárgyilagossága.
Lakhelyünk történetének áttekinthetõ,
rokonszenves ábrázolásával egységessé
és egyedivé teszi a mûvet, amely mint
egy híd, úgy íveli át a történelem zavaros
folyamát. A történelmi tények
érdekfeszítõ halmazából pedig szinte
minden oldalon érzékelhetõ az író szép-
írói képessége. A személyes jellegû uta-
lások és vallomások mélysége is különle-
ges. Szépen megörökítve a tájak,
sorsok, családok, - köztük a szerzõé is -
megannyi küzdelmes élet lenyomatai. A

képekrõl és az életrajzokból
kiválóságaink és a hétköznapok hõsei
köszönnek vissza. Mert nem az a hõs, aki
elment innen, hanem aki itt maradt. - És

õ általuk egyszer csak város lett a valaha
kies táj helyén - üzeni olvasójának ez a
könyv. 

A sorok mögül még azt is kiéreztem,
hogy az író nagyon szereti ezt a
környéket, és az itt élõ embereket. Ha

ez nem így lenne, talán ez a könyv sem
született volna meg. Tulajdonképpen,
mint minden jó írás, úgy ez is egyféle lelki
kitárulkozása tollforgató alkotójának.
Vagyis aki eddig nem értette, vagy ismer-
te Franka Tibor gondolkodásmódját és
világnézetét, most ebbõl a könyvébõl
pótolhatja. Kerepes és a nagyvilág, ahogy
én látom, éppen olyan, amilyen egy kicsit
én is vagyok, - mondhatná írója. De hát
nem kell mondania. Ott van a sorok
között. Így hát kíváncsiságom a mû olva-
sásakor végig kitartott, hiszen Kerepes
történelmének egy részét magam is átél-
tem. A könyv tematikus, vagyis az egy-
egy tárgykörre vonatkozó részeit ügye-
sen oldja a környezet, és megidézett
lakóinak megkapó látásmódú leírása. 

A patinás, valamint a „naprakész”
képekkel bõségesen illusztrált könyv
nem csak ezek miatt kiváló, hanem azért
is, mert az elsõ sorától az utolsóig
rólunk szól. Azokról a kerepesiekrõl,
akik egy kicsit fontosabbnak érezzük
lakhelyünket, mint egy átmeneti állapo-
tot sorsunk megélésének helyszíneit
illetõen.

Az biztos, hogy Illyés Gyula, vagy akár
Wass Albert - hasonló indíttatású - köny-
vei mellé bátran feltehetjük a polcra
Franka Tibor mûvét is. 

Kovács Ferenc

„Kerepes város”

Az „Idõsek határokon átívelõ kulturális és mûvészeti
vetélkedõje” budapesti döntõjén szeptember 24.-én a
„Doktor úr”- címû paródiánkkal nagy sikert arattunk színpadi
jelenet kategóriában. Xantus Barbara színmûvésznõ, a zsûri
elnöke gratulált a kiemelkedõ és színvonalas elõadáshoz, véle-
ménye szerint: több színészi vénával megáldott tehetséges
tagja van a társulatnak, úgy érezte mintha kabaréban lett
volna, van utánpótlása a Vidám Színpadnak.
Készülünk a Forrás Mûvelõdési Házban október 26.-án
megrendezésre kerülõ Kerepesi Nyugdíjas „Ki mit tud?”-ra.    
A XVII. Országos Falusi Színjátszó Találkozó Adácson
kerül megrendezésre 2013. november 22.-én, ahol a
„Mami fogyi csülkös bablevessel” címû vígjátékunkkal szere-
pelünk.

SzDné

A NYuSZi Társulat hírei MEGHÍVÓ
A Szilasligeti 

„Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub” 
szeretettel várja a klubtagokat 
a Szilasligeti Közösségi Házba 

2013. november 16-án (szombaton) 
délután 15. órára 

a 2013. évi névnapok 
megünneplésére!!!
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Intézményünk 2013 júliusától új
„munkatárssal” bõvült. Panka névre hall-
gató munkatársunk kiképzett terápiás
(segítõ) kutya. Gazdája a Napfény Háza
Fogyatékkal Élõk Nappali Ellátásának
klubvezetõje Veszelszki Éva. Számos
szakirodalom fejti ki az állatokkal vég-
zett terápiás célú foglalkozások elõnyeit,
ennek megismertetése céljából
Intézményünk cikksorozatot indít
Pankáról.

Panka meséi 1.
Az indulás

Sziasztok! Panka vagyok. Foglalkozásom:
terápiás kutya. Fajtám: mudi. Kerepesen
dolgozom, a Napfény Házában. Ottani

kalandjaimat írom le nektek.
Az egész úgy kezdõdött, hogy 2013.

július 8-án a gazdám rám adta a
munkahámot (piros hám, rajta SEGÍTÕ
KUTYA felirattal), és elindultunk
Kerepesre. Tudom, hogy a hám azt
jelenti: munka van. Én (sok emberrel
szemben) nagyon szeretek dolgozni! Így
már elõre örültem a napnak.

Ti talán nem is tudjátok, mit csinál
egy terápiás kutya! No, akkor elmesé-
lem. A legfontosabb: játszik. Örökké,
bárkivel. Labdázik, táncol, pörög-
forog… Mindegy, mi, csak játék legyen.

Másik feladat: odavisz, odaad
mindent, amit kell (cipõt, szandált, lee-
sett ceruzát, kulcsot, stb.). Az emberek

nem tudnak mindig lehajolni, szaladgálni,
el is hagyják a dolgaikat… de a terápiás
kutya mindent megold!

A harmadik nagy feladat: a terápiás
kutya jól dögönyözhetõ. Mindent eltûr.
Az emberek sokszor olyan idegesek,
mérgesek, türelmetlenek! Ilyenkor jól
jön egy szõrös kis állat, amit lehet simo-
gatni, gyúrni, dögönyözni. Egy perc alatt
elsimulnak a gondok!

De térjünk csak vissza július 8-ra!
Tehát megérkeztünk a Napfény Házába.
Mindenki örült nekem! „Milyen szép,
milyen kedves, milyen szelíd”… csak ezt
hallottam. Késõbb érkeztek még egy
páran. Már tudom: õk az ELLÁTOTTAK.
Megcsodáltak, megsimogattak. Bizony,
nem minden kéz, ujj mûködik úgy, ahogy
kéne, de engem nem zavar, ha esetleg
simogatás közben némi fülhúzást,
szõrtépést is kapok. A köszöngetés után
jött a játék! Dobták a labdát, én meg
szaladtam érte. Õk csodálkoztak, nevet-

tek, nyúlkáltak a labda után. Észrevet-
tem, hogy nem tudnak úgy szaladni,
hajolgatni, mint én, ezért félretettem a
csibészkedést, és a felém nyúló kézbe
tettem a labdát. A játékot ebéd követte.
Az étkezõbe én nem mehetek be, kint
vártam új barátaimat. Ezt követte a
csendes pihenõ. Volt, aki nagyon elfá-
radt, de olyan is volt, aki nem tudott
elcsöndesedni. Ekkor jöttem én: mellé
feküdtem, õ elkezdett simogatni, és
egykettõre megnyugodott.

A pihenõ után már jöttek az ellátotta-
kért. Mindenkit kikísértem, így a hozzá-
tartozókkal is megismerkedhettem.
Meg is jegyeztem mindenkit: másnap
már boldogan, az ismerõsnek kijáró vak-
kantgatással, farok csóválással köszön-
töttem az ellátottakat és barátaikat.

Azóta két hónap eltelt… legközelebb
azt fogom elmesélni, azóta mit csinál-
tunk. Mert a Napfény Házában pezseg
ám az élet! Ha nem hiszitek, gyertek be,
és nézzétek meg!

Szociális Alapszolgáltatási Központ
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI
AKCIÓ!

Tisztelt Ügyfeleink, Tisztelt Jármûtulajdonosok!

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelõsége
és a Gödöllõi Rendõrkapitányság Baleset-megelõzési

Bizottsága 

2013. november 9-én szombaton, 
8 és 12 óra között

a Gödöllõ, Haraszti út 2/a. szám 
alatti gépjármû 

mûszaki vizsgáló állomásán
ingyenes közlekedésbiztonsági mûszaki

átvizsgálást végez.
Szolgáltatásaink: személygépkocsik, tehergépkocsik (3500 kg
össztömegig), motorkerékpárok, személygépkocsi utánfutók
mûszaki vizsgálata, fékmérés, lengéscsillapító vizsgálat,
környezetvédelmi ellenõrzõ mérés, fényszóró ellenõrzés,
segédmotoros kerékpár fékmérés és teljesítménymérés
Kérelemre és a hatósági díj megfizetését követõen, a mûszaki
vizsgálaton megfelelt jármûvek forgalmi engedélyének érvényes-
ségét meghosszabbítjuk.

Személygépkocsi vizsgadíj: 16.290.- Ft, utánfutó: 10.490.- Ft, motorke-
rékpár: 4.360.- Ft

Tegyen meg Ön is mindent családja és a közlekedõk biz-
tonsága érdekében!

Pest Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelõsége

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!

Nem, ez nem akció, ez az ÁTVERÉS! Ne higgyen neki!
- Az önkormányzat nem osztogat ingyen krupmlit, hagymát,

akciós termékekkel sem keresi fel Önt.
- A háziorvos nem küld ügynököt olcsó gyógyászati segédesz-

közök árusításával.
- A szolgáltatóktól nem keresik fel Önt elõzetes jelzés nélkül a

mérôrórák leolvasása céljából.

KÉRJÜK SAJÁT MAGA ÉRDEKÉBEN NE VÁSÁROLJON A
HÁZALÓ SZEMÉLYEKTÕL SEMMIT!
NE HIGGYE EL AMIT ÁLLÍTANAK, MERT KÖNNYEN
BÛNCSELEKMÉNY VAGY SZABÁLYSÉRTÉS SÉRTETTJÉVÉ
VÁLHAT!
Az ilyen esetekben, akkor cselekszik a legjobban, ha a házalókat
elküldi, majd értesíti a családtagját és a Gödöllõi
Rendõrkapitányságot a 28/524-600-as telefonszámon.
Nyomatékosan kérjük Önöket, hogy ne engedjenek be senkit a
lakásukba, udvarukba! 

KÉRJÜK LEGYEN ELÕVIGYÁZATOS ÉS GYANAKVÓ MERT
SENKI SEMMIT NEM AD INGYEN!!!

Gödöllõi Rendõrkapitányság munkatársai

Idén szeptember tizennegyediken, megtartottuk a Szilasligeti Hét Vezér Egyesület
immár ötödik íjász versenyét. Sajnos az idõjárás nem volt kegyes hozzánk, hajnalban
amikor elkezdtük a célokat felállítani, még csak szemerkélt az esõ, de a verseny kez-
detére már zuhogott. Úgy döntöttünk, várunk egy órát. Az így is szép számban
összegyûlt versenyzõk egy része hazament, a maradókkal 11 órakor kezdtük el a
versenyt. Úgy tûnt csitul az égi áldás, de hamarosan megint rázendített, és ki is
tartott a verseny végéig az esõ. Ennek ellenére senki sem adta fel, ha már elkezd-
tük, be is fejeztük, igaz az eredményhirdetés helyszínét, és a vendéglátást,
áthelyeztük a Ferenc-József vendéglõbe. Összességében elmondhatjuk, még így is
egy emlékezetes és sikeres versenyt rendeztünk. Köszönet érte minden
résztvevõnek, és segítõnek.

Kóbor Tamás

A Kistarcsai rendõrõrs munkáját az
utóbbi idõben egyre több pozitív lakos-
sági észrevétel jellemzi. Legutóbb a
Gyár utcai Gethinás Norbert és két
társa elfogására került sor. A fém tolva-
jokat megfigyelték és követték
Kistarcsára, ahol az egyik telephelyrõl
vas anyagot próbáltak kilopni és
jármûveikkel elszállítani. A tettenérést
követõen a bûnözõket gyorsított eljá-
rással bíróság elé állították, a jármûvet
pedig, amivel lopni jártak, lefoglalták. A
három tettesnek összesen 628
közérdekû munkaórát kell teljesíteni.
Ugyancsak sikerrel járt egy X kerületi
lakos, akit rablás miatt köröztek elfogá-
sára, méghozzá Kerepes szilasligeti
részén a Wéber Ede utca egyik lakás-
ában, ahol a barátjánál bujkált.
Egyre gyakoribbak a gyalogos rendõri
szolgálatok is, legutóbb a Homok-dûlõ
és a Szõlõ utca környékén teljesítettek
szolgálatot az ott élõk megelégedésére.

Fém tolvajok,
bûnözõk

Vizes íjászverseny
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Szüreti bált szervezett a „Kerepesi Székely Hagyományõrzõ
Kör” tánccsoportja szeptember 28-án, Szent Mihály szombatján.
Örülünk, hogy a Polgármester Úr és Mayer Endréné képviselõ
asszony is megtisztelt jelenlétével. A talpalávalót most is a gyer-
gyóditrói zenekar húzta, és rophattuk a táncot „kivilágos kivir-
radtig”. 

Szent Mihály napja a néphagyomány szerint a számvetés ideje.
A pásztor „számbaadja” a jószágot a gazdának, amit tavasszal
õrzésre, gondozásra, gyarapodásra kapott. Elkezdõdik a szüret, a
teljes betakarítás, õszi szántás-vetés idõszaka. Mi is elgondolko-
dunk, hogy cselekedeteinknek, kemény munkánknak milyen lett
a gyümölcse, mi mindent valósítottunk meg. Elõször is grat-
ulálunk focistáinknak, ebben az évben elért eredményeikért,
hiszen minden focikupát megnyertek. Kerepesen „Trianoni
Focikupát” szerveztek június 9-én, amin részt vettek az ócsai,
diósdi, biatorbágyi székelyek is. Mi két csapattal neveztünk be, és
egyik csapatunk elsõ helyezést ért el. 

Június végén ismét megrendezésre került Verõcén az
„Erdélyország az én hazám” világtalálkozó, amin focistáink ismét
elsõk lettek. Ezen a találkozón mindig egy-egy hagyományt
elevenítünk fel, most például a „Katonaság Konstancán” címû
saját tapasztalatból írt elõadást, és jó érzéssel tölt el, amikor fel-
lépés után azt mondják a nézõk, hogy úgy érezték, mintha vis-
szacseppentek volna a múltba, hiszen ez annak idején velük is
megtörtént. Ez a találkozó mindig emlékezetes számunkra,

hiszen találkozhatunk régi ismerõsökkel és együtt kikapcsolód-
hatunk a szürke hétköznapokból. Biatorbágyon, szeptember
közepén székely napot tartottak, ahol újra elõadtuk a már ismert
„Katonaság Konstancán” címû elõadásunkat és focistáink ismét
elsõ helyezéssel büszkélkedhettek. 

Legnagyobb sikerünket a szüreti bálnak tulajdonítjuk, hiszen
tánccsoportunkban három fiatal pár lépett fel, és vendégeink
közt is több mint 30 gimnazistát és egyetemistát üdvözölhet-
tünk. Igazi színfolt volt a mezõségi táncokat bemutató ifjak
elõadása, akik Székelyszentlélekrõl, Nyikómalomfalváról, és
Kistarcsáról érkeztek, hogy bemutassák táncukat, és kedvet
csináljanak gyermekeinknek. Táncukkal beindult a bál és rophat-
tuk reggelig, hiszen a zenészek fáradhatatlanul húzták a talpalá-
valót.

A Székely Kör azért alakult, hogy tovább adjuk gyer-
mekeinknek hagyományainkat, népszokásainkat. Remélem elin-
dultunk ezen az úton és egyre több fiatal kedveli meg táncainkat
és akkor elmondhatjuk, hogy megérte, megéri ezt folytatni, mert
édes is lehet a teher, ha abban jót látunk, ha hiszünk az értékében.

Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik ezúttal is örömet
szereztek a tombola nyerteseknek: Mácsai Mariann, Kerepes;
Terike Zöldséges, Kerepes; Illés cukrászda, Kistarcsa; Szilasfood
Kft Kistarcsa.

Szabó Adél
Kerepesi Székely Hagyományõrzõ Kör vezetõje

Székely szüreti bálSzékely szüreti bál


