
Egyedülálló testületi döntés

Adócsökkentés
Kerepesen!

Manapság Magyarországon,
de Európa-szerte is példátlan -
sokak szerint felelõtlen döntés -
adót csökkenteni, amikor óriási
az eladósodottság, a kilátásta-
lanság.

Kerepes új testülete ennek el-
lenére, vagy éppen ezért úgy
döntött, hogy 2011. január 1-
tõl a kommunális adó 14,400
forintos tételét 2,400 forinttal
csökkenti.

Azért döntött így Franka Ti-
bor polgármester elõterjeszté-
sére a testület, mert egyre töb-
ben panaszkodnak és kerülnek
lehetetlen helyzetbe azért, mert
a bankok, az áram-, és a gáz-
szolgáltatók semmilyen kérést
nem hallgatnak meg, könnyíté-
seket csak ritkán adnak. Az ön-
kormányzat a lehetõségeihez
képest, de elsõ szempontnak
tekinti a kerepesi emberek
gondjainak, mindennapi meg-
élhetésének elviselhetõbbé té-
telét, tekintettel arra is, hogy az
önkormányzat már nem képes
a lakosság kötelezõ szemétdíjá-
nak további átvállalására.
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Köszönjük, hogy figyelem-
mel kísérik a vörösiszap ka-
tasztrófában kárt szenvedett
települések és az itt élõ em-
berek sorsát.

Nehéz napokat élünk át és
jól esik, hogy sokan álltak
mellénk a bajban.

Nagyon jó érzés látni, hogy
a pedagógusok, gyerekek és
szüleik nagy együttérzéssel

és segítõkészséggel fordultak
felénk.

Örömmel tölt el bennün-
ket, hogy az együttérzésen
túl mûsorral és ajándékkal is
kedveskedtek iskolánknak,
melyet nagyon köszönünk.
Devecser, 2010. december 2.

Toldi Tamás polgármester
Eszterhainé Fatalin Ilona

igazgató

Katolikus Díj
Az önkormányzat évrõl évre kitünteti azokat, akik az adott évben

a leginkább rászolgáltak az elismerésre a katolikus közösség érdeké-
ben végzett önzetlen és kitartó tevékenységükkel.

Ez évben Iványi Imréné és Labmayer Miklós vehették át ezt a ki-
tüntetést, december 12-én, Örömvasárnap, a reggeli mise végén. 

A kitüntetés átadásakor a Szent Anna Templomban Frajna András
atya, a hívek és a képviselõ-testület tagjai elõtt Franka Tibor polgár-
mester méltatta a kitüntetés értékét és a két kitüntetett személyt. A
rövid ünnepség végén elsõként a képviselõk gratuláltak a megilletõ-
dött kitüntetetteknek.

Vendégül láttuk Devecsert

Másfél millió 
a Pintér családnak

A köszönet és a hála szól-
jon belõlem elõször. Köszönet
és hála azoknak az óvodai
dolgozóknak, gyerekeknek, fi-
atal néptáncosainknak, szü-
lõknek, nyugdíjasoknak, vál-
lalkozóknak, a Szekértransz
busztársaság tulajdonosának,
az önkormányzat dolgozói-
nak, a kerepesi adakozóknak,
akik tettel, pénzzel, fáradt-
sággal és odaadással adóz-
tak, vagy dolgoztak azért,
hogy Devecserben vendégül
láthassuk az iszapkárosulta-
kat, fõként az iskolásokat.

Ráadásul az idõ is sürge-
tett. Néhány nap alatt Borika
néni és Imre bácsi irányításá-
val a második osztályosok
ünnepi mûsort tanultak be, a
szülõk, az óvónõk, a hivatal
dolgozói, a családsegítõsök,
az Oravecz pékség százával
sütötték a finomabbnál fino-
mabb édességeket, szóval
mindenki elõtt le a kalappal.
Kerepes arra is büszke lehet,
hogy a testület képviselõi és
a polgármester kezdeménye-
zésére összesen 1,5 millió fo-
rint pénzadomány gyûlt ösz-
sze, amelyet az egyik devec-
seri család, Pintér József és
családja kapott meg tönkre-
ment otthonuk felújítására.
Minden kerepesi adakozónak
köszönet érte.

Aztán megint közbeszólt
az idõ, meg a szülõi aggoda-
lom. Az indulás reggelén Du-
nántúlon havazott, esett, fa-
gyott. Ettõl a második osztá-

lyos szülõk többsége az isko-
lában közölte, nem engedi el
gyermekét az autóbusszal.
Igyekeztem nyugtatni õket,
hogy jönnek tanárok, szülõk,
képviselõk, és magam, mint
polgármester vállalom a fele-
lõsséget, hogy minden rend-
ben lesz. Erre azt kaptam,
hogy feleljek magamért.

Megfogyatkozva hát, de
törve nem elindultunk
Devecser felé és különösebb
fennakadás nélkül, igaz, ké-
séssel, de teljes biztonság-
ban meg is érkeztünk. Igazá-
ból az otthon maradt kicsiket
sajnáltam, hiszen boldogan
készültek és hatalmas siker-
tõl estek el, hiszen polgár-
mester, tanárok, szülõk, kép-
viselõk és legalább 200 gye-
rek tapsolt volna a jöttükre.
A siker így sem maradt el.
Három bátor másodikos,
meg a néptáncos fiataljaink
kitettek magukért. A gyere-
kek kétmarokra ették a süte-
ményeket, a tanárok, a szü-
lõk, a Pintér család, meg mi
is mindannyian könnyeinkkel
küszködtünk.

A kerepesiek önzetlen sze-
retete, gondoskodása és
adakozása megolvasztotta a
havat, a jeget, ’tán még a vö-
rös iszap is megfakult a há-
zak falán arra a kis idõre,
amíg ott voltunk. Minden
közremûködõnek hálásan
köszönöm.

Franka Tibor 
polgármester

Devecser polgármestere és az iskola
igazgató köszönõ levele 

Franka Tibor polgármesternek címezve

Iványi Imréné átveszi kitüntetését

Lobmayer Miklós átveszi kitüntetését

A két polgármester a devecseri iskolában

Devecseri gyerekek és az ajándék
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Olyan korszakban élünk,
amikor minden jóindulatú és
felelõsségteljes ember a jobb
napok eljövetelén munkálko-
dik. Úgy várjuk évrõl-évre a
kis Jézus megszületését,
hogy azt reméljük, megint
közelebb kerültünk egy esz-
tendõvel a közelgõ jobb na-
pok küszöbéhez. Aztán érez-
zük a tulajdonunk mennyisé-
gén, a zsebünkön, a jóked-
vünkön, hogy hiába erõlköd-
tünk, hiába iparkodtunk, hiá-
ba munkálkodtunk, messze
még a Kánaán – ha létezik
egyáltalán. Sorsunk gyakran
taszít bennünket a pokol
kénköves lángjai közé, gyak-
ran tépdesi lelkünket a kese-
rûség keselyûje és csak ritkán
hagyja el reményteli és bol-
dog szó az ajkunkat.

Mégis munkálkodunk to-
vább jóindulattal és felelõs-
séggel a jobb napok vágyától
hajtva, akár a remegõ lábú
nehezen lélegzõ igavonó. A
bakon pedig az élet ül, ke-
gyetlenül pattogtatja osto-
rát. Nincs megállás! Nincs
idõ születés és halál között.
Állandóan úton vagyunk,
sokszor ugyanazon az úton
csatangolunk, ahol már vé-
gigmentünk, illetve olyanon,
ahol már eltévedtünk.

Mégis megyünk, és ma-
gunk mögött, vagy magunk
mellett nem látunk meg
semmit. Elhagyjuk a gyerek-
ágyat, elhagyjuk az iskolát, a
barátságot, a szerelemet, a
házasságot, a gyerekünket,
az Istenünket, pedig miat-
tuk, még inkább velük
együtt és érettük akarjuk
azokat a jobb napokat, ame-
lyek sehogyan sem akarnak
feltûnni az út végén… An-
nak az útnak a végén sem,
amelyik az utolsó…

Mégsem villan át talán
csak karácsonytájt az agyun-
kon, hogy drága jó Istenem,
mit érek vele és mit érek el,
ha csak trappolok az élet os-
torcsapásainak engedelmes-
kedve, ennek a kíméletlen
kocsisnak engedelmeskedve
azokon az utakon, amelye-
ken végigkerget. Õrült futás-
sal, divatos õrjöngéssel lehe-
tetlen elcsípni a jobb napo-
kat. Mert mi ûz bennünket

ott belül, ha nem a szeretet.
Ez az! A szeretet.

Mégsem valljuk be, hogy
szeretünk. Mégsem valljuk
be, hogy a szeretet adása és
mások szeretetének hiánya
az, amely a jobb napok felé
kényszerít bennünket. Mi
más lenne az értelme és a lé-
nyege az élettõl való ûzetés-
nek? Önmagában semmi.
Csak a szeretet ad értelmet
és tartalmat mindenféle
szenvedésnek, óhajnak, ro-
hanásnak és vágyakozásnak.

Merjünk szeretni, merjük
a szeretetünket kifejezni,
különben csak szánalmas
kergetõi lehetünk azoknak a
jobb napoknak. Öleljük ma-
gunkhoz a kis Jézust, a nagy
fiunkat, az apánk fejfáját, a
nagymamát, a feleségün-
ket, a nemzet zászlaját, a
magányosokat, az elesette-
ket, a jómódúakat és min-
denkit. Küzdelmünk motor-
ja a szeretet.

Még akkor is, ha nem vi-
szonozzák. Akkor is, ha csak
mi adjuk. Majd egyszer mi is
részesedünk belõle. Sõt, már
akkor visszakapjuk, amikor
adjuk…

Karácsony havát éljük. Je-
ges fenyõk ágai csillognak
acélkékesen a hold világánál.
Meggyúlnak a gyertyák,
megenyhülnek a szívek. Tele
szeretettel. Öntsük mindenki
lába elé, öntsük a kis Jézus
jászola köré.

Áldott ünnepeket!

Franka Tibor 
polgármester

Áldott Ünnepeket
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Devecseri iszapkárosultak 
Kerepesen
Ünnepélyessé vált a hangulat a
színházteremben, amikor pol-
gármester úr bemutatta a
Devecserrõl érkezett Pintér Jó-
zsefet, a felségét, a feleség
édesanyját és három gyerme-
kük közül a középsõt. Õk kap-
ták a kerepesiektõl az össze-
gyûjtött, több mint 1,5 millió
Ft-ot, amit a képviselõk egyha-
vi lemondott tiszteletdíjából és
a lakosság önzetlen felajánlá-
sából összegyûlt. 

A megrázkódtatás, az átélt
borzalmak miatt a beszámoló-
juk - érthetõen - még mindig
rendkívül visszafogott volt,
sõt. Elképzelhetjük, bár való-
színûleg nem tudjuk így a tá-
volból beleélni magunkat ab-
ba a helyzetbe, amit õk átél-
tek. Nem lehet azt szavakba
önteni - mondta az idõs asz-
szony, aki semmit nem sejtve a
kertben tett vett, amikor a ka-
put bedöntve bezúdult a vörös
iszap árja. Lélekjelenlétének
köszönhetõen felszaladt a ház

bejáratához vezetõ lépcsõre, s
onnét nézte a kertben, házá-
ban bekövetkezett pusztítást.
Kijönni nem tudott, órákkal
késõbb egy markoló kanalá-
ban tudta elhagyni a házat.
Ott élte le az élete nagy részét,
õk építették egykor, most ott
tátong, le kell dózerolni. El-
mondása szerint mégis a leg-
nagyobb fájdalmat a számára
az okozta, hogy jó fél napig
semmit nem tudott a család
többi tagjáról, s végig azon
aggódott vajon õk, hogy vé-

szelték át két utcával arrébb
ugyan ezt.
A megható beszámolót az
együttérzés tapsa követte.
Majd színpadra léptek a máso-
dikos gyerekek, akik végre elõ-
adhatták azt a mûsort, amit
Devecserben nem tudtak be-
mutatni. Akkor a havas, csú-
szós utak miatt a szülõk nagy
része nem engedte el az ön-
kormányzat szervezte buszos
látogatásra a gyermekét. A
meghatóan szép, valóban mû-
vészi mûsort követõen a gyere-

kek még átadták az devecseri
iskola „örökbe fogadott” szin-
tén második osztályának szánt
ajándékcsomagot, majd a ven-
dégek elköszöntek, hálásan
vettek búcsút. Ahogy elmond-
ták, kárpótlásnak érzik ezt a
sok szeretetett, amit Kerepes-
tõl kapnak, ez szinte többet ér,
mint a pénzadomány, bár arra
is nagyon nagy szükség lesz az
új ház építésénél.

A képviselõ-testület ülése ezt
követõen már a szokott me-
netrend szerint zajlott.

Teherforgalom 
szabályozása
az utak védelmében
Mácsai Krizsán Mariann ter-
jesztette elõ a tehergépkocsik
Kerepes területére történõ be-
hajtásának a tervezett szabá-
lyait. Ezek szerint 7,5 tonnát
meghaladó súlyú jármûvek Ke-
repes útjain nem közlekedhet-
nek sehol a településen, kivé-
ve, ha behajtási engedélyt kap-
nak, indokolt esetben a Pol-
gármesteri Hivatalban. Bizo-
nyos utcákban még szigorúbb
elõírás lép életbe, ott a súly-
korlátozás a 3,5 tonna lesz.
Természetesen mindez nem
vonatkozik a 3-as útra, ami
nem Kerepes fennhatósága alá
tartozik. A képviselõk egyetér-
tettek a tervezettel és megsza-
vazták az elhangzottakat.

A lakások bérletérõl szóló
rendelet hatályon kívül 
helyezése
A lakástörvény csak a 20 bérla-
kásnál többel bíró települések
számára teszi kötelezõvé a he-
lyi rendelet megalkotását, így
Kerepes visszavonta a felesle-
gessé vált helyi szabályozást.

A helyi iparûzési adó
A testület levette a napirendrõl
a rendelet tárgyalását, ám Pol-
gármester úr ismertette, hogy
az új szabályok szerint tovább-
ra is a települések jogosultak
ezt az adónemet beszedni, s
nem az APEH.

Csökken a kommunális
adó összege
Mivel a családok terhei sajnos
továbbra is növekednek, az
önkormányzat igyekszik leg-
alább részben könnyíteni a
helyzetüket – indokolta a ter-
vezett döntést Franka Tibor
polgármester. Részletesebben
lásd polgármester úr tájékoz-
tatását.

Szabályozási terv a 
Szérûskert egyik tömbjére
Mivel a tulajdonosok eleget
tettek minden feltételnek, vál-
lalták a szükséges költsége-
ket, a képviselõk hozzájárul-
tak a Szabályozási Terv és a
Helyi Építési Szabályzat mó-
dosításához.

Tájékoztató a költségvetés
¾ éves teljesítésérõl
A testület észrevétel nélkül el-
fogadta a beszámolót.

Költségvetési koncepció 
2011-re
Nem váltottak ki vitát a jövõ
évi gazdálkodási tervre megfo-
galmazott elképzelések, mind-
össze az utak rendkívüli eset-
ben történõ javítására kérték
pénzügyi keret beállítását.

Személyi változás a Kerepesi
Községszolgáltató Nonprofit
Kft felügyelõ bizottságában
A képviselõi, majd alpolgár-
mesteri kinevezése miatti le-

Devecser után Kerepesen

Képviselõ-testületi ülések
December 16-ára hívta össze Franka Tibor polgármester a képviselõ-testület ülését, ám ez alka-
lommal a Forrás Mûvelõdési Házat jelölte meg helyszínként. Az új helyszínt a várt és meg is
érkezett vendégek miatti nagyobb érdeklõdés indokolta
A testület és a vendégek megtöltötték a színháztermet

A Pintér család

A másodikosok elõadása
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mondott Kiss Károly helyett
Kovács Zoltánt bízták meg ez-
zel a feladattal. A bizottság el-
nökének Ignácz Jánost nevez-
ték ki.

Tanácsadó megbízása közbe-
szerzés ügyintézésére
A kiválasztott ügyintézõ a Haj-
dú Ügyvédi Iroda lett.

A Szilasvíz társulási megálla-
podás módosítása
Törvényességi észrevétel miatt
a testület megszavazta a szük-
séges kiigazítást.

Gyermekorvosi megbízás
Dr. Mokos Zsuzsanna gyer-
mekorvos megbízási szerzõdé-
se lejárt, most ismételten szer-
zõdik vele az önkormányzat
további 3 évre.

Névváltozás az 
1. sz. háziorvosi körzetben
Havay Miklós doktor úr a to-
vábbiakban más cégnév alatt
látja el feladatát. A testület jó-
váhagyta a változást.

Változások a szociális 
és egészségügyi 
rendszerben
A továbbiakban a segélyeket
meghatározott célra kell kérni
a rászorultaknak, s amennyi-
ben arra lehetõség van, nem
készpénzben, hanem termé-
szetben kapnak majd támoga-
tást. A testület így kívánja elér-
ni, hogy a kiadott összegek va-
lóban hasznosuljanak és ne a
játékgépekben vagy az italki-
mérésekben kössenek ki. 
A háziorvosok szabadságolása
idején történõ helyettesítés
megszervezését egy központi
számítógépes nyilvántartás se-
gítségével oldják majd meg
2011-ben.
Az egészségügyi és szociális
feladatok ellátásához a képvi-
selõ-testület egy alapítványt kí-
ván létrehozni. 
A testület tagjai egyetértettek
a javaslatokkal.

A November 25-én 
tartott képviselõ-testület 
fõbb döntései 
és eseményei

Nõ a közbiztonság 
az EU elnökség gödöllõi 
tartózkodása alatt
Bemutatkozott személyesen
az ülésen Bozsó Zoltán r. dan-
dártábornok, a Gödöllõi Rend-
õrkapitányság újonnan kineve-
zett vezetõje. Kapitány úr egy-
ben tájékoztatást adott arról,
hogy 2011 elsõ felében ha-
zánk ad otthont az Európai
Unió elnökségének, s az elnök-
ség helyszínét Gödöllõn jelöl-
ték ki. A várható magasrangú
vendégek, akár államfõk, mi-
niszterelnökök, miniszterek lá-
togatása esetén a legmaga-
sabb szintû védelmi intézkedé-
seket teszik majd meg. Ennek
során lehetnek útlezárások is,

amelyek érinthetik akár Kere-
pest is. Nagy büszkeség a szá-
munkra, hogy Magyarországra
kerül az EU irányító központja,
ám ez némi kellemetlenségek-
kel is járhat. Ugyan akkor
elõny, hogy a közbiztonság
növelése érdekében most min-
den támogatást megkap a Gö-
döllõi Kapitányság, mind esz-
közben, mind létszámban.

Erõsítésül több mint 70 rend-
õrt vezényelnek ide, akik az el-
képzelések szerint az EU elnök-
ség távozását követõen a tér-
ségben maradnak.
A másik jó hír, hogy minden
településen le kívánnak telepí-
teni legalább egy-egy körzeti
megbízott rendõrt. Kerepes te-
kintetében már alá is írták az
errõl szóló szerzõdést. 
Franka Tibor polgármester kü-
lön kérte tábornok urat, hogy
a rendõrök a lehetõ leghatáro-
zottabban lépjenek fel minden
rendbontás és bûncselekmény
esetén.

A hulladékkezelés 
új módja
Fokozatosan beindult a Zöld
Híd hulladékkezelési rendszer,
amely 105 település hulladé-
kát kezeli, két helyszínen. Kere-
pes hulladéka az Ökörtelek
völgyi üzembe kerül, s már
mûködnek a válogatott sze-
mét gyûjtésére kialakított hul-
ladékszigetek is.
A társulás közgyûlése által
megállapított szemétszállítási
díj ellenében a szokásos ház-
tartási hulladék mellett évente
egy alkalommal, családonként
1m3 szilárd hulladékot, vala-
mint a zöldhulladékot, pl. a
bokrok fák nyesedékét is el-
szállítják.
A beszállított hulladékot szinte
teljes mértékben szétválogat-
ják és gondoskodnak azok új-
rahasznosításáról. Így csak a
ténylegesen használhatatlan
anyag, például a sitt kerül a

gödörbe. A telep a tervek sze-
rint 10 évre elegendõ hellyel
rendelkezik. A lerakó és a fel-
dolgozó üzem több mint 6
milliárd Ft EU-s támogatásból
épült fel és szerezte be a szük-
séges gépeket, üzemcsarnoko-
kat. A feldolgozás költségeit,
amit a települések lakossága
fizet be, minden település szá-
mára egységesen úgy állapí-
tották meg, hogy az ne csak a

szállítás és munkavégzés költ-
ségeit fedezze, hanem a tíz év
alatt annyi hasznot termeljen,
amennyibõl az addigra betelõ
helyszín helyett egy új, ugyan-
csak a lehetõ legkorszerûbb és
környezetkárosítástól mentes
másik telephelyet tudjanak lé-
tesíteni.
Elõny azonban Kerepes számá-
ra, hogy mivel a terület a tele-
pülésünkhöz tartozik, a cég az
iparûzési adóját ide fizeti majd
be, ami fontos bevételi forrása
lesz a községünknek.

Zártkerti ingatlanok 
belterületbe vonása
Néhány ingatlan megfelelt a
belterületbe vonás feltételei-
nek, így ezekrõl döntött a kép-
viselõ-testület.

Utcák elnevezései
A Panoráma Építõ Közösség
egy új lakóterületté váló tömb-
ben különbözõ növényekrõl
kért utca elnevezéseket, pl: Ár-
vácska utca, Galagonya utca,
Orgona köz, stb. 

Gépkocsi értékesítés 
a Római Katolikus Egyház
számára
Miután az egyház nevében
Lencsés Balázs egy év alatt bér-
leti díj befizetésével kiegyenlí-
tette az eredeti vételárat, az
önkormányzat értékesítette a
jármûvet számára a maradék
összegért.

Kerepesi lehajtó 
az M31-rõl
Rendkívüli elõnyt jelente Ke-
repes számára az iparfejlesz-
téshez, ha elkészülne a cso-
mópont, ezért szerzõdtek a
Tura Terv céggel, amely ennek
a projektnek a bonyolítását
magára vállalta, úgy, hogy az
településünknek nem kerül
költségbe.

Pályázat Kerepes várossá
nyilvánításához
Kerepest ismertsége, történel-
mi múltja, lélekszáma és egyéb
tulajdonságai alkalmassá te-
szik a várossá nyilvánításhoz.
Az elõzõ évben mégsem sike-
rült elérni a döntéshozók sza-
vazatát, miközben akad mind-
össze 1200 fõs kistelepülés,
amely elnyerte ezt a címet. A
testület a pályázat ismételt be-
adásáról döntött.

Emelt szintû oktatás 
és az iskola arculata
A képviselõk elfogadták a
Nagy László igazgató úr által
összeállított arculatfejleszté-
si elképzeléseit, mely bizto-
sítja az intézmény hosszú tá-
vú fejlõdését.

A mûsor végén

Dandártábornok úr a polgármester mellett



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2010. DECEMBER6

Ö
N

K
O

R
M

Á
N

Y
ZA

T

Nyár közepén átadták azt
a több milliárdos uniós tá-
mogatásból épített hulladék-
kezelõ és lerakó telepet,
amely Kerepes Közigazgatási
területén belül, de egy Gö-
döllõ város tulajdonában lé-
võ területen épült meg. A te-
lepre 59 település (Aszód,
Gödöllõ, Veresegyház,
Szada, Pécel, Isaszeg stb.)
kommunális hulladékát köte-
lezõ beszállítani. Azért köte-
lezõ, mert 2004-ban, az ak-
kori kerepesi testület meg-
szavazta, Bók Károly akkori
polgármester pedig aláírta
azt a szerzõdést, amelynek
értelmében Kerepes belépett
a lerakói társulásba, kötele-
zettséget vállalva a kötelezõ
beszállításra és az építkezés
önrészének befizetésére éve-
ken át. A társulás irodáját
2004-ben a kerepesi Polgár-
mesteri Hivatal épületében
rendezték be, Bók Károlyt vá-
lasztották a Társulás elnöké-
nek - állítólag tiszteletdíj
megállapítása mellett - és ez-
zel a mára befejezõdött fo-
lyamat elkezdõdött. 

Kerepes 2006-ban megvá-
lasztott testülete és Franka
Tibor polgármester megis-
merve a már 2004-ben aláírt
feltételeket - például a szer-
zõdésben már 2004-ben sze-
replõ ingatlanonkénti 26-30
ezer forint szemétszállítási díj
havi elõrejelzését – szóval
megismerve a több szem-
pontból is hátrányos szerzõ-
dés szövegét, tárgyalásokat
kezdett a kilépés, illetve a
hátrányos helyzet kivédése
érdekében. Sajnos csak az
idõt tudtuk húzni, mert a
szerzõdésben egyértelmûen
szerepel, hogy amelyik tele-
pülés kilép a társulásból, az a
település bírósági úton több
százmillió forintos büntetés-
re számíthat. Meggyõzõdé-
sünk, hogy 2004-ben kap-
kodva, a település érdekeit
gyengén képviselve döntött
az akkori önkormányzat, rá-
adásul a lakosság véleményé-
nek kikérése nélkül. Ennek
isszuk a levét 2011-tõl mind-
annyian. Akkor, 2006-ban
döntöttünk úgy, hogy az or-
szágban is egyedülálló mó-
don az önkormányzat vállalja
át a lakossági szemétdíj fize-
tését, amit 4,5 éven át szigo-
rú gazdálkodás mellett, de
teljesítettünk. Ez összegsze-
rûen 4,5 év alatt mintegy
180 millió forintot tett ki, va-
gyis, ennyivel kevesebb jutott
települési beruházásra, vi-

szont ennyivel több maradt a
családok zsebében, azaz csa-
ládonként 120-140 ezer fo-
rint. A jövõ esztendõtõl a be-
indított lerakó feltételei mi-
att erre már nincs anyagi le-
hetõségünk és forrásunk.

Tehát nem adót vetettünk
ki, hiszen a szemétszállítási
díj nem adó, hanem kötelezõ
közfeladat, amely kötelezõ
részvételt és díjfizetést ró ki
az ingatlantulajdonosokra,
akik, életvitelük során a szi-
lárd települési hulladékot
elõállítják. Ugyanakkor tény,
hogy a lerakás a hulladékszi-
getek megépítése, illetve a
lomtalanítás, a zöldlomtala-
nítás és más kedvezmények
lehetõvé teszik a környezet-
védelem javulását települé-
sünkön, illetve növekszik az
iparûzési adóbevételünk.

2011. január 1. napján lép
hatályba Kerepes Nagyköz-
ség Önkormányzat Képvise-
lõ-testületének a települési
szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos közszolgáltatás-
ról és annak kötelezõ igény-
bevételérõl szóló 21/2010.
XI.26.) önkormányzati ren-
delete. A rendelet alapján te-
lepülésünkön 2011. január
1. napjától kezdõdõen köz-
szolgáltatás keretében az
Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulla-
dékgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Önkor-
mányzati Társulás 100 %-
os tulajdonában álló Zöld
Híd Régió Kft végzi a sze-
métszállítást.

A közszolgáltatás elsõdle-
ges célja nagyközségünkben
a köztisztaság, a település-
tisztaság biztosítása, a köz-
egészségügy, valamint az
épített és természeti környe-
zet védelme. Ehhez Kerepes
lakosságának joga van. Úgy-
szintén joga van ahhoz, hogy
az Önkormányzat biztosítsa
számára a közszolgáltatás ki-
számítható, folyamatos és
biztonságos ellátását. 

Ugyanakkor ez a lakosság
részére is kötelezõ feladato-
kat ró, mely egy részét a
közszolgáltatás kötelezõ
igénybevételével kell teljesí-
tenie a rendszeres hulladék-
szállításba bevont, helyi köz-
szolgáltatással ellátott in-
gatlanok tulajdonosainak,
birtokosainak vagy haszná-
lóinak, együttesen használt
tárolóedény esetén a társas-
házaknak.

A közszolgáltatás igény-
bevételével kapcsolatban

az alábbiakról tájékoztat-
juk Önöket:

A közszolgáltatási szerzõ-
dés a közszolgáltatás elsõ
igénybevételével, és a Szol-
gáltató a közszolgáltatás el-
látására vonatkozó rendelke-
zésre állási készségének bizo-
nyításával, vagy a közszolgál-
tatás igénybevételére irányu-
ló szerzõdés írásba foglalásá-
val jön létre. 

Szüneteltethetõ a közszol-
gáltatás, ha az ingatlan ide-
iglenesen vagy véglegesen
megüresedik, vagy a tulajdo-
nos elhalálozik és az arra jo-
gosult (vagy az örökös) a
megüresedés tényét és an-
nak várható idõtartamát 15
napon belül írásban közöli a
Szolgáltatóval, vagy a szol-
gáltatási területen az ingat-
lan beépítetlen és az arra jo-
gosult e tényt a Szolgáltató-
val írásban közöli.

A Kft. a szilárd hulladék
begyûjtését heti egy alka-
lommal biztosítja, melynek
szállítási rendje 2011. janu-
ár 1-tõl kezdõdõen meg-
egyezik az eddigi szállítási
renddel. Amennyiben ab-
ban változás áll be, arról a
Kft. írásban vagy hirdetés
útján fogja értesíteni a la-
kosságot.

A közszolgáltatás során
kizárólag szabványos, 80,
110, 120, 240, 770 liter ûr-
tartalmú tárolók, illetve ki-
egészítésképpen a rendsze-
resített köztisztasági zsák
használható.

Közszolgáltatási díj a 60-
80 literes szabványos táro-
ló esetében 360,- Ft +
ÁFA/ürítés, a 110-120 lite-
res szabványos tároló ese-

tében 430,- Ft+ ÁFA/ürítés,
a 240 literes szabványos tá-
roló esetében 775,- Ft +
ÁFA/ürítés, míg az alkal-
manként keletkezõ több-
lethulladék számára bizto-
sított 60 literes zsák ára
370,- Ft + ÁFA.    

Minden gonddal, észre-
vétellel, ami a hulladékszál-
lítással, szerzõdéssel kap-
csolatos a Zöld Híd Régió
Környezetvédelmi és Hulla-
dékgazdálkodási Kft-t kell
keresni. Elérhetõségei:
2100 Gödöllõ, Dózsa
György út 69. Ügyvezetõ
igazgató: Gyenes Szilárd,
telefonszám: 06-28/ 561-
200. Kapcsolattartó: Sivák
Zsuzsa, 06-28/561-203, e-
mail:
sivak.zsuzsa@zoldhid.hu

Szociális rászorultság
esetén a közszolgáltatási
díjat az önkormányzat – ké-
relemre - részben (25 %-
ban) átvállalja. Szociálisan
rászorulónak azok az ingat-
lantulajdonosok minõsül-
nek, akik egyedül élnek,
családjukban három vagy
több kiskorú gyermeket ne-
velnek, illetve gyermeküket
egyedül nevelik és olyan
alacsony jövedelemmel
rendelkeznek, hogy megél-
hetésüket veszélyeztetné a
díjfizetés teljesítése. 

A kertes lakókörnyezetben
keletkezett, elkülönítetten
gyûjtött, zsákban kihelyezett
zöldhulladékot a Szolgáltató
évente egy alkalommal meg-
hirdetett idõpontban szállítja
el. Évente egy alkalommal to-
vábbra is lesz lomtalanítás,
melynek idõpontjáról, és an-
nak területi felosztásáról a

Szemétdíj, csúszásmentesítés, ároktakarítás

Az üzemcsarnok, ahol a hulladék szétválogatása 
folyik. Képünk a megnyitás elõtt készült.
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rábban értesíti a lakosságot.
A hulladékszállításba bekap-
csolt ingatlantulajdonosok a
közszolgáltatásért díjat köte-
lesek fizetni, és a díjhátralék
adók módjára behajtható
köztartozásnak minõsül. Te-
lepülésünk tisztaságának biz-
tosítása érdekében hívjuk fel
a figyelmet a helyi környezet
és természet védelmérõl szó-
ló 7/2004. (III. 25.) rendelet
szerinti szabályozásra.

* * *

Ki takarítja a járdát, ki
pucolja az árkot, egyáltalán
kinek mi a feladata?

Erre ad pontos választ az
önkormányzati rendelet,
amelyet most részletesen te-
szünk közzé, és amely rende-
let be nem tartása, vagy el-
mulasztása 10-, vagy 20-, de
akár 50 ezer forintos bírsá-
got is jelent annak, aki nem
tartja be.

Magántulajdonban lévõ
épületek tisztántartásáról a
tulajdonos vagy használó
köteles gondoskodni, ön-
kormányzati tulajdonú laká-
sok esetében az a bérlõ kö-
telessége.
A település közigazgatási te-
rületén lévõ közparkok építé-
sérõl, felújításáról, fenntar-
tásáról, gondozásáról és
ápolásáról, a közterületek
tisztántartásáról az önkor-
mányzat gondoskodik, azon-
ban az ingatlan tulajdono-
sának, használójának a kö-
telessége

- az ingatlan elõtti járdasza-
kasz, saroktelek esetén
minden oldalán a zöldsáv,
nyíltárok tisztántartása,
ha a járda mellett zöldsáv
is van, az úttestig terjedõ
teljes terület, járda hiányá-
ban 1 m széles területsáv
tisztántartása,

- az ingatlant közvetlenül
határoló, az ingatlan tulaj-
donosa által ültetett, illet-
ve a közterületen telepí-
tett növényzet gondozása
(fák metszése, stb.), 

- az ingatlanok területén a
zöldterület létesítése,
fenntartása, gondozása, a
növényvédelem, a kárte-
võk és az allergén növé-
nyek irtása, 

- az ingatlan elõtti közterü-
leten lévõ, és a közterület-
re nyúló fák és más növé-
nyek, valamint az élõ sö-
vény gallyazása, a járdák
járhatóvá tétele, az ingat-
lan elõtti közterületen az
allergén növények irtása, a

vízelvezetõ árkok pucolása
az ingatlantulajdonos fel-
adata.

- az ingatlan elõtti járdasza-
kasz – saroktelek esetén
minden oldalon – takarí-
tással, vagy szóróanyag-
gal történõ csúszásmente-
sítése.

A november végi – decem-
ber eleji télkezdet próbára
tette úgy a hó eltakarítást
végzõ kft-t, mint minden in-
gatlantulajdonost – velük
együtt a gyalogosan és autó-
val közlekedõket. 

Hó eltakarításnál I. ütem-
ben az aszfaltos utak, az is-
kolák, orvosi rendelõk, közin-
tézmények megközelíthetõ-
ségének biztosítása, valamint
a meredek szakaszok kerül-
nek sorra.  Csúszásmentesí-
tés sóval, apró szemû kõvel,
illetve homokkal történik.

A II. ütemben következnek
a kavicsterítésû, illetve föld-
utak, amint a 10 cm-t eléri a
hó vastagsága. Ezeken az
utakon az autók téli gumival
történõ közlekedését kell biz-
tosítani. Csúszásmentesítést
apró szemû kõvel, homokkal,
esetleg sóval végezzük.

A gyalogos közlekedésre a
járdákat (ingatlan elõtti sza-
kaszon, még ha az út túlol-
dalán van is!) annak hiányá-
ban 1 m szélességben az út-
szakaszon kell  csúszásmen-
tesítést  végezni az ingatlan
tulajdonosának. Függetlenül
attól, hogy a hóeltakarító gé-
pek mikor érkeznek oda.

A járdák, középületek
elõtti szakaszát és a buszvá-
rók tisztítását közhasznú
munkások végzik. A csúszás-
mentesítést homokkal és al-
ternatív jégoldóval (kálci-
umklorid) történik – utóbbi a
díszburkolatoknál egyedül
megengedett.

Kérjük lakótársainkat is,
hogy a járdák és gyalogos
közlekedésre szolgáló útsza-
kaszok tisztításánál az alter-
natív csúszásmentesítõ anya-
gokat (forgács, fûrészpor,
homok, hamu) helyezzék elõ-
térbe és a só használatát le-
hetõleg kerüljék!

Tisztelt Lakosság!
Önkormányzatunk a jövõ-

ben is igyekszik megtenni
mindent annak érdekében,
hogy környezetünket szebbé,
élhetõbbé tegye. Egyedül
azonban nem megy! Ha sem-
mi mást nem teszünk, csak
annyit, amennyit a jogszabá-
lyi kötelezések elõírnak, már
nagy lépést teszünk lakóhe-
lyünkért, magunkért.

A kerepesi Fidesz-KDNP
szórólapot tett az autók
szélvédõire vasárnap a reg-
geli szentmise ideje alatt.
(Idáig azt hittük, a Keresz-
ténydemokraták templom-
ba járnak, és nem szóróla-
pot szórnak Isten igéje he-
lyett.) A szórólapon az ellen
tiltakoznak, hogy Kerepe-
sen – mint bárhol az ország-
ban – bevezetésre kerül a
szemétszállítási díj, mert
2006 óta, talán egyedül az
országban, Kerepesen az
önkormányzat fizette ezt a
tételt a lakosság helyett.
Sajnos az elvonások miatt
már nem tudjuk átvállalni a
díjfizetést, amely – s ezt
még a kerepesi Fidesz sem
tudja – nem adó. 

Azt is kifogásolja a helyi
Fidesz-KDNP, hogy a díj ösz-
szege havonta 2500 forint.
Sajnos az új lerakó, amely
Kerepesen épült meg és a
legmodernebbek közé tar-
tozik, ennyiért gyûjti be,
szállítja el és válogatja szét
a szemetünket. Ez nem az
önkormányzat hibája, vagy
bûne, és nem is az önkor-
mányzat bevétele. Kerepes-
re 59 település hordja a
hulladékát és valamennyi-
en fillérre pontosan annyit
fizetnek, mint mi kerepe-
siek. Ennyit fizet például a
Fidesz-KDNP vezetésû
Isaszeg, Erdõkertes, Pécel
vagy akár Szada, pedig a
szadai polgármester Fidesz
színekben még a Parla-
mentben is helyet kapott,
mégis 2500 forint náluk is a
szemétszállítási díj csalá-
donként.

Kíváncsian várjuk, mikor
szórólapozik a szadai, vagy
isaszegi Fidesz-KDNP helyi
csoportja, azért mert meg-
szavazták a szemétszállítási
díjat?

Egyébként pedig ki fizes-
se a szemétszállítás díját,
ha nem az, aki „elõállítja”?
Erre vonatkozóan is várjuk
a Fidesz-KDNP újabb szóró-
lapját.

* * *

Miután a helyi Fidesz el-
nökével sikerült beszélni a
megjelenés másnapján,
nos, az elnök kénytelen
volt beismerni, hogy félin-
formációk alapján, illetve
az adózás és a díjfizetés is-
mereteinek hiányában
nyomtatták ki a több szem-
pontból is félreérthetõ, il-

letve téves tartalmú szóró-
lapokat.

(Franka)

* * *

Településünkön a FIDESZ-KDNP
meglepõ módon az önkor-
mányzati választások után két
hónappal szórólapozni kezdett.
A szórólap azt sugallja, hogy a
jelenlegi képviselõtestület miatt
kell januártól szemétdíjat fizet-
nünk. Az igazság ezzel szem-
ben az, hogy Bók Károly polgár-
mester idejében (2004-ben!)
Kerepes kötött egy szerzõdést,
mellyel belépett az Ökörtelek-
völgyi Hulladékfeldolgo-zót
üzemeltetõ kistérségi társulás-
ba és vállalta, hogy a szemetét
ott ártalmatlanítja, és ennek a
díját meg is fizeti. Miután a hul-
ladékfeldolgozó felépült és
megkezdte mûködését, január-
tól nekünk is oda kell szállíta-
nunk a szemetünket (emiatt
kellett megalkotni a szemét-
szállításról szóló helyi rendele-
tet). A „szemétdíj” nagyságá-
nak meghatározása a Zöld Híd
Régió Kft joga, ebbe nincs bele-
szólása a kerepesi testületnek
(sem). De azért minden rossz-
ban van valami jó is: az Ökörte-
lek-völgyi hulladékfeldolgozó
az iparûzési adóját Kerepesnek
fogja fizetni, lehetõséget bizto-
sítva ezzel községünk további
fejlesztésére, ráadásul mostan-
tól a szemetünket nem egysze-
rûen egy nagy gödörbe öntjük,
hanem szelektáljuk, ártalmatla-
nítjuk és újrahasznosítjuk,
mindezt úgy, hogy a hulladék-
feldolgozó területén húsz év
múlva erdõ települhet, nem kell
tartanunk a mindent elöntõ,
környezetkárosító és jövõnket
felemésztõ szeméttõl.
Idén áprilisban, az ország-
gyûlési választások elõtt egy
kis fehér Suzuki hátulján egy
nagy narancssárga plakát dí-
szelgett „Csak a FIDESZ” fel-
irattal. Ez az autó az én au-
tóm volt. Kedves kerepesi
FIDESZ-KDNP! Önök is tud-
ják, hogy valótlanságot su-
galmaznak. Önök ezzel a szó-
rólappal szégyent hoztak a
FIDESZre. Ismét kiderült,
hogy ez a FIDESZ nem az a FI-
DESZ, amit oly nagy lelkese-
déssel támogattam és támo-
gatok mind a mai napig.
Õszintén sajnálom, és az
Önök szlogenjével kívánok
Önöknek változást!

Dr. Vaszil László
A 2-es választókerület 

képviselõje

Szemétkednek a szemétdíjjal
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A Gödöllõ és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete legfonto-
sabb feladatának tekinti, hogy sorstársaihoz minden számuk-
ra fontos tájékoztatást megadjon, segítve ezzel az ügyes-ba-
jos dolgaik intézését. Többek között segíti a támogatások
megszerzését, az életvitelüket megkönnyítõ eszközök beszer-
zését, a támogatások igénybe vételét. Rendszeresen tartanak
szabadidõs összejöveteleket is. Ezúton is kérik olvasóinkat,
hogy a környezetükben élõ látássérülteket tájékoztassák az
Egyesület adta lehetõségekrõl és elérhetõségeikrõl, hogy va-
lóban segíteni tudjanak.

Stille Nacht, Heilige Nacht…
Amint errõl már elõzõ cikkem-
ben beszámoltam megalakult
a Stammtisch klub. Mi is az a
Stammtisch? Ez annyit jelent-
hetne, hogy törzsasztal. Az ala-
pítók elhatározták, hogy le-
gyen a mi Stammtischünk min-
denki asztala, itt mindenki, kö-
zénk ülhet. Nem egyesület, de
azok összekapcsolását szolgál-
ja.  Fel is vesszük a kapcsolatot
a helyi kultúrcsoportokkal,
hogy jövõben kibõvítsük a
kört, és várjuk persze azokat is,
akik egyszerûen csak új, érde-
kes embereket szeretnének
megismerni. Ezért a Kerepes

Rádióval közösen tervezzük a
Stammtisch bemutatását. To-
vábbiakban megvalósult az el-
sõ németnyelvû adás a rádió-
ban mely minden Vasárnap es-
te 8 után jelentkezik.
Honlapot is készítettünk Né-
met Önkormányzat Kerepes
névvel. A kerepesch.atw.hu és

a nok@uw.hu email címünk
már él. 
Céljaink közt szerepel a testvér-
városi kapcsolat felvételét, egy
hasonló adottságú német, oszt-
rák, majd svájci településsel. Kö-
zelebbi célunk a Kerepesch táb-
la kihelyezése a fõ utakon hogy
a turisták ne „Kerepeszt” mond-
janak és lássák, hogy itt élnek a
német hagyományok.
Bemutatkozott az önkormány-
zatunk a Forrás Mûvelõdési
házban az adventi ünnepségen
is, ahol a Kerepes Rádióval kö-
zösen egy játékos ajándéko-
zást szerveztünk gyerekeknek.

Már egy német szóért is kap-
hattak ajándékot. Fellépett a
kultúrcsoportunk a Csendes éj
német és magyar nyelvû ve-
gyes elõadásával.
Áldott, Békés Karácsonyi Ünne-
peket és egy nagyon Boldog Új-
évet kíván Önöknek a Német
Nemzetiségi Önkormányzat 

Szeretettel várunk mindenkit hagyományteremtõ Kará-
csonyi Koncertünkre a Szent Anna Templomba, mely
december 25-én, szombaton, este a 18 órai mise után
kezdõdik.

Megköszönjük Frajna András atyának,
és a szervezésben és elõadásban vállalt szerepét 

Lencse Balázsnak, Herczeg Bálintnak és édesanyjának.

Helyettesítés
dr. Havay Miklós háziorvost december 20-tól 31-ig,
szabadságolása miatt dr. Hessami Mir Ahmed helyettesíti.

KKÖÖSSZZÖÖNNEETT
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselõ- testület!
Szeretném megköszönni segítségüket.
Egy évvel ezelõtt szeptemberben, mikor hitoktatói állást
kaptam Kartalon, meg kellett oldanom az utazást a két
település között, ami csak egy autóval lehetséges
hatékonyan.  A helyzetem nem tette lehetõvé, hogy egy
összegben vásároljak autót. Ekkor kaptam segítséget pol-
gármester úrtól és a képviselõ-testülettõl azzal, hogy
„meghitelezték” nekem az autót és részletekben tudtam
kifizetni.
Segítségüket még egyszer hálásan köszönöm. Isten áldását
kérem a további munkájukhoz.

Baráti üdvözlettel:
Lencse Gyula Balázs

A Gödöllõ és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete,
Gödöllõ, Palotakert 4. szám. 

Szerdai napon 9-13-ig, csütörtökön 13-16-ig. 
Telefonszám: 06-28-420-262, 06-70-387-5265

Látássérültek figyelmébe
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Bíztató-segítõ szavak

2010. december 2-án került megrende-
zésre a Bíztató-segítõ szavak (Elsõs lesz a
gyermekem!?) címû elõadássorozat elsõ
elõadása.
Az elõadássorozat célja, hogy segítséget
nyújtson az iskolakezdéssel kapcsolatban
azoknak a szülõknek, akiknek középsõ, il-
letve nagycsoportos gyermekük van.
Az elõadásokon a szülõk válaszokat kap-
hatnak az 5-7 éves gyermekeiket
érintõ kérdéseikre. Az elsõ alkalom egy
összefoglaló volt a 6. év körüli gyerme-
kek lélektanáról, melyet Tibor Katalin, a
Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusa
tartott. Az elõadáson elhangzott, hogy
milyen testi, agyi, gondolkodásbeli válto-
zások jellemzik ezt a korosztályt, hogyan
alakulnak társas kapcsolataik, továbbá
hogyan formálódik erkölcsi gondolkodá-
suk. Szó volt arról is, hogy a szülõk ho-
gyan segíthetik gyermekük fejlõdését, il-
letve szülõként milyen nehézségek me-
rülnek fel ebben az idõszakban. Ran-
schburg Jenõ szavait idézve: „…tökéletes
szülõ nincs. Az „elég jó szülõ” szülõ azt
jelenti, hogy mindent nem csinálhatok
nagyszerûen, hogy egyet tudok igazán:
szívbõl szeretni, és azt jelzem a gyere-
kemnek, hogy a hibáiddal együtt szeret-
lek téged, és te a hibáimmal együtt sze-
ress engem.”
Az elõadást egy kötetlen beszélgetés kö-
vette, ahol a jelen levõk megoszthatták
egymással tapasztalataikat, és kérdése-
ket tehettek fel a témával kapcsolatban.
Az elõadássorozat következõ része
2011. január 13-án (csütörtökön) lesz,
melynek fõ témája az iskolaérettség
(iskolaérettségi vizsgálat, pszichés
háttér, mi a jobb a gyermeknek.).
Az érdeklõdõknek köszönjük, hogy részt
vettek elõadásunkon, és a következõ al-
kalommal is szeretettel várunk minden
kedves szülõt!
Tibor Kata, pszichológus

Érdemes pályázni J!

Nincs is szebb karácsonyi ajándék. Isko-
lánk nyert a Wesselényi Miklós Sport Köz-
alapítvány által kiadott pályázaton, amin
elõször indultunk.
Sporttevékenységek és fittségi felméré-
sek elvégzésére lehetett pályázni.  A ta-
nulókkal az alapítvány által kiadott fel-
adatokat kellett elvégezni és rögzíteni.
Az elnyert összegbõl iskolánk tanulóinak
sporttevékenységeit, sportversenyeit
tudjuk majd támogatni. 
Földesdi Mária, pályázatfelelõs

Angol fordítóverseny

Iskolánkban már hagyomány, hogy felsõs
évfolyamokon angol fordítói versenyt
rendezünk. Kicsik és nagyok összemérhe-
tik tudásukat, ismerkedhetnek a szótár
használatával. Minden korosztály más és

más szöveget kapott. Az ötödikesek egy
körözött személyrõl, egy banánról; a ha-
todikosok a delfinekrõl, a hetedikes-nyol-
cadikosok egy életre kelt számítógép
egérrõl olvashattak. A következõ ered-
mények születtek:
5. évfolyam
1. Montalbano Frediano
2. Ragoncza Péter
3. Szûcs Vivien
4. Sárvári Nikolett
6. évfolyam
Elsõ helyet nem osztottunk ki.
2. TóthViktória 6.b
3. Striczky Panna 6.b
7-8. évfolyam
1. Nagy Richárd 7.o.
2. Velki Tamás 7.o. és Nagy Martin 8.a
osztályos tanulók.
Ügyesek voltatok, és gratulálunk a nyer-
teseknek!
Lobmayer Katalin és Nagy Boglárka an-
goltanárok

ÕSZI TANULMÁNYI VERSENYEK 
A SZÉCHENYIBEN
HELYESÍRÁSI VERSENY

4. ÉVFOLYAM
I.  Halász Angéla
II: András Gergely
III. Mór Ruben  Csaba
5.ÉVFOLYAM

I. Palotai Boglárka, Sárvári Nikolett
II.  Montalbano Frediano,  

Fónagy Daniella
III. Demendi Dzsenifer
6. ÉVFOLYAM
I. Striczki Panna
II: Zlatnik Anna
III. Hock-Sirsom Viktória,,  Tóth Viktória
7. ÉVFOLYAM
II.  Popovics Dávid
III. Petrovics Zsuzsanna
8. ÉVFOLYAM
I.   Nyári Alexandra
II.  Szabó Zsófia
III. Fekete Szilvia

Bronzérem a Diákolimpia - Játékos
Sportverseny körzeti fordulóján
December 10-én rendezték körzeti meg-
mérettetést a gödöllõi Damjanich János
Általános Iskolában. A versenyen 4 álta-
lános iskola alsós diákjai mérték össze
gyorsaságukat, ügyességüket, erejüket.
Gödöllõ városát az Erkel Ferenc Általános
Iskola, a Szent Imre Általános Iskola és a
házigazda Damjanich János Általános Is-
kola képviselte; Kerepest pedig a mi in-
tézményünk kiváló sportoló-palántái. A
csapatok végig fej-fej mellett küzdöttek,
a verseny nagyon szoros és sportszerû
volt. A 10 feladat sokrétûsége alaposan
próbára tette a versenyzõket. Akadálypá-
lya, labdavezetés, labdapasszolás, kötél-
húzás, célbadobás, várfoglaló - csak né-
hány a sok érdekes és fárasztó verseny-
számból. Diákjaink remekül helyt álltak
minden megmérettetésben. Mivel az

utolsó feladat után holtverseny alakult ki
a mi iskolánk és a Szent Imre Általános Is-
kola között, a versenyszabályzat értelmé-
ben  pótfeladatban kellett megküzdenie
a bronzéremért. A szerencse nekünk ked-
vezett. Azt a feladatot kellett megismé-
telni, amelyben a mi tanulóink teljesítet-
tek a legjobban az összes csapat közül. A
végsõ összecsapásban csapatunk legyõz-
te a Szent Imre Általános Iskolát, így föl-
állhatott a dobogó 3. fokára. A verseny-
bírók elmondása szerint 15 éve nem volt
példa ilyen szoros küzdelemre. Jó hangu-
latú, színvonalas verseny volt, profi szer-
vezéssel.
Gratulálunk büszkeségeinknek, akiket
név szerint fölsorolunk:
Verdes Richárd (1. o.),
Antal Roxána, Rábai Enikõ, Esztrergaros

Andrea, Rostás Róbert, Gál Kristóf, Sárai
Zsombor (2. o.), Oláh Virág, Néma
Krisztofer, Czinánó Benjamin, Sárvári
Szabolcs (3. o.), 
Tóth Vivien, Verdes Bettina, Gál Panna,
Halász Angéla, Sárvári Éva, Podobnik
Dominik, Sárai Dominik, Zsiák Larion
(4. o.)
Szép volt, srácok! Jövõre megint me-
gyünk versenyezni!
Homoki Judit, Földesdi Mária, Sallai
Kriszti
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Eljött a Mikulás! 
Nem is egyszer… 

A suliba elõször már de-
cember 3-án eljött a Mikulás,
ugyanis a Diákönkormányzat
ezen a napon tartotta a fel-
sõsök buliját annak örömére,
hogy az õszi papírgyûjtés
olyan kiválóan sikerült. Juta-
lomként minden 100 kg fe-
lett gyûjtõ diák ingyen jöhe-
tett be a várva várt buliba,
ami hivatalosan ötkor kezdõ-

dött. Az érdeklõdõk már 4
óra után gyülekeztek a bejá-
ratnál, hogy el ne szalassza-
nak egyetlen percet sem a rá-
juk váró izgalmakból.

A bulin jó hangulat kelet-
kezett már az elsõ percek
után, hiszen a DJ és segítõi
mindent megtettek ennek ér-
dekében. Mégis talán az új-
donsült 5. osztályosok élvez-
ték ezt  a legjobban, mivel
nekik ezt volt az elsõ fölsõs
bulijuk. A 7.osztály szervezte
a büfét, ami nagyon jól sike-
redett, hiszen a legtöbben az
õ asztalaikat ülték körbe.
Volt is miért. Isteni volt a pa-
lacsintájuk, és a meleg
szendvics is messzirõl illato-
zott, így kevesen tudtak el-
lenállni neki. A büfén kívül
volt úgymond „játék-
terem”is, ahol találtunk
olyan „elvetemült” diákokat,
akik tánc helyett éppen csoc-
sóztak vagy kártyáztak. Eköz-
ben furcsa egyéniségek tûn-
tek föl a diszkó parketten,
akik egyéni stílusban roptak
vagy szaladgáltak. Az elsõ
emeleten volt jóslás némi
rémszobával keverve, ahol a
legszerencsésebb jövõt mu-
tatták meg az ajtón belépõ
bátraknak. Nyolc óra körül
ért véget a szórakozás, de
csak egy kis idõre, hiszen hét-
fõn reggel újabb meglepeté-

sek várták a diákokat. De-
cember 6-án, Mikulás napján
az iskolában már hét órától
elkezdõdött az õrület. Min-
den osztályból 2-3 fõ kavarta
a szelet a folyósokon, miköz-
ben a Mikulás- csomagokhoz
vezetõ leveleket próbálták a
legtitokzatosabb helyekre el-
rejteni. Egy kicsit fokozódott
az izgalom, amikor háromne-
gyed 8-kor megszólalt a
csengõ, és lehetett hallani,
hogy az osztályok nagy zsi-

vajjal jönnek föl a lépcsõn a
tantermeik felé, de az aján-
dékok egy része még a kram-
puszok kezében pihent és
nem a rejtekhelyükön. Ekkor
Margit néni szavára minden-
ki rohant a titkos zugok felé,
és utolsó pillanatban sikerült
eldugni a maradék  ajándé-
kot is. 

Az elsõ levél kézhez vétele
után minden diák nagy lelke-
sedéssel látott a „kincskere-
séshez” Végül minden osz-
tály megküzdve a sokszor
vicces, sokszor húzós felada-
tokkal, megtalálta a nekik
szánt csomagot, és jutalom-
ként vígan tömték magukba

a finom édességet és szalon-
cukrot.

Így telt a két nap a Széche-
nyi István Általános Iskolá-
ban!

Köszönjük Mikulás! Kö-
szönjük Diákönkormányzat!

Varga Balázs 8.a

Mikulás a kicsiknél
Mikulás napját minden kis-

gyermek izgatottan várja.
Már három hónapja járunk
iskolába és most a tanító né-
nik segítségével megmutat-
hattuk, hogy milyen ügyesek
vagyunk.

Lelkesen készültünk a „Mi-
kulás az erdõben” címû elõ-
adásra, melyet alsós társaink-
nak és szüleinknek adtunk
elõ december 6-án.

A jelmezeket magunk fes-
tettük. A táncot Imre bácsi, a
jelenetet a tanító nénik taní-
tották be. Mindenkinek na-
gyon tetszett az elõadásunk.
Örültünk, hogy iskolánk leg-
kisebbjeiként hozzájárulhat-
tunk az ünnepi hangulathoz.

A széchenyisek 
legkisebbjei

Mikulás Kupa!
2010. december 12-én a

Kistarcsai Városi Uszodában
a hagyományos Mikulás Ku-
pa úszóversenyen vettünk
részt a 2001-ben és a 2000-
ben születettek korosztályá-
ba tartozó tanulókkal. 

Minden évben nagy érdek-
lõdésre tart számot ez a
megmérettetés.

A környék településeirõl,
sõt Budapestrõl is érkeztek
versenyzõk. Az amatõrök kö-

zött úszóegyesületi tagok is
indultak, akik természetesen
sokkal több edzésen vesznek
részt, mint a többiek, ezért
nagyobb esélyük volt a gyõ-
zelem megszerzésére. Ebben
a vegyes mezõnyben iskolánk
tanulói méltóképpen helyt
álltak gyors, hát, mellúszás-

ban, és a záró számban, a
váltóversenyben is.

Köszönjük a szülõknek,
hogy az ünnepek elõtti szám-
talan teendõik között idõt
szakítottak arra, hogy gyer-
meküket elkísérjék az uszo-
dába, és végig szurkolják a
versenyszámaikat.

Következõ tanulók képvi-
selték iskolánkat: Sárvári Éva
4.o., Keszi Márton 3.o., Mol-
nár Sándor 3.o., Sárvári Sza-
bolcs 3.o.
Földesdi Mária, testnevelõ

József Jolán, 
az édes mostoha!

Színházba voltunk
Szeretem József Attila ver-

seit, ezért is örültem, mikor
magyartanárom javaslatára
alkalmam adódott megnézni
a Szilasligeti Közösségi Ház-
ban egy róla szóló darabot.
November 19-én este láttuk
József Jolán, az édes mosto-
ha! címû elõadást  más felsõ
tagozatos diákokkal és osz-
tálytársaimmal.

A zsúfolásig megtelt te-
remben már elejétõl fogva
érdekes hangulat alakult ki.
A vidáman kezdõdõ pillana-
tokat csakhamar tragikus
percek váltották fel. Jolán el-
beszélésein keresztül, kit a
költõ Jocónak becézett, is-
merhettük meg szomorú
gyermekkorukat, és a magá-
ra maradó család küzdelmét
a mindennapok poklában. A
színésznõ megrázó és drámai
élményeket osztott meg ve-
lünk. A darabban kevés volt a
cselekmény, így nem volt va-
lami izgalmas, de azért még-
is lekötötte a figyelmünket. A
díszlet és a jelmezek visszare-
pítettek bennünket az 1900-
as évek elejére. Az elõadáson
sok József Attila vers hang-
zott el. A színésznõ nagyon
élethûen, szinte sajátjaként
mesélte el József Jolán élmé-
nyeit. Nekem csak a mozgás
hiányzott az elõadásból. 

Nem igazán értettem Etus
szerepét, aki se nem beszélt,
se nem játszott szinte sem-
mit az est folyamán. De ezen
kívül érdekes volt mindaz,
amit hallhattunk errõl a külö-
nös emberrõl és családjukról.
Jolán visszaemlékezései nyo-
mán sok olyan dolgot tud-
tunk meg, amik nem szere-
pelnek a tankönyveinkben. A
történetek alapján érthetjük
meg a költõ túlérzékeny és
sérülékeny természetét. Saj-
nos az elõadás csak Attila
szomorú és depressziós énjét
emelte ki, ami nagyon lehan-
golt mindenkit. Azóta az iro-
dalom órákon megismertünk

A Mikulás kupán részt vevõ gyerekek
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Attila vidám, életszeretõ,
kedves énje mutatkozik meg,
például a Kertész leszek vagy
a Gyöngy címû verseit.

Az elõadás után sokat be-
szélgettünk élményeinkrõl az
órákon, és azóta még köze-
lebb került hozzám ez a tra-
gikus sorsú költõ, aki azt írta
magáról: „csodagyereknek
tartottak, pedig csak árva
voltam.”

Hlíva Franciska 8.a 

Színházba készülünk!
Iskolánkban nagyon nagy

hagyománya van a drámata-
nításnak. Azt valljuk, hogy az
igényes, érdeklõdõ, a világra
nyitott emberkéket csak ak-
kor nevelhetünk, ha irányí-
tott és magas színvonalú él-
ményekhez juttatjuk minél
korábban a gyerekeket. Ezért
mindent elkövetünk kollégá-
immal együtt, hogy minél ko-
rábban és folyamatosan szín-
házi élményekhez is juttassuk
tanítványainkat.

Minden õsszel és tavasszal
egy busznyi gyereket viszünk
a fõváros különbözõ színhá-
zaiba, hogy „csodát” lássa-
nak és tapasztaljanak.

Így volt ez novemberben,
és így lesz most, december-
ben, az utolsó tanítási napon
is. A Kolibri Színház KÖVEK
címû elõadását kapják tõlünk
diákjaink a karácsonyfa alá,
ajándékul.

Mészáros Klára,
Müllner Margit tanárnõk

Luca Nap
December 11-én délután

Luca-napi vásártól volt han-
gos az iskola. Az alsós zsi-
bongó vásártérré alakult át.
Az osztályok kirakodóvásárt
rendeztek, a karácsonyi ün-
nepkörhöz kapcsolódó por-
tékáikat kínálták, és az el-
adott ajándékokból befolyt
összegek az osztálypénzt
gyarapítják.

Mindezt hosszas készülõ-
dés elõzte meg. Mind a pe-
dagógusok, mind a gyerekek
és a segítõkész szülõk lele-
ményességeinek köszönhetõ-
en szebbnél szebb ajándé-
kok, finomabbnál finomabb
sütemények, saját készítésû,
ötletes, karácsonyi tárgyak
közül válogathattunk és vá-
sárolhattunk.

Idén is jó hangulatú vásá-
ron vehettünk részt!

Váray Anita, tanító

Mesemondó verseny
November 25-én délután

került sor a már hagyomá-
nyossá vált mesemondó ver-

senyre iskolánkban. Az idei
versenyen erdélyi meseírók,
mesegyûjtõk tollából szár-
mazó mesékkel indulhattak a
tanulók. A mesemondóra
nem csak az alsós diákok ké-
szültek szebbnél szebb me-
sékkel, hanem a nagycsopor-
tos óvodások is megmutat-
ták, hogy már õk is tudnak
úgy mesélni, mint egy igazi
iskolás.

A háromtagú zsûri döntése
alapján a következõ diákok
végeztek kiemelkedõ helyen:

1. osztály 
I. Gáspár Rebeka
II. Palotai Patrícia
III. Lovas Johanna 
és Tóth Mónika
2. osztály
I. Laczkó Barnabás
II. Restás Donát 
és Gáspár Lili
III. Haselbach Ivett
3. osztály
I. Keszi Márton
II. Molnár Dominika
III. Kozma Dominika
4. osztály
I. Sárvári Éva 
IIMolnár Elizabet
III. Gál Panna

Óvódások
Skolnikovics Natália, Mészá-
ros Melánia és Vilhelm Zalán.
Gratulálunk a nyerteseknek
és köszönjük a gyerekeknek
és az õket felkészítõ nevelõk-
nek, hogy lelkiismeretes fel-
készüléssel és gyönyörû me-
sékkel ajándékozták meg a
közönséget és a zsûrit! 

A mesemondó versenyhez
idén egy rajzpályázat is kap-
csolódott melynek témája „A
kedvenc mesehõsöm” volt.
A díjazott mûveket, melyek a
mesemondó versenyt is szí-
nesítették, a könyvtárban le-
het megtekinteni. 

1. osztály: I. Tóth Mónika,
II. Oláh Vanessza, III. Bodó
Tamás, Gáspár Rebeka,
Ulviczki Julianna, Bangó Bé-
la, Koszó Levente, Verdes
Beatrix, Lovas Johanna, Baji
Nikolett

2. osztály: I. Magyar Petra,
Fekete Viktória, II. Mató Ger-
gely, Nagy Patrik, Laczkó Bar-
nabás

3. osztály: I. Oláh Kitti,
Decsi Vivien, II. Molnár Domi-
nika, Keszi Márton, III. Puszta
Tamás, Demeter Orsolya,
Kozma Dominika

4. osztály: I. Mór Ruben, II.
Oláh Brigitta, Molnár Eliza-
bet, III. Konfár Balázs,
Frohmann Dávid, Sárai
Dominik, Oláh Szilvia, Verdes
Bettina

Iskolánk Devecserben járt
December elsõ napján reg-

gel 9 órakor a Kerepesi Pol-
gármesteri Hivatal elõl kigu-
rult a buszunk. Kicsit izgatot-
tan, de meleg szívvel vágtunk
neki a hosszú útnak. Az idõ-
járás és az útviszonyok sem-
mi jót nem ígértek, de 4-5
órás utazás után megérkez-
tünk Devecserbe. 

Az újságokban és a tv-ben,
olvashattunk, hallhattunk, il-
letve láthattunk megdöb-
bentõ híreket, képeket. Élõ-
ben látni, és tapasztalni a
tragédiát, a vörösiszap sújtó
erejét, hatását – még szoron-
gatóbb érzés fogott el ben-
nünket.

Önkormányzatunk, isko-
lánk, óvodáink, a Családsegí-
tõ, és a kerepesi lakosok sze-
retete, tenni és adni akarása
enyhítette a szorongást. Ter-
mészetesen azért mentünk,
hogy vidámságot vigyünk,
szeretetet adjunk, játékot,
könyvet, élelmiszert, pénzt
ajándékozzunk a katasztrófa
sújtotta terület lakóinak -
gyerekeknek, felnõtteknek
egyaránt.

Az összefogás
meghozta gyümöl-
csét! Az ajándékok
és a mûsor láttán -
csillogó szemek, vi-
dám arcok vará-
zsolódtak a nap
kora délutánján. A
kerepesi iskola 2.
osztályos tanulói
örökbefogadás i
iratot nyújtott át
az devecseri iskola
2. osztályos tanu-
lóinak. Az abban
álló gondolatokat,
Laczkó Barnabás
olvasta fel, és Sze-
derkényi Borbála
tanító nénivel
együtt nyújtották
át a testvérosz-
tálynak.

Franka Tibor pol-

gármester úr baráti és lelkesí-
tõ szavai, és a Kisvirág Tánc-
csoport, örömteli táncai még
sugárzóbbá tették az embe-
rek arcát, melegítették szívei-
ket. A kis ünnepség után
Devecser polgármestere szo-
rult szívvel köszönte meg, a
nem mindennapinak neve-
zett látogatásunkat. A helyi
iskola vezetõje is elismerõen
szolt az ajándékozásról. 

Egy kis üdítõ, és kávé mel-
lett folytattuk a beszélgetést,
ami nem tartott sokáig, hi-
szen hosszú út állt még elõt-
tünk. A beszélgetés vége, ter-
mészetesen egy újabb talál-
kozást erõsített meg, mégpe-
dig nálunk, Kerepesen. 

Folytatódik a kapcsolat,
folytatódik az emberi szere-
tet gyakorlása. Itt a szeretet
ünnepének kapujában min-
denkinek jó, ha a szeretet
akármilyen módon is, de
megjelenik, hogy a kapun túl
is folytatódhasson! Legyen
így Devecserben, Nálunk és
szerte az egész Világban!

Ragoncza Imre
Tar Judit, tanító

Laczkó Barnabás felolvassa az örökbefogadás okiratát
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Segítség a Devecseri 
iszapkárosultaknak

December elején a polgármes-
ter úr és a képviselõk Devecserbe
látogattak, ahol a helyi iskolások-
kal találkoztak. Óvodáinkból sok
szülõ és óvodai dolgozó házi ké-
szítésû süteménnyel járult hozzá
a látogatás sikeréhez. Az adventi
idõszakra való tekintettel egy
gyönyörû adventi koszorút is ké-
szítettünk, melynek négy gyer-
tyáját Kerepes község és a három
tagóvoda címere díszített.

Köszönjük a segítséget!

Csicsergõ óvoda                        
Mesemondó verseny. No-

vember 25.-én mesemondó ver-
senyt rendeztek az iskolában,
ahol óvodánk két csoportjából
(Süni és Mókus) 3-3 gyermek vett
részt. Bátran mondták a mesét,
verset, amit a tanító nénik okle-
véllel és könyvvel jutalmaztak.
Külön díjat kapott Wilhelm Zalán
Süni csoportos kisfiú.

Kirándulás Nagykarácsonyba
a Magyarországi Mikuláshoz.

December 8-án útra kelt a Mó-
kus és a Süni csoport, hogy meg-
látogassa a Mikulást. Nagy izga-
lommal készültünk a kirándulás-
ra. Megérkezésünk után a gyere-
kek birtokba vették a játszóházat,
ahol kézmûves foglalkozáson,
táncos, zenés programban vettek
részt. Séta közben megnéztük a
Szeretet Postát, ahol képeslapot
adtunk fel az itthon maradottak-
nak. Délután látogattuk meg a
Mikulást, akinek mesét adtak elõ
a gyerekek, majd a nagyszakállú
megajándékozta a kicsiket és a
nagyokat egyaránt. Betekinthet-
tünk a dolgozószobájába, kipró-
bálhattuk a szánkóját és mege-
tethettük rénszarvasait is. Fárad-
tan, de élményekkel és ajándé-

kokkal térhettünk haza.
De az oviba is járt a Mikulás,

akit már nagyon vártunk. Zsákjá-
ból útközben elveszett a virgács,
hogy miért? Hát találjátok ki!
Mindenki Karácsonya

December 12-én a Forrás Mû-
velõdési Házban óvodásaink ün-
nepi mûsort adtak. A Süni cso-
portosok táncos, verses mûso-
rukkal örvendeztették meg a kö-
zönséget. Ady Endre: Kis kará-
csonyi ének c. versét Szilléry Sza-
bolcs Mókus csoportos kisfiú
mondta el.

Áldott, szép ünnepeket kívá-
nunk minden Csicsergõ óvodás-
nak és szeretteinek!

Meseliget óvoda                       
Maci csoportosaink közül

öten: Agárdi Dávid, Fazekas Réka,
Laczkó Barbara, Mészáros Melá-
nia és Molnár Zsolt vettek részt az
iskolában megrendezett mese-
mondó versenyen. Mészáros
Melánia különdíjban, a többiek
elismerésben részesültek. Gratu-
lálunk az ügyes nagycsoporto-
soknak!

December 6-án Mikulásvárás
idején az óvónénik mesejátékkal
kedveskedtek óvodánk gyerme-
keinek. Az elõadás olyan jól sike-
rült, hogy a felháborodott közön-
ségbõl az egyik kislány majdnem
ellátta a „gonosz rókánknak” ba-
ját. Szerencsére a róka megme-
nekült, mert megbánta és jóvá-
tette „bûneit”, így a gyerekek is
megbocsátottak neki. Késõbb a
jó öreg Mikulás a csoportokban
osztotta ki bõséges ajándékait,
melyekbõl mindenkinek jutott
egy–egy csomag.

Nagycsoportosaink az ebédre
kapott Mikulás csokoládéjukat el-
küldték a Devecseri gyerekeknek,

amelyet a polgármester úr és a
képviselõk juttattak el az iskolá-
soknak.

Óvodánk karácsonyi ünnep-
ségét második éve a nagycso-
portosok rendezik. Idén a Maci
csoportok szerepeltek egy szép
karácsonyi mesével. A közös
versmondás és éneklés után
mindenki a csoportjában folytat-
ta az ünneplést, ahol sok új játék
várta a gyerekeket. A karácsony-

fa alá került ajándékokat a no-
vemberi szülõk bálja bevételébõl
és a Palánta Hagyományõrzõ
Alapítvány jóvoltából kapták a
gyerekek.

Szivárvány óvoda                        
A nagycsoportosokkal szer-

dánként meglátogattuk a Szabó
Magda Gyermekkönyvtárat. Ildi-
kó, a könyvtáros megismertette
a gyerekekkel a kölcsönzés sza-
bályait.

November 25-én mesemon-
dó versenyen vettek részt a gye-
rekek, akik szép eredményekkel
érkeztek vissza. Manócska cso-
portból Gergely Éva, Kõ Zsuzsan-
na, Krucskó Tímea elismerõ okle-
velet kaptak, a Napsugár cso-

portból Skolnikovics Natália, jó
szerepléséért külön díjban is ré-
szesült. Szeretnénk köszönetet
mondani az iskolának a jó szerve-
zésért!

December 6-án nagy izga-
lommal várták a gyerekek a Mi-
kulást, énekkel, versekkel ké-
szültek.

Az advent idõszakában nap,
mind nap készültünk a kará-
csonyra. Verseket, dalokat tanul-

tuk és mézes süteményt is készí-
tettünk.

December 11.-én este a Forrás
Mûvelõdési házban felléptünk a
gyerekekkel. Verssel és karácsonyi
dalokkal teremtettük meg az ün-
nepi hangulatot. 

December 13-án Luca napra
búzát ültettünk, ami régen is
szokás volt. Másnap az óvodánk-
ban is elérkezett a szeretett ün-
nepe, itt adtuk elõ a nagycsopor-
tosokkal a „Betlehemes” játé-
kunkat és karácsonyi énekeket is
daloltunk.

Az év utolsó napjaiban boldo-
gan vették birtokukba a gyerekek
az új játékokat, amit a Jézuskától
kaptak.

Az óvodák dolgozói
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November 20-án a már hagyo-
mánnyal rendelkezõ óvodai vi-
gasság várta a kicsiket és nagyo-
kat, valamint a szülõket egyaránt.
Az idei rendezvény a „Méz és a
Maci” jegyében telt. 

A készülõdés már jóval az ese-
mény elõtt megkezdõdött. A
Fecske-csoportos fiókák nagyon
finom süteményt készítettek az
óvónénik segítségével, a sütik stí-
lusosan maci formájúak voltak. A
gyerekek kedvenc játékmack-
ójukat napokkal elõbb bevihették
az óvodába. Szép számmal érkez-
tek a macik, a nagy napra igazi
mackó-kiállítás jött létre. 

Az anyukák is szorgalmasan
készültek, nagyon sok finomsá-
got sütöttek. A széles választék-
ból alig tudtak választani az
ínyencségeket kedvelõ vendégek.
A mézes sütemények, illetve ké-
szítõik versenybe szálltak egymás-
sal, sorszám alapján bárki szavaz-
hatott az általa legszebbnek, leg-
finomabbnak tartott sütire. 

Igazi termelõi mézkülönleges-
ségeket is kóstolhattunk, és gyö-
nyörködhettünk nagyon szép
méhviaszgyertyákban. A gyerekek
szüleikkel közösen hangulatos

asztali díszt készíthettek, szárított
narancshéjból, fenyõbõl és gyer-
tyából, amit késõbb hazavihettek. 

Játékos vetélkedõben minden
korosztálynak volt lehetõsége bi-
zonyítani ügyességét és ráter-
mettségét. Azok a gyerekek, akik
kedvet éreztek hozzá, kipróbál-
hatták az egyik csoportszobában
az óvoda tornaszereit: lehetett
bordásfalra mászni, trambulinon
ugrálni, célba dobni és egyensúly-
fejlesztõ gyakorlatokat végezni. 

Mindenki izgatottan várta a
tombolát, sokféle ajándék várta
gazdáját. A sorsolás olyan sze-
rencsésen sikerült, hogy a leg-
több család nem tért haza üres
kézzel, szinte mi ndenhova jutott
ajándék.

Ezután került sor a mézes sütik
versenyének eredményhirdetésé-
re, az elsõ 3 helyezett anyuka bol-
dogan vette át a jól megérdemelt
díjat. Az este a mackó felvonulás-
sal ért véget. Csoportonként vo-
nultak fel a gyerekek a kedvence-
ikkel, végül együtt elénekelték a
Micimackó-dalt.

Köszönjük!
Kassai Flóra 

és Fanni anyukája

Óvodáink 2010. december 24-tõl, 2011. január 2-ig 
zárva tartanak. Nyitás január 3-án reggel 6 órakor.
Mindenkinek békés, boldog ünnepeket kívánunk!

CSICSERGÕ ÓVODAI VIGASSÁG Nagysikerû koncertet adtak 
a Kerepesi Zeneiskola növendékei

és tanárai december 10-én
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Az adventi idõszakban, a Fa-
luházban megcsodálható új ki-
állítás alkotója Szmutka Katalin.
A rendkívül vidám, sokszor a
gyermeki gondolkodást, érzel-
meket mutató képek kapcsán
beszélgettünk a mûvésznõvel.

A mûvek színvilága mindig

változó, most éppen ilyen, vidá-
mabb korszakát élem az éle-
temnek. Azt szeretem a mûvé-
szetben, hogy az én elképzelé-
seimet valósíthatom meg. Lát-
hatom úgyis a világot akár egy
gyerek, nem kell ragaszkodnom
a megszokott dolgokhoz, a fizi-
kai törvényeihez, lehetek én ön-
magam. Miközben festek, min-

dig álmodozok. Olyankor arra
gondolok, hogy milyenek a gye-
rekek. Tele vannak még hittel,
azt gondolják, hogy egy külön-
leges világban élnek, különleges
emberekkel, különleges tájakkal
vagyunk körülvéve, és mi ma-
gunk is különlegesek vagyunk. 

Az én stílusom egyéni, még
nincs kialakult irányzat, amihez
tartozom. Selyemképeket, se-
lyemsálakat, és olajfestménye-
ket készítek. 

Jelenleg Kiskõrösön élek.
Meg lehetne élni a mûvészet-
bõl, de nekem ezt még tanul-
nom kell. Sokszor úgy érzem,

nem is az a mûvészet, hogy lét-
rehozunk egy alkotást, hanem
hogy el tudjuk azt adni. Azt
gondolom, az embereknek van
pénzük, csak nem tõlem vásá-
rolnak. A gazdasági válság elle-
nére csak rá kell nézni egy bevá-
sárlóközpont parkolóra. A bevá-
sárlókosarakba sem a létmini-
mumhoz, a létfenntartáshoz
szükséges dolgok kerülnek. Én a
mûvészetbõl még ebbõl nem
tudok megélni, dolgoznom kell
egy irodában is.

Nem készültem mûvésznek,
nem is ezt tanultam. 1997-ben
egy nagy szerelmi csalódás
után, bánatomban kezdtem
tollrajzokat készíteni. Azok a fe-
kete fehér képek, apró vonalak
vagy pontok egymás mellé ra-
kásából születtek. Ezeket a ké-
peket megõrzöm az utókor, a
leendõ gyerekeim számára.
2001-ben egy újabb csalódás
ért, onnantól kezdve látom a
színeket, azóta festek olajjal. a A
selyemfestéssel 2005 nyarán ta-
lálkoztam. Megkérdezték, len-
ne-e kedvem egyet csinálni.
Megpróbáltam, így kezdõdött a
selyem korszakom. Elõször csak
selyemsálakat, majd selyemké-
peket is készítettem.

A csalódásaim miatt lettem
festõmûvész. Rá kellett jönnöm,
hogy csak addig voltam fontos
a másik számára, ameddig adni
tudtam, amikor és kerültem
bajba, akkor elfordultak tõlem.
Nagyon nehéz idõszakok voltak
ezek, de már kilábaltam a bús-
komorságból és közben kide-
rült, hogy tehetséges vagyok.
Különleges ajándéknak tartom
a tehetségemet, csak könyvek-
bõl és a magamtól tanultam,
nem voltak mestereim, tanító-
im. Azt gondolom, engem vala-
ki ilyennek alkotott meg.

Windhager

Olaj és akrilképek, 
selymek és grafikák

Adventi események

Szmutka
Katalin

A Kincskeresõ kisködmön elõadása
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az adventi idõszak ünnepélyessé tételéhez.

A Kisfenyõ c. darab bemutatása

Kisvirág tánccsoport Együtt Egymásétrt Nyugdíjas klub

Lila Akác Nyugdíjas klub

Arany Esõ Nyugdíjas klub

Arany Esõ Nyugdíjas klub

Felsõsök a színpadon

Az Erdélyi Kör mûsora
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A kistarcsai Pannónia Nép-
tánc Együttes, 2010. decem-
ber 11-én, szombaton este 6
órakor tartotta a 18. éves
gálamûsorát, mely ez alka-
lomból az elõadást a Buda-
pest Kõbánya Pataki Mûvelõ-
dési Ház színháztermében
tartottuk.

A gálamûsorra a kistarcsai
hagyományõrzõk meghívták
a kerepesi Pávakör hagyo-
mányõrzõ néptáncos asz-
szonycsoportját. Nagy siker-
rel közösen adtuk elõ a
Zempléni karikázót, melyet
Szilágyiné Suba Éva koreog-
rafált és tanított be, együtt a
két csoportnak. A kistarcsai
férfiak a szarkuráz verbunkot
adták elõ, melyet az ecseri
férfiakkal közösen táncoltak.

A közös elõadásra úgy ke-
rült sor, hogy a Pest környéki
szlovákok ez év szeptember
18-án meghívást kaptak Bér
Miklós Váci püspök és Varga
Miklós segédpüspöktõl, ahol
Rudolf Balázs besztercebá-

nyai püspök segédletével
szlovák magyar szentmisét
tartottak a Pest környéki
szlovák régiónak. A mise
után a váci színpadon a régió
táncosaival közösen, mint-
egy 50-60 fõ táncolta el a
Zempléni karikázót, és a fér-
fiak kb. 60 fõvel a szarkuráz
verbunkot. A nagysikerû elõ-
adást a Márton napi vígassá-
gok keretében ez év novem-
ber 13-án Mátyásföldön, az
Erzsébet-ligeti színpadon
megismételtük. Ezek után a
fellépések után a tánccso-
port asszonyai megbeszél-
ték, hogy a kistarcsai gála-
mûsoron is együtt lépnek fel
ezzel a sikeres számmal.

Ezúttal is köszönjük a
kerepesi asszonyok részvétel-
ét a gálamûsorunkban, és bí-
zunk abban, hogy még több-
ször fogunk együtt szerepel-
ni sikeresen.

Kistarcsai Pannónia Nép-
tánc Együttes hagyományõr-
zõ csoportja

Tudósítás a néptánc gáláról

Ha Ön Tiszta, kulturált környezetben szeretne barnulni, keresse
fel a Diamond Szoli Stúdiót, Kerepesen!

AKCIÓINKKAL MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTÜNK 
MÁR 50 FT /PERCTÕL
Stúdiónkban feliratkozhat hírlevelünkre, hogy mindig
idõben értesüljön akcióinkról. 
- 3 db fekvõ Ergoline  csúcsmodelljei 
- 1db megaSun  PurEnergy T200  Extra felszereltségként

Vibrotrainerrel felszerelve 
- Teljes zenerendszer 4 hangszórós hifi+ mélyláda
- MÛKÖRÖMÉPÍTÉS
Nyitva: Minden Nap 7-21-ig
Kerepes, Szabadság út 1/A (a MOL kút mellett)

Számítógép-ismereti

tanfolyamok I.

kezdõ
Következõ tanfolyam:

2011. jan. 18. /kedd/ 17 óra
25 óra / 7000,- Ft

Kérem jelezze elõre telefonon érkezését!!

Info: Véber Gábor  06-20-204-1916

ÁLLÁSKERESÕK TÉRÍTÉSI DÍJA: 3.500,-Ft
NYUGDÍJASOK:5000,-Ft

* * * 
Figyelem: Már lehet jelentkezni a fenti, több éve futó, 

kezdõ tanfolyamok  folytatására:

Számítógép-ismereti
tanfolyamok II.   címmel.

Kezdés: 2011.márc.22.  /kedd/  17h
Helye: „forrás” Mûv. Ház / CSETTI • Elõadó: informatikus szakember
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Autójavítás Kerepesen!
Szervizelés, javítás, új alkatrészek, autómentés.

Mérsékelt árak, rövid határidõ.
Állandó elérhetõség: 

06-30-276-5340

Harmadik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Mikulás
napi futóverseny Kerepesen.
A kevés hó miatt a Mikulás és
piros orrú segédje ezúttal
szán helyett motoron érke-
zett. A 60-70 aprócska-na-
gyobbacska gyermek külön-
bözõ távokon mérh ette össze
erejét. A fagyos idõjárás elle-
nére is forró hangulatban le-
zajlott esemény után élmé-
nyek, érem és ajándékcso-
magok nélkül senki nem tá-

vozhatott. A szülõket forralt
borral és teával várták a szer-
vezõk.

Külön köszönet illeti Kundra
Lászlót és barátait, akik a futó-
verseny után terepjáróikkal
egy kis terepautózásra vitték a
megfáradt csöppségeket!

A rendezvényt a Patkó
Csárda (Ferenczi Lajos), a
Szkíta Motorosok és a Kere-
pesi Jobbik Alapszervezete
támogatta.

Víg János, Jobbik

VVaassáárrnnaappii iisstteennttiisszztteelleett uuttáánn
aa sszzii llaassll iiggeett ii KKöözzöössssééggii HHáázz eellõõtttt

A kerepesi Gyülekezeti Napról
November 14-én délután

Gyülekezeti Napot tartottunk a
kerepesi Forrás Mûvelõdési
Házban.

Az elõtte lévõ héten minden
egyes kerepesi otthonba eljut-
tattuk gyülekezetünk ismertetõ
újságát, hogy azok is megis-
merjék a Református Gyüleke-
zet életét, akik még eddig nem
is tudtak róla. 

A Gyülekezeti Napon megis-
mételtük Webber: József és a

színes (szélesvásznú) álomka-
bát címû musicaljének feldol-
gozását, gyülekezeti tagjaink
elõadásában. Ezt a nyári hitmé-
lyítõ héten tanultuk be, és szep-
tember végén már elõadtuk a
kistarcsai Gyülekezeti  Napon. 

Örülünk azoknak, akik eljöt-
tek a kerepesiek közül. Remél-
jük, hogy a Gyülekezeti Nap is
hozzájárult a kerepesi-szi-
lasligeti reformátusság életé-
nek erõsödéséhez.

Hivatali idõ
Kistarcsán a Református Lelkészi Hivatalban 
(Kistarcsa, Hunyadi u. 10. tel.: 470 644)
kedden 16-18 óráig,
szerdán és csütörtökön 9-11 óráig, pénteken 14-16 óráig.
Hivatali idõn kívül is, telefonon történt idõpont-egyeztetés
után, szeretettel várjuk Testvéreinket!

Riskóné Fazekas Márta lelkész

Vasárnap reggelenként és az egyházi ünnepek elsõ napján 9
órakor a Szilasligeti Közösségi Házban református isten-
tiszteletet tartunk, melyre szeretettel várunk mindenkit!

Mikulás futás
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Mottó: - Az alábbi írások szü-
letéséhez a helyi közbizton-
ságunk jelentõs romlása adta
az „ihletet”. Ugyanis, ha pél-
dául a fõút patak felõli olda-
lát veszem csak figyelembe,
akkor is látható, hogy szinte
nincs olyan ingatlan, amely-
ben mostanában ne tettek
volna valamilyen kárt a tolva-
jok. És ezzel együtt általános-
ságban is tapasztalható saj-
nos, hogy a fideszes választá-
si ígéretben elhangzott „ket-
tõ hetes” rendrakó for-
radalom,- valószínûleg a
tényleges rendõri jelenlét
biztosításának hiánya miatt,
elmaradt.
Kínos rím 
Alsóvégi patak partján kábel
ég nagy füsttel, szemünk csí-
pi kiadósan, majd megve-
szünk tõle. 

Zörög a vas, csillog a réz,
fogy a vasúti sín. Rézcsator-
na, utcakõ? Viszik, mint a
cukrot. Fémkilincsek, sírkõ-
kampó, faszeg a susztertól?
Ami mozdítható, el is lopják
szépen. Mérgelõdik a pa-
raszt, ha tûnik szénája, mert
nehéz tenni láncot a pici
boglyára.
Amott pedig meggörbült né-
nike keresi a krumplit: -
„Nézzed csak fiam, tegnap
még itt bokroskodott, ma
meg már nincsen csak a hült
helye neki. Nohát, utyekálha-
tok föl a tanácsházára
megint. Vagy talán dugdos-
sam a szögesdrótot a kon-
nektorba?” Hogy is mondta
Dezsõ fénykorában? „Nyúl,
kapa, tarhonya: - veszélyben
a haza.”

Kovács Ferenc

Zentai László kinevezése

Zentai úr tájékoztatása és ké-
rése szerint készséggel ismer-
tetjük, hogy az októberi lapszá-
munkban közölt - a helyi FI-
DESZ-, valamint a Vállalkozók
Egyesülete elnökével közel
egyidõben történt - lemondása
a helyi KNDP elnöki tisztségérõl
nem az önkormányzati válasz-
tások eredménye miatt, hanem
új kinevezésével keletkezett
összeférhetetlenség okán tör-
tént.

A Magyar Köztársaság Kor-
mánya 2010. október 25-i ha-
tállyal kinevezésre javasolta a
Parlament Nyugdíjbiztosítási El-
lenõrzõ Testületébe, amely az

1998. évi XXXIX. törvény 9/B. §
(6) bekezdés d) pontja alapján
összeférhetetlenséget jelent a
nevezett pártban betöltött
tisztség és az Ellenõrzõ Testület-
ben kinevezett tisztség között. 

Dr. Kövér Lászlótól, az Or-
szággyûlés elnökétõl azóta a ki-
nevezési okiratot ünnepélyes
körülmények között át is vette
Zentai úr. 

Szerkesztõségünk nevében
gratulálunk Zentai László kine-
vezéséhez és eredményes mun-
kát kívánunk új feladatához.

Windhager Károly 
fõszerkesztõ

A strucc és a sakál
Mint tudjuk, a strucc a földön
készíti el a fészket a többi futó-
madárhoz hasonlóan. Abba
rakja a tojásait ott költi ki a fió-
káit. Valamikor régen csak a
strucctojó ült a tojásokon, mert
a férjura úgy gondolta, az õ
méltóságával nem egyeztethe-
tõ össze a tojásokon való ücsör-
gés.
Így azután, ha a fészkén ücsör-

gõ struccanyó megéhezett, ott
kellett hagyni a tojásait. Gondo-
san betakargatta a fészkét, ne
találja meg senki más. sokáig
nem volt emiatt baj, hiszen Afri-
kába csak éjszaka hûl le a leve-
gõ, nem hûltek ki a tojások mi-
re visszaért.

Egyszer azonban el kezdtek
fogyni a tojások. Minden nap
legalább egy darab hiányzott.
szegény strucc el sem tudta

képzelni mi okozza ezt, és mit
tehetne ellene? Egyik nap azon-
ban a strucckakas ért hamarabb
haza. ár messzirõl látta, hogy
egy sakál lakmározik a tojásaik-
ból. Nagy haragra gerjedt, és
nagyokat lépve futott, hogy el-
kergesse a tolvajt. Vitte is az ir-
háját a sakál, és többé a fészek
közelébe se merészkedett.

Mivel a felesége még nem ért
haza, félretette a büszkeségét
és ráült a tojásokra. Azóta fel-
váltva ülnek a tojásokon, és ra-
gadozó legyen a talpán, aki kö-
zelébe mer jönni.
Ez a strucc nem dugja a fejét a

homokba, ahogy a mondás
szól, hanem segít a társainak,
mert õ már akkor tudta, közö-
sen minden könnyebb. Sok em-
ber még most se.

id. Csõsz Lajos

Havas – gúnyos levélváltás
Tisztelt polgármesteri hiva-
talban dolgozók, élükön a
polgármesterrel!
Itt az ideje, hogy végre tény-
leg dolgozzanak egy kicsit,
mert idáig ugyebár nem na-
gyon sikerült! Az utak állapo-
táról van szó, télen fõleg! Ta-
karítják, takarítják, de hogy?
Gondolom, a hókotró mun-

kások úgy dolgoznak, mint a
hivatalban dolgozók, tehát
sehogy! Jó lenne letakarítani
normálisan jó néhány utcát,
mind Szilasligeten, Kerepe-
sen és Széphegyen! Csak em-
lítendõ, Mártírok útja, Kiss
József utca, Akkor Juhász
Gyula utca és ilyenek. Meg-
választották újra polgármes-

ternek azt, aki az élünkön áll!
Tegyen is valamit ezért a szé-
gyen településért! Továbbra
is jó “munkát” önöknek!

Tisztelettel: Á.
Tisztelt Á.
Sorai sütnek a gúnytól, meg
a szándékos sértegetéstõl,
de annyira, hogy az Ön un-
szimpátiájától jobban olvad-
nának a havas utak, mint a
sótól. Egyetlen járda-, és fõút
síkosságmentesítése megha-
ladja a 600 ezer forintot és
soha sem lesz tökéletes, hi-
szen nem tudunk mindenho-
vá azonnal odaérni. 
A sorrend: a HÉV megállók,

az iskola, az óvodák, és a
buszközlekedés vonalai, vé-
gül a többi utca. Egyetlen
géppel bizony eltart 8-10
órát.
Hogy mikor mennyit dolgo-
zunk, és hogy mindez meny-
nyire látszik meg Kerepesen,
döntsék el az olvasók. Azt
gondolom, Kerepes nem szé-
gyen település, ahogyan Ön
minõsíti. Viszont akadnak
benne olyanok, akik szé-
gyenteljesen viszonyulnak
hozzá.

Üdvözli Franka Tibor 
polgármester

Itthon Kerepesen 

Képviselõi Fogadóórák
Kovács Antal képviselõ úr kéri, hogy elõre meghatározott
nap helyett telefonon kérjenek tõle idõpontot azok, akik
képviselõi minõségében kívánnak vele beszélni vagy
találkozni. Telefonszáma: 06-20-572-0554.

Mayer Endréné minden hónap elsõ hétfõjén tart fogadóórát
10-tõl 11 óráig, a Polgármesteri Hivatal épületében.
Telefonszáma: 06-20-559-8908.

Nemzeti zászló kérés
Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott, Ihosné Tarcsai Eri-
ka kerepesi lakos, tisztelettel

megköszönöm az Ön és a
kerepesi Polgármesteri Hiva-
tal eddigi anyagi hozzá-
járulását, melynek segítségé-
vel Ihos Erika nevû lányom
sportolását támogatják. 

Leányom most külföldi ver-
senyre utazik, ezért kérem a
polgármester urat, számára
egy nemzeti zászlót adomá-
nyozni szíveskedjék, amelyet
dobogós helyezés esetén ki-
bonthat

Segítségét elõre is köszö-
nöm!

Tisztelettel:
Ihosné Tarcsai Erika

Zentai László az Országházban, a kép bal szélén
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Víz- Gáz – Fûtésszerelés!
Ifj. Polovics Mihály

Weblap: www.gaz-viz-
futes.hu

Mobil: 20/ 246-5366, 20/
5366838

Tervezés, kivitelezés.
Családi házak, lakások, új és

felújítási munkái 
teljes körû ügyintézéssel.

Víz, gáz és fûtési vezeték, szerelés, cseréje.
Fûtési rendszerek kiépítése, meglévõ rendszerek

bõvítése, radiátorok,
fûtõkészülékek cseréje.

Fürdõszoba, WC, konyhai vízszerelés. Vezetékek 
és berendezési tárgyak cseréje.

Új kiépítésû gázszerelés, tervezéssel. Gáz alap 
és fogyasztó vezeték szerelése,

gázvezetékek cseréje. Külsõ belsõ munkák, 
gázmû meó ügyintézéssel.

Napkollektorok.
Gázkészülékek javítása, cseréje.

Gáztûzhely, vízmelegítõ, lakásfûtõ 
készülékek javítása cseréje.


