
2012. május 5-én újra birtokba vehetjük
megújult mûvelôdési házunkat.

Mindenkit szeretettel várunk! 
Ünnepeljünk együtt!
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Au tó ja ví tás 
Ke re pe sen!

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

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

06-30-276-5340
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A gazdák sorsa a kutyákat sem kerüli el. Az utóbbi
esztendõkben egyre több ember és egyre több négylábú
kerül az utcára. Kitelt nekik: nincsen rájuk pénz, nincsen
rájuk tartalék. Menjenek hát Isten hírével, amerre látnak.

Tarol a kutyaélet, naponta
szedi áldozatait. A feles-
legessé vált ember — aki
legtöbbször maga tehet
arról a legtöbbet, hogy
utcára kerül — megindul a
rokonság, a barátok, eset-
leg valami munkalehetõ-
ség irányába, netán rátör
azokra, akiktõl még van
mit elorozni, vagy feladva
minden reményt, valahol
elpusztul, vagy elpusztít-
va magát . Fölöttébb
igazak a híres cigány

nótaszerzõ, Dankó Pista dalának sorai, amikor így vallanak:
„Gyere Bodri kutyám, szedd a sátorfádat”, majd így folytató-
dik: „Téged bottal vernek, en-gem kacagással, gyere Bodri
kutyám megleszünk egymással”.

Nos, nem lesznek meg egymással, mert az elcsapott
ember legtöbbször elcsapja a kutyáját, az meg tehetetlenül
futkos az utcán a kertek alatt, vagy a szemétgyûjtõ szigetek
környékén, amíg begyûjti a sintér, vagy elüti az autó.
Tavaly Kerepesen mintegy 25 milliót fordítottunk az
adófizetõk pénzébõl különféle segélyekre, míg a kóbor
kutyák befogására közel egymilliót. Mit értünk el vele?
Nem sokat, hiszen az idén még több ember és még több
négylábú kerülhet utcára, vagyis: nem az okokat oldjuk
meg, - önerõbõl ez lehetetlenség, hiszen országos gondról
van szó — csupán azt éri el a nagy politika, hogy az utcára
került emberek és kutyák egyre jövedelmezõbb üzletet
jelentenek azoknak, akik erre szakosodtak. Az eseti
kezelése egy problémának csak idõleges lehet, és holnap
már újra termelõdik. Az újratermelõdés viszont biztos
bevételt jelent azoknak, akik az utcára került emberek és
kutyák kiszolgáltatottságából élnek.

Létezik-e ember, akit még nem kerestek meg különféle
aktivisták akár telefonon, akár személyesen és ne kérték
volna elsõsorban anyagi támogatását ilyen-olyan alapítvá-
nyok és állatmenhelyek támogatásához. Akiknek van állan-
dó lakcíme, vagy telefonja, azt állandóan ezzel nyaggatják.
A folyamat legnagyobb vesztesei az állam, az önkormány-
zatok és maguk a rászorultak, hiszen a segélyekre szánt,

vagy kikönyörgött pénzbõl fizetik a „hivatásos” emberjogi,
meg állatvédõ aktivistákat, az utazásukat, a telefonjukat,
sõt, az alapítványok és menhelyek teljes fenntartását is.

Üzletág lett a szegénység, a kiszolgáltatottság — tisztelet
azon alapítványnak, meg egyesületnek, amely valóban
önzetlenül végzi a munkáját. Már régen nem az emberrõl,
meg négylábú társáról van szó, hanem arról, hogy
esélyegyenlõségi-, meg állatvédelmi okokra hivatkozva, hol
lehet pályázati pénzekbõl állami-, és önkormányzati-, no
meg állampolgári jóindulatból minél nagyobb anyagiakra
szert tenni… És hõzöngeni, hogy szegregálunk, hogy nem
kezeljük a szegénységet, hogy elhanyagoljuk a cigányságot,
hogy kínozzuk a kutyákat, stb. oda jutottunk, hogy a tojó-
nak homokozót kell építeni, a libát nem szabad tömni,
miközben a hátrányos helyzetû gyereknek nincs ágya, a
nyugdíjas meg csirke far-hátat eszik, miközben a televízió-
ban gazdag zöldség-, és hústartalmú konzervet ajánlanak a

kutyáknak, meg a macskáknak. Az ember azért mégsem
állat, ha némelyik kétlábú úgy viselkedik, akkor sem! Hol
itt az értékrend, és az egyéni felelõsség kérdése? Sehol.
Vasvillával „lapátoljuk” a vizet, amely így nem a tüzet oltja,
helyette a vámszedõk malomkerekét hajtja.

Segíteni kell, de nem ész nélkül, nem politikai megfon-
tolásból, különféle megélhetési alapítványok érdekei sze-
rint, hanem kizárólag a rászorultak alapvetõ szükségletei
szerint. ráadásul a rászorultaknak kutya kötelessége ereje
szerint dolgozni is saját fenntartása érdekében, különben
ugrik mindenféle segítség. A kutya életbe…

Franka Tibor polgármester

A kutyaélet vámszedõi

Persa Józsefnét 90-ik születésnapja
alkalmából otthonában köszöntöttük

Az elmúlt negyed évben tizenegy fô tette le az ünnepélyes 
állampolgársági esküt a Polgármesteri Hivatalban



Egyik ilyen téma volt a
térítési díjak mértékének
változása. A 2012. január 1-
jén hatályba lépett törvény
módosításai, valamint a szol-
gáltatási önköltségek folya-
matos emelkedése tette
indokolttá a térítési díjak
mértékének, valamint a térí-
tési díjakról szóló rendeletek
egyes rendelkezése-inek
módosítását. A képviselõ-
testület elfogadta az elõ-
terjesztést miszerint április
1-tõl a szociális étkeztetés
szolgáltatási önköltsége
430,- Ft/adag, a házi segít-
ségnyújtás szolgáltatási
önköltsége 1.226,- Ft/óra, a
bölcsõdei étkezési térítési
díj szolgáltatási önköltsége
500,- Ft/nap, a bölcsõdei
gondozás szolgáltatási ön-
költsége 3.823,- Ft/fõ/nap,
a felnõtt étkeztetés szolgál-
tatási önköltsége pedig
468,- Ft/adag.

Az utazók körében nagy
visszhangja volt a döntésnek,
miszerint a Szekér-Transz
’99 Bt. a 2012. április 6-án
lejáró helyi személyszállítás
ellátására kötött közszol-
gáltatási szerzõdését nem
kívánja meghosszabbítani.
Indoklásukban leírták, hogy

a helyi járat üzemeltetésébõl
származó bevételek nem
fedezik a kiadásaikat, kimu-
tatták, hogy gyakorlatilag
minden fizetõs utasra jut egy

ingyen utazó, ami átlagosan
napi 120 fõ. Az állam viszont
mindössze napi 7 fõ ingye-
nes utazását kompenzálja. A
testület elfogadta a felmon-
dást és úgy döntött, hogy
pályázatot ír ki a helyi sze-
mélyszállítás bonyolítására,
melynek eredményes lezár-
táig ideiglenes közszolgál-
tatási szerzõdést kötött a
jelenlegi szolgáltatóval egy
csökkentett menetrend
alkalmazásával.

Az önkormányzat min-
den évben a költségvetésben
erre a célra felhasználható
keretösszeg erejéig juttatott
pénzt a civil
szervezõdéseknek.  2012-
ben változott a törvény,
amelyben meghatározták,
milyen feltételeknek kell
megfelelnie a civil szerveze-
teknek, hogy pályázhassanak
önkormányzati támogatásra.
Ennek megfelelõen a testület

elfogadta a Civil szerve-
zõdések pályázati felhívás-
tervezetét, melyet a beszá-
moló alatt olvashatnak. 

Mivel a képviselõ-testület
2012. március 1-én tartott
ülésén támogatta, hogy a
2012/13-as tanévtõl kerül-
jön bevezetésre óvodai és
iskolai szinten is a német
nemzetiségi nevelés-okta-
tás, szükségessé vált a
Napközi-otthonos Óvoda-
Bölcsõde Alapító Okiratá-
nak módosítása, melyet
Lengyelné Jankovics Mária
óvodavezetõ készített el és a
testület elfogadta azt.

A Mária zarándokút
résztvevõi évek óta rendsze-
resen ellátogattak templo-
munkba, ahol a mise utáni
vendéglátásukat a hívõk és az
egyház biztosította. A Pest
Megyei Mária Út Egyesület
megalakulásával, valamint

ahhoz való csatlakozással
lehetõség nyílik a költségek
részbeni áthárítására, vala-
mint a részt vevõk elszállá-
solásával Kerepes hírnevét is
öregbíthetnénk. Mindezeket
figyelembe véve a testület
megszavazta a tagként való
részvételt az egyesületben,
és elfogadta az alapszabály-
tervezet. 

A Kerepesi Községszol-
gáltató Közhasznú Nonpro-
fit Kft. ügyvezetõje által
elkészített korrigált üzleti-,
és pénzügyi likviditási tervet
a képviselõ-testület nem fo-
gadta el, felkérte az ügyveze-
tõt, hogy az ügyvezetõ az
újabb tervet készítse el.  

Külsõs bizottsági tag
személyérõl döntött az
Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság esetében a testület,
Ignác János elfoglaltsága
miatt lemondott, helyette
Pordán Miklós tölti be
ezután ezt a tisztséget.

Az Ökörtelek-völgy
Hulladékkezelõ Központ
veszélyes hulladékkezelé-
sének tárgyalása során a
Képviselõ-testület úgy dön-
tött, hogy az eredeti elõter-
jesztést nem fogadja el. A sza-
bályozási terv módosításával
kapcsolatos egyeztetések
bonyolítására három fõs
munkacsoportot hozott lét-
re, akik tárgyalásokat foly-
tatnak a Szabályozási Terv
módosításának elõkészítése
tárgyában a Zöld Híd Régió
Kft-vel és a társulás elnöksé-
gével, a veszélyes hulladék
kezeléséhez szükséges szem-
pontrendszer érvényesítése
kapcsán. Ennek a tárgyalás-
nak az eredményeképpen
újabb testületi ülésen dönt
majd a képviselõ-testület - a
munkacsoport munkájának
ismeretében -, hogy a felül-
vizsgálat keretében érvénye-
sítjük-e ezen övezet kiegészí-
tését, vagy sem.
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Újraépítette a Szõlõsor utcán a
hosszú évek alatt elhasználódott,
szinte járhatatlanná vált lépcsõt a
Községszolgáltató Kft. A Sza-
badság útról a régi Kultúrház
mellett a Szõlõsorra gyalog
közlekedõ lakosoknak és a
tavaszi körmeneten résztvevõk-
nek ezután nem kell egyen-
súlyozni a letöredezett lépcsõ-
fokokon. Új korlátot is felszerel-
tek a biztonságosabb és kényel-
mesebb közlekedés érde-kében,
melyet a Szõlõsor utcában lakó
Palotai László képviselõ úr és
testvére festett le. 

Újjáépített lépcsõ

CSATORNABEKÖTÉS TELJES 
ÜGYINTÉZESSEL, INGYENES ÁRAJÁNLAT KÉSZITÉSSEL!

MÁJUSBAN 10% KEDVEZMÉNYEL!
TEL: 06-20-9674-930

2006-os megválasztása elõször fordult elõ, hogy nem
Franka Tibor polgármester úr vezette a testületi ülést.
Tüdõgyulladása miatt ágyba kényszerült, emiatt Kiss
Károly alpolgármester úr vezetésével zajlott a márciusi
testületi ülés, ahol rendeletmódosítások és beszámolók
elfogadása mellett több, a lakosságot érintõ
intézkedésekrõl is döntöttek a képviselõk. 
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Nem félreértés, hanem ismét szigorítás történt a tömeg-
közlekedés finanszírozását illetõen. A kormány a
támogatásokat csökkenti, ettõl remélve 18-20 milliárd
forint költségvetési bevételt, ugyanakkor a 65 év felettiek
ingyenes utazási lehetõségét sem változtatta fizetõsre. Így a
bevétel marad, akárcsak a központi támogatás. 

Röviden ez azt jelenti, hogy Kerepesen az évi, csaknem 7
millió forintos önkormányzati pénzbõl a buszjárat tulajdo-
nosa nem képes a járatszámot fenntartani, ennek csaknem a
dupláját 12 milliót tart reálisnak. Ha megnézzük a
közlekedõk számát és fizetõképességét, akkor kiderül,
hogy havonta óriási ráfizetéssel tartható fent a helyi járat,
ugyanis a bérletek száma 30 fõ, az iskolásoké 95 fõ, az
ingyen utazóké pedig (65 év felettiek) 120 fõ. Ezt, a megint
az önkormányzatokra hárított anyagi terhet nem tudjuk
átvállalni az államtól. Az állam pedig hallgat.

A jelenlegi buszjárat szerzõdése lejárt, de a buszok, ha
ritkábban is, de 2012. június 16-ig járnak és szállítják az
iskolásokat, meg a dolgozókat. Most pályázatot írunk ki,
melynek legelébb május végére lehet eredménye. Ha pályá-
zók 12-14 millió forintot kérnek évente, akkor a jelenlegi
szolgáltatás színvonalát nem tudjuk biztosítani, de azon
leszünk, hogy a reggeli és késõ délutáni járatokat fenntart-
suk. A pályázat eredményének ismeretében nyár végétõl
várható változás.

A buszjáratokról

Kerepes Nagyközség Önkormányzata 2009-ben az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív
Program (KMOP-5.2.1/A) keretében pályázott a faluház
felújítására. A pályázaton 20 %-os önrész mellett 79 936
000 Ft uniós támogatás nyert az Önkormányzat. 

A faluház épületének teljes akadálymentesítésével,
energetikai korszerûsítésével és udvarának felújításával a
XXI. sz. kihívásainak eleget tevõ modern, látogatóbarát
közösségi hellyé és kulturális központtá válik. A projekt
során a földszint teljes átalakítására, a színházterem és a
színpad megújulására és bõvítésére kerül sor, továbbá egy
alagsori öltõzõ is ki lesz alakítva. Az emeleti szint szerke-
zeti kialakítása is megtörténik, de beépítésre a pályázat
keretében nem kerül sor, arra a késõbbiek során kíván
pályázni az önkormányzat. A projekt záró-
rendezvényének idõpontja: 2012. május 5. 15 óra.

Célegyenesben a kerepesi

faluház felújítása és bõvítése
Befejezéséhez érkezett a Forrás Mûvelõdési Ház
felújítása. A felújítási és bõvítési munkálatok 2011. ápri-
lisában indultak el az EnerGas Kft.-vel. A kivitelezõ cég
többszöri teljesítési határidõ módosítás ellenére sem
fejezte be a munkálatokat 2011. november 30-ig, ezért a
Képviselõ-testület úgy döntött, hogy eláll a szerzõdéstõl
és a fennmaradó munkálatok elvégzésére újabb közbe-
szerzést ír ki.  A közbeszerzés 2012. februárjában került
kiírásra. 3 érvényes ajánlat érkezett, amelyek közül a
legalacsonyabb összegû ajánlatot a FÜVIGÁZ Gépész
2003 Kft. adta. A képviselõ-testület 2012. március 12-én
tartott rendkívüli testületi ülésen elfogadta a nyertes
ajánlatot. A munkálatok befejezését követõen 2012.
május 5-én szombaton 15 órától kerül  megrendezésre a
záró-rendezvény, melyre szeretettel hívjuk közösségünk
minden lakosát.
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Az 1848-as Szabadság harcra emlékezve Április 7-én községünkbe érkeztek a
hadjárat résztvevõi. A huszárok Isaszegrõl érkeztek, a Családsegítõ udvarán
tartott rövid pihenõ után a Hõsök emlékmûvénél együtt emlékeztünk a ’48-as
Szabadságharcra, és az azt követõ eseményekre. Mayer Endréné tanácsnok
asszony néhány szóval üdvözölte a hagyományõrzõ huszárokat, ezután Hornyák
Gábor hagyományõrzõ huszár hadnagy méltatta a 49-es tavasz eseményeit, majd
elhelyezte a megemlékezés virágait. A Kerepesi Önkormányzat nevében Mayer
Endréné koszorúzott. Az ünnepség után a huszárok a megemlékezésen résztvevõ
gyerekeket lovagoltatták, megismertették õket az egyenruhájukkal, csákójukkal,
kardjukkal. A megemlékezés zárásaként a huszárok tisztelgéssel köszöntek el és
folytatták útjuk következõ állomásuk felé.

Dicsõséges Tavaszi Hadjárat

Március 15.-én kisütött a nap, hogy a több,
mint 150 évvel ezelõtti eseményekre
emlékezõket ne riassza el az idõjárás. A ren-
dezvény, mint az elmúlt években megszokott,
méltó tisztelgés volt az õsök szelleme elõtt.
Köszönetet szeretnék mondani a március 15-ei
megemlékezésen való közremûködésért: Franka
Tibor polgármesternek, Kökény Éva leszárma-
zottnak.

Köszönet illeti a fellépõ csoportokat: az
Együtt Egymásért Nyugdíjas Klubot, a Kisvirág
Tánccsoportot, a Lila-Akác Nyugdíjas Klubot és
Rémi Jánosnét, valamint Aranyesõ Nyugdíjas
Klubot, Antal Roxánát és Renátót, a Székely Kör
nevében szereplõ Szabó Arnoldot, aki

csodálatosan szavalt és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat nevében szavaló Ugró Danikát.
Köszönjük az Orsolya Rendi Szent Angéla
Általános Iskola diákjának a szép szavalatot.
Köszönjük, Ugró Jánosnak a technikát.
Köszönjük Schmuck Ferencnek és családjának,
hogy lehetõvé tette, hogy méltó helyen ünne-
peljük meg a ’48-as forradalom és szabadságharc
emlékét.

A helyszín biztosításáért köszönet illeti: a
Kistarcsai Rendõrséget és a Kerepesi Polgárõrség
tagjait. És köszönjük minden velünk
emlékezõnek, hogy megtiszteltek jelenlétükkel.

A leszármazottak megbízásából:
Balogh István szervezõ

Forradalmi megemlékezés
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A Húsvéti ünnepkör hagyományos eleme Kerepesen, hogy közösen felsétálunk a
Templom-hegyre. Ezen a közös meneten, akárcsak Jézus Krisztus, az Olajfák hegyén
az apostolok társaságában, mi magunk is alkalmat teremtünk az elmélyedésre,
elmélkedésre, önvizsgálatra. Nagycsütörtökön, a 6 órás mise után, a Szent Anna
templom elõl indult a gyertyás menet a három kereszthez a Templom hegyre.

Keresztút
Gyertyás vonulás, virrasztás a Templom hegyen

Torokszorító és magas színvonalú játékot
mutattak be Virágvasárnapon a szilasligeti
kápolnában a fiatalok és szüleik. A Jézus
bevonulását Jeruzsálembe, valamint a
Golgotára vezetõ szenvedést és keresztre
feszítést megjelenítõ játékot lélegzetvissza-
fojtva és könnyeivel küszködve nézte végig a
misére érkezõ hívõk serege. Tapsolni is elfe-
lejtettünk.

A csaknem félszáz résztvevõ fegyelme-
zetten, feladatát betanulva, nagy odafigyelés-
sel alakította szerepét. A zenei aláfestés, az
énekek és a koreográfia elõtt le a kalappal.

A Húsvét a kereszténység legnagyobb
ünnepe. Jézus a bûnök bocsánatára kiontott
vére, érettünk odaadott teste, tulajdonkép-
pen a húsvéti bárány valóságát állítja a közép-
pontba. Mi, keresztények, hiszünk a feltáma-
dásban, vagyis hiszünk a szabadságban. Mert
a Húsvét a szabadság, az újrakezdés ünne-
pe… Ezért örök és eltörölhetetlen. Hiába
kezdegetik és ócsárolják baloldali, illetve libe-
rális ateista csoportok, hiába próbálják más
egyházak megkérdõjelezni, ezek csak olcsó,
és irigy bolhakezdeményezések. Hitünk és
nemzetünk eltántoríthatatlan tartása több

mint ezer éve mit sem változott. Ez üzenet a
szülõföldön maradásra és üzenet a szánalmas
és idegenszívû kötözködõk számára.
Erõsebbek vagyunk, mint valaha!

Ezt az állandóságot, ezt a hitvallást és
felemelõ együttlétet elevenítette fel és tette
emlékezetessé a szilasligeti kápolnában
szereplõk csöppnyi, de elszánt serege.
Köszönet a szervezõknek, András atyának, a
szereplõk, mindenkinek.

Büszkék vagyunk rátok!
Franka Tibor
polgármester

Büszkék vagyunk rátok
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Az Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub kérelemmel fordult az akkori
képviselõtestülethez egy kisebb nyugdíjasház megépítésére 2000 decemberében,
melyet a testület 2001. januári testületi ülésén a 08-as helyrajzi számú ingatlanon
ítélt megvalósíthatónak, kiegészítve egy közösségi házzal, de döntés nem szüle-
tett az ügyben. Közben az akkori polgármestert leváltották. A Széchenyi terv
igénybevételével lehetõség nyílt volna pályázni egy nagyobb bentlakásos épület-
együttes felépítésére, melyre terv is készült. 2001 júniusában kétezer aláírás
támogatásával ismét kérte a Klub a kérelem napirendre tûzését, és a pályázathoz
szükséges nagyobb terület biztosítását, melyet a képviselõtestület az augusztus

6-i rendkívüli ülé-
sén egyhangú sza-
vazattal elfogadott
és a 08/02-as hrsz-
ú területen 2600nm
területet jelölt ki az
é p ü l e t e g y ü t t e s
megvalósítására.
Innentõl kezdve
folyamatosan kér-
tek tájékoztatást a
Nyugdíjasház ügyében, de érdemi válasz nem érkezett, egé-
szen 2003 májusáig, amikoris az akkori polgármester, a
pénzügyi bizottság elnöke és a mûszaki osztály vezetõje ellá-
togatott a klub összejövetelére, ahol kijelentették, hogy
októberben már a Nyugdíjas Házban fognak koccintani.

2003. szeptemberben aztán el is kezdõdött az építkezés a
08 hrsz-ú területen, amirõl csak késõbb derült ki, hogy az

egyik épület egy 21 lakásos társasház lesz, a másik pedig közösségi háznak épül, nem pedig nyugdíjas háznak.
Hosszas várakozás után, 2006-ban, amikor Franka Tibort polgármesterré választották, azt ígérte, az elsõ adandó

alkalommal beváltja elõdei ígéretét és egy sikeres pályázat útján csaknem százmillió forintos összköltséggel a létesítmény
megvalósul. Minden bizonnyal az ünnepélyes megnyitóra nyáron kerülhet sor.

Dudásné Gizike néni nagy örömmel újságolta, hogy már neveli a tujákat, amiket majd a kerítés mellé ültetnek, többen
megkeresték õt és jelezték, hogy virágokkal, terítõkkel, berendezési és használati tárgyakkal szeretnének õk is hozzájá-
rulni az „otthonuk” otthonossá tételéhez. 

GE

Tizenkét év várakozás…

Elõzõ lapszámunkban hírt adtunk arról, hogy a Szent Anna
templom 100. éves évfordulója alkalmából a Budapesti Ifjúsági
Kórus lép fel a templomban március 25-én. A vendégszereplés
költségeit 2 fõ kivételével a képviselõtestület, Polgármester úr, vala-
mint a Német Nemzetiségi Önkormányzat tíz-tízezer forintos
hozzájárulása fedezte. 

Már az esti mise alatt ízelítõt kaphattunk gyönyörû énekükbõl,
utána pedig egy órán keresztül minden várakozást felülmúló,
varázslatos élvezetben volt részünk. A kórus tagjai Gerenday
Ágnes karnagy vezényletével, az õszinte örömmel elõadott, szívbõl
jövõ éneklésükkel csodálatos élményt nyújtottak, melyet szûnni
nem akaró vastapssal köszönt meg a hálás közönség, az egyház-
község nevében pedig Frajna András atya látta vendégül az
elõadókat a parókián. Köszönjük a felejthetetlen elõadást, reméljük
idén újra lesz részünk benne Karácsony táján.

Görgényi

Ízelítô az éneklés mûvészetébôl
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Helyszín: 
Kerepes, Gödöllõi dombság

Rajt: 8-10 órakor
Táv: 6 — 14 — 25 km

Szintidõ: 3 — 5 — 7 óra
Szint: 250 — 400 m

Nevezés: 6 km-en 200 Ft, 
14 km-en 400 Ft, 25 km-en 600 Ft.

Rajt-cél:
6 km-es: Szilasligeti Közösségi Ház —
Trianoni emlékmû — Kálvária-hegy —
Látó-hegy — Szilasligeti közösségi Ház 
14 km-es: Szilasligeti Közösségi Ház —
Trianoni emlékmû — Bolnoka tetõ -
Kálvária-hegy — Látó-hegy — Szilas-
ligeti közösségi Ház 

25 km-es: Szilasligeti Közösségi Ház —
Trianoni emlékmû — Bolnoka tetõ —
Ilka major - Kálvária-hegy — Látó-hegy
— Szilasligeti közösségi Ház
A Kerepesi Természetjárók Egye-
sülete mindenkit szeretettel vár az
immár harmadik alkalommal megren-
dezésre kerülõ Trianoni Teljesítmény-
túrájára. Idén három távon várjuk a
természet szerelmeseit.  Ígéretünkhöz
híven a régiek mellett új útvonalak is
vannak a kijelölt távokon ahol sok
szép látnivalóval várjuk a résztvevõket.
Az M31-es völgyhídja alulról nézve is
monumentális építmény, ahogy a két
domb közötti távot áthidalja. Az Ilka
majornál a két fenyves közötti mélye-
déses, kanyargós ösvény igazi bob-
pályához hasonlít. Tiszta idõben az
M31-es felüljáróról vagy a Husztina-
tetõrõl a Börzsöny hegyvonulatai tisz-
tán láthatók. A Kálvária — hegyrõl cso-
dálatos látkép tárul elénk köz-
ségünkrõl és a Budai — hegyekrõl. Ide
érdemes máskor is feljönni, hiszen
nyáron innen nézni a naplementét
felemelõ és romantikus élmény. A
Látó hegyrõl Szilasliget közelebbi lát-
képe tárul elénk. A célba érkezõket
egy tál meleg étellel várjuk, korláto-
zott mennyiségben. Akinek nem jut a
meleg ételbõl, azt frissítõvel és zsíros
kenyérrel tudjuk megvendégelni. A

délutáni órákban egy amatõr rock-
banda szórakoztatja a vendégeket.

A túra útvonalán a könnyebb tájé-
kozódás végett piros-fehér jelzõsza-
lagokat helyezünk ki fákra, oszlopok-
ra, kerítésre május 25-én pénteken. A
túra végén, május 26-án szombat
délután ezeket a jelzõszalagokat a túra
szervezõi leszedik, begyûjtik. Mivel
iskolás gyerekek is részt vesznek a
rendezvényem, a jelzõszalag hiánya
miatt nem szeretnénk, ha eltévedné-
nek, vagy rossz irányba indulnának el.
Ezúton is kérem, a tisztelt lakosságot,
hogy ezeket a jelzõszalagokat ne bánt-
sa, ne szedje le!

Mozduljunk ki a természetbe, te-
gyünk egy kicsit megint az egészsé-
günkért. A túra gyalogosan, futva és
kerékpárral is teljesíthetõ.

A túra részletes leírása és az út-
vonal térképe megtalálható a
www.kerepes.hu oldalon és a
https://sites.google.com/site/kerepe-
sitermeszetjarok/ honlapon, valamint
a http://www.teljesitmenyturazoktar-
sasaga.hu oldal éves naptárjában.
Bõvebb információ Pivarcsi Gábor
szervezõnél, tel: 20/498-5536

Pivarcsi Gábor a Kerepesi
Természetjárók mb. vezetõje

Trianoni teljesítménytúra

2012. május 26.
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A nõnap elõtt egy nappal a polgármes-
teri titkárságra telefonált egy
Szilasligeten lakó hölgy, hogy épp sétál
a jó idõben, és látja, hogy hatalmas lán-
gokkal ég a rét a Szondy utca végében.
Megköszönve figyelmességét, azonnal
értesítettem a közterület felügyelõket,
akik a helyszínre érve értesítették a
rendõrséget és a tûzoltóságot. A
szomszédok elmondása szerint õk már
elkezdték a tûz oltását, de a lángok

nagyon gyorsan terjedtek a szeles
idõben. Szerencsére a tûzoltók nagyon
gyorsan megérkeztek és szerencsésen
eloltották az ekkor már nagyon nagy
területre kiterjedõ tüzet. A
szomszédok segítségével a tûz
okozója is elõkerült, aki beismerte,
hogy valóban tüzet gyújtott, de úgy
gondolta, hogy el is oltotta azt, miután
dolga végeztével elhagyta a helyszínt.
Figyelmetlensége miatt hatalmas terü-

leten leégett a rét és az ott lévõ házak
is kisebb-nagyobb arányban megsérül-
tek. 
Köszönjük példamutató odafigyelését
és jóindulatát a bejelentõnek, óriási
kártól mentette meg a települést. Jó
érzés tudni, hogy vannak a lakókör-
nyezetükért és lakótársaikért aggódó
emberek, akikre biztosan máskor is
számíthatunk. 

Görgényi 

Példamutató odafigyelés

Az emberi felelõtlenség határtalan. Március 31-én késõ
délután kaptam a riasztást a kistarcsai rendõrkapitánytól,
hogy már megint ég a fenyves a Gyár utca fölött. Ez az
utóbbi években a negyedik tûzeset. Lehet ez véletlen?
Aligha. De bizonyíték nincs, csak szóbeszéd, hogy kábelt
éghetnek, hogy fát lopnak, hogy gyújtogatnak és így
tovább… Ha igaz, akkor ez már nem is felelõtlenség,
hanem egyenesen szándékosság.

Összesen 12 tûzoltóautó és több mint félszáz tûzoltó
érkezett Zuglótól Vácig, ki honnan tudott, az jött… És jöttek
a polgárõrök, a rendõrök, kerepesi lakosok lapáttal, gereblyé-
vel és jöttek idegenek, akik látva a tüzet megálltak autóikkal
és hónuk alatt a szobakutyával, vagy a gyerekükkel fényké-
pezni kezdték a lángba borult hegyoldalt. De jött segíteni
Kistarcsáról az alpolgármester és Zsiák Péter képviselõ is.

Az óriási szárazság, és a hatalmas szél megtette hatását, a
lángok a nyaralóövezet felé terjedtek, de félelmetesen.

Pillanatokon múlik ilyenkor a fák, az emberek élete és az
otthonok biztonsága. Több ezer négyzetméteren égett az
aljnövényzet és a fenyõerdõ. A tét az volt, hogy sikerül-e
megfékezni, vagy eléri a Fecske utcát, ahol már számos
hétvégi ház található. A tûzoltók derék emberek. Sötétben
bukdácsolva cipelték a tömlõt, keresték a járható
csapásokat és úgy tûnt, mindenki tudja a dolgát. Sikerült a
Fecske utca elõtt megfékezni a tragédiát, igaz a villamos
szekrény elégett, így nem volt áramszolgáltatás. Este hét
órától éjjel tizenegyig oltottuk a tüzet. Mácsainé Krizsán
Mariann képviselõ kérésemre kinyitotta az üzletét és
ásványvizet vittünk a kormot nyelõ, füstöt lélegzõ
lánglovagoknak. Az összefogás gyõzött.

Mindenkinek köszönet, aki segített megelõzni a
nagyobb tragédiát.

Franka Tibor
polgármester

Ötös fokozatú tûz Kerepesen
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Örömmel tájékoztatom a kedves olva-
sókat, hogy a 2012. április 14-ére
meghirdetett önkéntes szemétgyûjtési
akciónk sikeresen megvalósult. A
takarítás helyszíne: Szilasliget, Hegy
utca aljától a szilasligeti HÉV megálló-
ig. Kezdete: reggel 8 óra, befejezés:
délelõtt 11 óra.
Eredménye: kb.
2 m3 zsákokba
gyûjtött, depo-
nált szemét. 

Az akcióról
röviden: 

Szombat reg-
gel 8 órakor
találkoztunk a
Hegy utca aljá-
nál levõ sze-
lektív hulladék-
gyûjtõ szigetnél.
Rövid munka-
és balesetvédel-
mi megbeszélés
után, kesztyûk-
kel, szúróbotok-
kal és zsákokkal
felszerelve, a
borongós idõre
fittyet hányva,
nekiindultunk a nagy kalandnak.
Lelkes csapatunk rövid idõ alatt,
jelentõs mennyiségû, vegyes tartalmú
eldobált hulladékot pakolt zsákokba,
melyet talicskával hordtunk a deponá-
lási helyszínre. Az állomásra vezetõ út
közvetlen környezetén kívül végigta-
karítottuk a vizes árkot, a széles földút
állomás felé esõ szakaszát, és az
állomás alatti dombot. Bár az esõ 10

órakor nekieredt, a mi kedvünket nem
vette el, és terv szerint befejeztük a
feladatot, amit vállaltunk. Önmagunk
jutalmazására (szigorúan szappanos
kézmosás után) egy autó
csomagtartójából elõvarázsolt, jó illatú
és ízû zsíros kenyeret ettünk újhagy-

mával, majd süteménnyel koronáztuk
meg munkánk gyümölcsét. 

Az akciónk sikeréhez való
támogatást (kesztyû, szemeteszsák és
az összegyûjtött hulladék elszállítása)
ezúton is köszönjük. A fényképeken
egyértelmûen látszik, mit jelent „egy
csepp a tengerben”.

Prikkel Zsuzsanna

Környezetünk tisztaságáért

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld Híd Régió Kft
telephelyein megkezdte a komposzt értékesítést.

Komposzt értékesítési ára: 
2500,- Ft + Áfa/m3 — telephelyrõl történõ elszállítás esetén
3-4-5 m3-es konténer szállítása esetén 530,- Ft + Áfa/km szállí-
tási költséget számolunk fel.

Társaságunk nagyobb mennyiségû, 30 m3 feletti komposzt vásár-
lása esetén kedvezményt biztosít, valamint a komposzt elszállítá-

sát igény szerint — külön megállapodás alapján — vállalja.
A zöldhulladék kezelésérõl bõvebben a www.zoldhid.hu

honlapon is olvashatnak.
Elérhetõségeink: 
Kerepes, Ökörtelek-völgy hulladékkezelõ központ
Központi telefon: + 36 (28) 501 — 404

Nógrádmarcali hulladékkezelõ központ
Központi telefon: + 36 (35) 501 - 404

KOMPOSZT

ÉRTÉKESÍTÉSZAJTÁBLÁZAT
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A pályázat célja: a helyi programok bõvítése, színesítése, tartal-
masabbá tétele 
Az alábbi témakörökben lehet pályázni:

A.) Település környezet- és természetvédelmének segítése,  
B.) Kapcsolódás települési rendezvények szervezéséhez 
C.) Helyi nevezetességek, hagyományok, kulturális értékek
ápolása, bemutatása, 
D.) Ifjúság részére szervezett szabadidõs tevékenység segí-
tése 
E.) Településkép javítás (épített környezet, parkok, épületek
javítása, karbantartása) 
F.) A lakosság részére szervezett helyi kulturális és
szabadidõs tevékenységek, programok segítése 

Rendelkezésre álló forrás Kerepes Nagyközség Önkor-
mányzat 2012. évi költségvetésében elkülönített 2.000.000
forint keretösszeg.

Saját forrás mértéke a támogatással megvalósítani kívánt cél
költségének 25 %-a.

Támogatottak köre: Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben,
valamint a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglaltakra figyelemmel
pályázatot nyújthatnak be azok a 2011. évi CLXXV. tv
elõírásainak megfelelõ társadalmi szervezetek (kivétel: pártok,
érdekvédelmi szervezetek, egyházak), akik: 

a.)  a bíróságon 2012. január 1 elõtt bejegyzésre kerültek, 
b.)  az alapító okiratuknak megfelelõen ténylegesen végzik

tevékenységüket, 
c.)  az elõzõ évben kapott önkormányzati támogatással
hiánytalanul elszámoltak, és kifogás az elbírálás idõpontjáig
nem merült fel. 
Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendõ és

elõfinanszírozás formájában, idõarányos részletekben történik.
A pályázónak 2012. január 1. - december 31. közötti idõszakra,

az alapító okiratában meghatározott célok érdekében szervezett
programok megvalósítására, illetve a programokkal összefüggõ
anyagok beszerzésére igényelhetõ támogatás.

KIZÁRÓLAG HELYBEN MEGVALÓSULÓ PROGRA-
MOKRA ADHATÓ BE PÁLYÁZAT Nem igényelhetõ támo-
gatás: személyi juttatásokra és járulékokra, élvezeti cikkekre
(alkohol, cigaretta). A megvalósított programoknál támogató-
ként meg kell nevezni, fel kell tüntetni Kerepes Nagyközség
Önkormányzatot. 

Pályázati adatlap beszerezhetõ 2012. március 30-tól a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthetõ az
önkormányzat honlapjáról (www.kerepes.hu) 

Pályázat benyújtása: A pályázatot csak személyesen lehet
benyújtani zárt borítékban, egy eredeti példányban a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, mely az átvétel után
iktatásra kerül.  

Határidõ: 2012. május 14-én 18 óráig
Hiánypótlás egy alkalommal, 
2012. május 25-ig lehetséges.

Elbírálás: Csak a pályázati kiírás részeként kiadott,
olvashatóan kitöltött, határidõre benyújtott, a kötelezõ mellék-
leteket tartalmazó pályázatok kerülnek elbírálásra. A
támogatások odaítélésérõl Kerepes Nagyközség Képviselõ-tes-
tülete által létrehozott Ideiglenes Bizottság javaslata alapján a
Képviselõ-testület dönt a 2012. májusi ülésén. A Képviselõ-tes-
tület döntésével szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye.  

A döntésrõl a pályázók 7 napon belül írásos értesítést
kapnak. A döntésrõl szóló értesítõlevelek tartalmazzák a
szerzõdéskötés feltételeit, az ahhoz szükséges dokumentumo-
kat és az aláírás módját, határidejét. A pályázati döntés megjele-
nik a Kerepesi Véleményben és az önkormányzat honlapján. 

2012. évi pályázati kiírás
a kerepesi 

civil szervezetek részére

Számok tükrében: A kerepesi,
Március 15-i ünnepségen mintegy két-
százan jelentünk meg a polgár-
mesterrel, huszárokkal, szereplõkkel,
helyi rádióval és rendõrökkel együtt.
Száz ágról sütött a nap, és körben a
dombokon vidáman bukfencezett a
szél. Petõfi Sándor szelleme ott
lebegett köröttünk. Az összegyûlt
ünneplõ mintegy 5,2%-a Kerepes
lakosságának, ha 10500 fõvel szá-
molunk. Ennek tükrében elképesztõen
kevés a kétszáz fõ.

Számoljunk egy kicsit! Tételezzük
fel, hogy a 10.300 fõ otthonmaradt
lakos közül a valószínûségszámítás
szerint mintegy 500 beteg, illetve idõs,
mozgásképtelen ember. Tegyük fel,
hogy a többi, 9.800 lakosból ötszáz
lakótársunk nem magyar nemzetiségû.
Ebbõl továbbgondolva tételezzük fel,
hogy az immáron 9.300 fõre fogyatko-
zottak közül háromszáz éppen nem
tartózkodott itthon. A megmaradt,
mintegy 9.000 lakótársunk húsz száza-

léka, vagyis további, körülbelül 1.800
ember politikai okokból nem rokon-
szenvez, vagy közömbös 1848
eszméivel. Ezért az így már 7.200 fõre
csökkent otthonmaradottból pedig
legalább ötszáz ásta a kertjét, hiszen itt
a tavasz! Végül, a „megmaradt” 6.700
lakosból még 800-at ismeretlen okból
távolmaradottnak tekintve, még min-
dig marad legalább 5.900 ember, akik
nem ünnepeltek velünk ezen a szép
márciusi napon.

A rossz érzések fojtogató folyon-
dárjai szövik át az ember gon-
dolkodását a felszínre törõ kérdések
kapcsán, ha eltöpreng a fenti számo-
kon. Közömbösség, kényelem, eset-
leg valami egészen más van mögötte?
Vajon mit jelent nekik a nemzet, a
haza, vagy a szabadság fogalma?
Pedig bizonyára õk is hallottak már
arról, hogy milyen érzés az, amikor a
csíksomlyói hegyen könnyezve ének-
lik a himnuszt magyarok százezrei.
Ugye, hallottak már róla? És bizto-

san tudják azt is, hogy az aradi vérta-
núk értünk, magyarokért haltak meg.
Valóban tudják? 

Kérdések, amelyekre talán nem is
igazán várok választ. Bob Dylan éne-
kelte valamikor ötven évvel ezelõtt a
Blowin’ in the wind-ben: A választ test-
vér, elfújta a szél. 

Nyelvtörõ: Ha káposztástalaníta-
nánk egy vajling cvekedlit, akkor mi
maradna? Bizony-bizony, csak egy tál-
nyi meztelen tészta maradna.

És ha kommunistátalanítanánk a
Fideszt, akkor mi maradna? Bizony-
bizony, nem sok maradna.

Teszt: Kedves olvasó, ha figyelem-
mel kíséred a Forma-1 közvetítéseit,
akkor próbáld ki azt, hogy
„mûélvezet” közben hirtelen teljesen
leveszed a hangot. Meglásd a hatás
nem marad el! Nálam szinte azonnal
beállt a teljes unalom állapota, hogy
aztán beleásítsak a „versenybe”, mint
Mr. Bean a bélyeggyûjteménybe.

Kovács Ferenc

Egyszóval, két szóval
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A megyei kormányhivatalok, illetve a hozzájuk tartozó föld-
hivataloknál bekövetkezett szervezeti átalakítások következ-
tében szükségessé vált a körzeti földhivatalok ügyfélfogadási
idejének megváltoztatása.
A Gödöllõi Körzeti Földhivatalnál a változások révén 2012.
április 1-jétõl a keddi ügyfélfogadási nap megszûnik, ugyan-
akkor a többi napokon továbbra is tartunk ügyfélfogadást. A
csütörtöki ügyfélfogadás hivatalunkban egyenlõre megmarad,
sõt idõtartamát egy órával meghosszabbítottuk, azonban a
körülmények változásától függõen a késõbbiekben ezen a
napon is megszûnhet a nyitva tartás.

Földhivatali ügyfélfogadás
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BÖLCSI HÍREK

CSICSERGÕ ÓVODA

A Süni csoportosok kezdenek
összerázódni, igazi csoporttá alakul-
ni. Március 13-án meghívták csoport-
jukba a HABAKUKK bábszínházat,
akik színvonalas, igen jó mûsorral
örvendeztették meg a gyerekeket. Jó
szívvel ajánljuk mindenki figyelmébe
a társulatot.

A Fecske és a Csigabiga csoportban
elkezdõdtek a DIFER felmérések. A
Méhecske csoportos gyerekek a
közelgõ ünnep kapcsán az
országzászló elõtt elhelyezték az
általuk készített nemzetiszínû
virágokat.

Március 20-án színházban volt a
Méhecske, Mókus, Fecske és
Csigabiga csoport. A Centrál
színházban a Ludas Matyi címû
elõadást nézték meg.

Április 2-án a Süni, Csigabiga,
Mókus, Fecske és Méhecske csoport-
ban nyílt napot tartottak a húsvéti
ünnepkörhöz kapcsolódó témában.

Április 4-én a nyuszi érkezett aján-
dékokkal megrakodva az óvodába.
Ugyanazon a napon az iskolások is
eljöttek a tanító nénivel a leendõ
elsõsökhöz, a Mókus és Méhecske
csoportosokhoz. Papírból kivágott
tojásokat rejtettek el az udvaron, azt
kellett a nagycsoportosoknak
megkeresni, összegyûjteni. Hoztak az
iskolások csoki nyulat, csoki tojást és
kifestõt, amit ajándékba adtak az ovi-
soknak.

Április 5-én a Fecske, Mókus,
Csigabiga és Süni csoportosok újszü-
lött bárányokat néztek meg Gödöllõn.

MESELIGET ÓVODA

Március 21-én anyák napi és cso-
portfényképezés volt óvodánkban,
amelyre a testvéreket is behozhatták a
szülõk.

Maci csoportosainkkal a Víz világ-
napján játékokkal tapasztaltuk meg a
víz tulajdonságait. A babakádban pró-
bálhatták ki a gyerekek, melyik játék
merül el és melyik marad fent a víz fel-
színén. Együtt kerestük a magyaráza-
tot a felmerült kérdésekre. Késõbb
vízben élõ állatokat festettek, amelye-
ket a faliújságon helyeztünk el.

Húsvétra tojást festettünk, amit
papír és textil virágokkal díszítettünk.
A faliújságunkra kiskacsákat festettek a
gyerekek, melyeknek csõrét és szemét
is ecsettel színezték. Locsolóverset
tanultak a fiúk, a kislányok pedig
készülõdtek a locsolkodók fogadására.
Feldíszítettük a termünket tavaszi
virágokkal, hímes tojásokkal,
barkaággal. Zöld „fûvel” bélelt kisko-
sárba nyuszikat is ültettünk, ezzel is
jelezve, hogy itt nagyon várunk valakit.
Kedden aztán belopózott a nyuszi,
amíg mi az udvaron voltunk, és minden
kisgyerek asztalára ajándékot
helyezett. Nagyon meglepõdtünk,
amikor délben bementünk a csopor-
tunkba, hogy az ebédhez terítsünk.

Katica csoportosaink a Víz világ-
napjának hetében papírcsónakot haj-
togattak, akváriumot rajzoltak zsírkré-
tával és a víz hétköznapi jelentõségérõl
beszélgettek.

A húsvéri készülõdés során tojást
festettek, feldíszítették a csoportszo-
bájukat, húsvéti szokásokat elevenítet-
tek fel és a húsvét utáni kedden tojást
kerestek az udvaron.

Pillangó csoportosaink március
19-én a gödöllõi Könyvtárba látogat-
tak el, a Víz világnapja alkalmából
hallgattak meg egy érdekes elõadást.
Kísérleteztek is a vízzel, érdeklõdéssel
figyelték, mikor fagy meg jobban, ha
fagyasztóba vagy hûtõszekrénybe
tesszük?

Március 27-én a Tûzoltóságot láto-
gatták meg. Éppen akkor ment el két

Az 1997.évi XXXI törvény térítési díjra vonatkozó
bekezdésének értelmében Kerepes Nagyközség
Önkormányzat Képviselõ-testülete 13/2012.(III.30) rende-
letében bevezetésre került a bölcsõdei gondozási díj. Ennek
megállapítása a családon belül egy fõre jutó jövedelem alap-
ján történik. Az étkezési térítési díj egységesen 500 Ft/ fõ,
ehhez számoljuk hozzá a megállapított gondozási díjat.

Kérjük azokat a szülõket, akik bölcsõdébe szeretnék
íratni gyermeküket a következõ gondozási évre, feltétlen
keressenek meg, hogy biztosítani tudjuk a férõhelyet.
Érdeklõdni telefonon és e-mail címünkre írva is lehet. e -
mail cím: bolcsode@kerepes.hu

Tel. szám: 06-28-561-052, 06 20 559-8912, babaligetbol-
csi.hu internetes oldalunkon minden, a bölcsõdénkkel kap-
csolatos információ megtalálható.

Májusban szeretnénk nyílt napot rendezni, melyen a
szülõk vendéglátás keretében betekintést nyerhetnek,
gyermekük bölcsõdei életébe.  Kötetlen beszélgetésekkel,
udvari játéktevékenységgel szeretnénk színessé, hangula-
tossá varázsolni ezt a pár együtt töltött órát.

Kérjük a szülõket, aki lehetõsége szerint segíteni tud,
támogatásával, felajánlásával járuljon hozzá, hogy ez a nap,
ami elsõ a Kerepesi Bölcsõde történetében, tartalmas és
emlékezetes legyen.

Zvada Éva

Babaliget Bölcsõde 



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2012. ÁPRILIS 15

O
K

TA
TÁ

S
N

EV
EL

ÉS

tûzoltóautó is tûzesethez, amikor
odaértek. A tûzoltóságon megnézhet-
ték milyen eszközök vannak egy
tûzoltóautóban (tömlõ, szerszámok).
Húsvéti készülõdésük során vidám
öltözékû nyuszikat készítettek, illetve
pelyhes kiscsibéket és bidres-bodros
bárányokat.

Teknõs csoportosaink a húsvéti
készülõdés idõszakában meglátogatták
a Szabó Magda könyvtárat. Az
iskolából az elsõs tanító nénivel nyuszi
keresõ játékot játszottak az udvaron.
Papírtojásokat kellett összegyûjteni a
gyerekeknek, amelyeket a tanító nénik
elrejtettek. Az összegyûjtött papírto-
jásokat csoki tojásra lehetett beváltani.
A tanító néni ajándékba
kifestõkönyvet hozott az iskolai rajz-
verseny nyerteseinek. Helyezettek: I.
Kutas Kata, II. Fila Csenge, III.
Gébert Bálint. Gratulálunk!

Április 13-án egy fazekas központ-
ba látogattak a gyerekek, ahol megle-
petés ajándékot készítettek Anyák
Napjára.

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Március 15-én megemlékeztünk az
ünneprõl. Néhány korabeli dallal és a
Nemzeti dal c. verssel próbáltuk a sza-
badságharc akkori viszonyait érzékel-
tetni a gyerekekkel. Kokárdát,
nemzetiszínû virágot hajtogattunk,
amit mindenki örömmel készített. Az
ünnep elõtti napon az óvoda minden
csoportja elsétált a Hõsök

Emlékmûvéhez, ahol elhelyezték a
maguk készítette szimbólumokat.
Reméljük, hogy ebbõl a hangulatból a
késõbbiekben is megmarad valami a
gyermekekben.

A Víz világnapján elsétáltunk a
közeli patakhoz, ahol a víz fontosságá-
ról beszéltünk. Kitértünk arra is, hogy
miért fontos a takarékosság és a tiszta
környezet.

A nagycsoportosok rajzpályázaton
vettek részt, amelyet az iskola hirde-
tett meg. A gyerekek az ott tett láto-
gatás élményeit rajzolták le. A
Napocska csoportból díjat nyert Bólyz
Bíborka, Kõszegi Tamara és Tornyi
Larissza. Gratulálunk!

A jó idõ beköszöntével egyre töb-
bet tartózkodunk az udvaron. A
Gyöngyvirág és Margaréta
csoportosok gereblyét, seprût ragad-
tak, hogy az udvart rendezettebbé
tegyék. Öröm volt nézni a gyerekeket,
ahogy egész délelõtt sürgölõdtek és
együtt gyönyörködtek az elvégzett
munka eredményében.

A középsõ csoportban elkezdõdtek
a DIFER felmérések, melyeket április
közepéig kell befejeznünk. Ezek ered-
ménye alapján készülnek el a
következõ évi fejlesztési tervek.

A három óvodának Franka Tibor
polgármester úr egy trambulint aján-
dékozott, melyet a gyerekek nagy
örömmel vettek birtokba. Hatalmas
volt az érdeklõdés és jó volt látni,
ahogy a gyerekek mozgáslehetõsége
ezzel az eszközzel is gazdagodhatott.
Köszönjük!

A Szivárvány óvodában kezdte meg mûködését az a kerti
gumiszõnyeges trambulin, amelyet Franka Tibor polgár-
mester magánemberként vásárolt három óvodánk gyerme-
kei számára. Az önfeledt ugrándozás élményét jelentõ játé-
kot hetente másik óvodában állítják fel, hogy egyetlen gye-
rek se maradjon kii a szórakozásból. Egészségükre!

Ajándék trambulin
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Iskolánkban évek óta
hagyomány, hogy tavasszal
egy napos egészségnapot
rendezünk. Fontosnak tart-
juk, hogy tanulóink megis-
merjék a mozgás, az egész-
séges táplálkozás, az egész-
séges életmód fontosságát
és tegyenek is azért, hogy

egészségesek legyenek. Idén
ez a nap árpilis 4-ére esett.
Reggel nyolckor mozgásra
felbuzdult gyerekek töltöt-
ték meg a tornatermet.
Téglás Klaudia zumba
„órája” hihetetlen jó hangu-
latot teremtett.  Öröm volt
látni, hogy a gyerekekkel
együtt egy-két mozogni
vágyó pedagógus is milyen
élvezettel próbálja leutá-
nozni a táncos mozdulato-
kat. Klaudiának a zenés,
táncos tornával sikerült
mindenkit megmozgatnia.
Köszönjük! Ezután tanuló-
ink az osztálytermükben,
életkoruknak megfelelõ
játékos feladatokkal, többek
között totó, keresztrejt-
vény, zöldség és gyümölcs
memóriajáték és gyümölcs-
saláta készítéssel foglalták el
magukat. Folyosónk falát
díszíti a diákok egyik mun-
kája, aminek elkészüléséhez
minden osztály maximálisan
hozzájárult.  A nap egyik, a
gyerekek által nagyon várt
eseménye az eredményhir-
detés volt, amely során azt a
három osztályt, és minden
osztályból azokat a gyere-
keket is jutalmaztuk, akik
az elõzõ napon, az iskola
udvarán, játszóterén eldu-
gott papírtojásokból a

legtöbbet gyûjtötték össze.
Az egészségnaphoz kapcso-
lódóan a 3. és 4. évfolyamon
belül megrendezett úszó-
verseny gyõzteseit is megis-
merhettük. Ez a nap is
nagyon sikeresen, vidáman
zajlott, reméljük, hogy sok
élményt, tudást szereztek

tanulóink az egészség fon-
tosságával kapcsolatban.

Váray Anita

Úszóverseny helyezettjei
3.évfolyam.
Gyorsúszás:
I. Haselbach Ivett, II. Szabó
Mónika, Kapitány Krisz-
tina, III. Korcsek Viktor,
Antal Roxána
Hátúszás:
I. Rábai Enikõ, II. Par-
kánszki Panna, III. Szabó
Mónika
Boborékláb:
I. Haselbach Ivett, Szabó
Mónika, II. Parkánszki Pan-
na, III. Boldavölgyi Diána,
Rábai Enikõ, Korcsek Vik-
tor
4. évfolyam
Gyorsúszás:
I. Keszi Márton, II. Sárvári
Szabolcs, III. Konti István,
Molnár Sándor
Hátúszás:
I. Keszi Márton, II .Molnár
Sándor, III. Konti István
Mellúszás:
I. Sárvári Szabolcs, II .Keszi
Márton, III. Molnár Sándor,
Konti István
Pillangóúszás:
I. Keszi Márton, II. Konti
István, III. Molnár Sándor

Gratulálunk 
a bajnokoknak!

Egészségnap az alsó tagozaton Egészségnap a felsô tagozaton

Április 4-én, a tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási napon
a tanulók iskolatáska helyett sportfelszerelésben érkeztek
az iskolába, és kíváncsian várták milyen feladatokkal kell
megbirkózniuk ezen a napon. Mielõtt azonban a csapatok
nekivágtak volna térképeikkel megkeresni az iskola kör-
nyékén található állomásokat, az elsõ két órában az egész-
séggel kapcsolatos felvilágosító elõadásokat hallgathattak
meg szakemberektõl. Ezután néhány perces különbségek-
kel indultak a csapatok és próbálták minél gyorsabban
megoldani a különbözõ elméleti és sportos feladatokat,
hiszen a megoldások helyességén kívül idõeredményüket is
figyelembe vettük helyezéseik megállapításánál. Mindegyik
csapat nagyon igyekezett, lelkesen buzdították egymást a
csapattagok, és igen szoros eredmények születtek. Nem
kisebb tétért küzdöttek, mint a környezõ sportlétesítmé-
nyek által felajánlott nyereményekért. Köszönjük az önzet-
len segítségét a mogyoródi és a kistarcsai gokart pályának,
a kistarcsai uszodának, a káposztásmegyeri jégcsarnoknak,
a Royal Stationnek, és az iskolai zumba tánctanárának.

A fáradt tanulókat almával, túró rúdival és teljes kiõrlésû
lisztbõl készült kiflivel kínáltuk, amelyeket szintén a
településünkön élõ vállalkozók ajánlottak fel a gyerekek-
nek. Köszönet érte Ildikónak a Tóth pékségbõl, a zöldséges
Terikének, Nagy Eszternek a kisbolt tulajdonosának és a
Tölgyfa Patika tulajdonosának.   

Iskolánk felsõ tagozatának talán
egyik legszebb hagyománya — a
lehangoló általános tendenciával
mit sem törõdve - a költészet
napjának minél sokszínûbb
megünneplése évrõl évre egyre
változatosabb formában. Így tör-
ténhetett, hogy 2012-ben már
március végén hangoltunk erre, a
számunkra, magyar-tanárok
számára kiemelkedõen fontos
eseményre. A bevezetés egy
kortárs költõk mûveire irányult
versmondó verseny volt, melyre
szép számmal készültek diákjaink.
Nagyon jó volt hallgatni a ke-
vésbé ismert költõk verseit is a
klasszikusok mellett, hiszen így
témában és tematikában nagyon
változatos lírai csokor bonta-
kozott ki. A húsz bátor ver-
senyzõ közül a legügyesebbek
nem csak oklevelet, csokit és
ötöst kaptak, de képviselhetik
iskolánkat a  KEREPESI
SZÍNITANODA által hirdetett
CSÕRIKE versmondó verse-
nyen is.

5.-6. évfolyam
I.  Sárvári Nikolett 6. o.
II. Molnár Elizabet 5. o.

III. András Gergely 5. o.,
Bajusz Zsuzsa
IV. Sárvári Éva 6. o.

7-8. évfolyam
Lastyák Renátó 7. a., Bangó
Alexandra 8. o., Petrovics
Zsuzsanna 8. o., Csóka Pamela
7. b., Striczky Panna 7. b.,
Szénási Zsófia 7. a.

Már a tavaszi szünet elõtt
meghirdettük az ILLUSZT-
RÁLD KEDVENC VER-
SEDET címû rajz pályázatot,
amelyre még az alsó tagozatos
kisdiákok is küldtek
„remekmûveket”. A legszebbek,
legkifeje-zõbbek azt az üzenõ
falat díszítik, melyre a 8. évfo-
lyam tanulói írták kedvenc
versidézeteiket. Hogy kik õk?
Vörös Szabolcs, Sárai
Zsombor, Nagy Patrik, Fekete
Viktória, Pádár Kristóf, Gáspár
Liliána 3. évfolyam tanulói.

Oláh Szilvia, Daróczi
Patrik, 5. osztály, Nemes Péter,
Montalbano Fredi-ano 6. osz-
tály, Fazekas István, Bereczky
Gábor, Hock-Sirsom Viktória,
Nemes Bettina 7. évfolyam,

„SZÁLLJ KÖLTEMÉNY, 

SZÓLJ KÖLTEMÉNY 

MINDENKIHEZ KÜLÖN, KÜLÖN”
Beszámoló április 11-e, a Költészet Napja kapcsán
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ÉSGergely Fruzsina 8. osztály
diákjai. Örömmel gratulálunk
mindenkinek!

Végül pedig a 8. osztályosok
több hétig tartó, írásom címéül
is választott József Attila
verseire épülõ, a költészettel
általában foglalkozó projektjét
említeném, melynek záró
foglalkozására elsõsorban a
felnõtteket, tanítóikat, tanárai-
kat várják. A négy hét  alatt
olyan kérdéseket próbáltunk
megválaszolni, hogy mi a költé-
szet, ki volt, és mi nem volt
József Attila, kinek melyik a
kedvenc verse, és miért…?

Kutatás közben rengeteget
tanultunk, megismertük a XX.
század társadalmi problémáit,
kulturális életét, képzeletben
részt vettünk a mindennapok
életében, dramatizáltunk, verset
írtunk, küldtünk, üzentünk.
Min-denkinek, akit érdekelt.
Hogy ez fontos, hogy József
Attila ma is aktuális. Hogy ma
is igaz az egyik legfontosabb
üzenete: „Jó szóval oktasd, ját-
szani is engedd szép, komoly
fiadat!” Tanultunk. Csak kicsit
másképp.

Müllnerné Sz. Margit
magyartanár

1848. március 15-re emlékeztünk a Széchenyi István Általános
Iskolában. Március 14-én az alsó és a felsõ tagozatosok közösen
ünnepelték meg a forradalom 164. évfordulóját. Nagy örömünkre
szolgált, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói is megtisztelték
figyelmükkel a gyermekek ünnepi szereplését, sõt Kántor
Zsuzsanna hivatali dolgozó Petõfi-verset mondott. A felsõ
tagozatosok irodalmi mûsorába illeszkedett az elsõsorban alsósok-
ból álló énekkar dalcsokra, a Kisvirág tánccsoport és a 3. osztályo-
sok tánca. Tanulóink közül 62 gyermek szerepelt a mûsorban.

A kisebbek zászlót, csákót, kokárdát is készítettek az ünnep
tiszteletére. A nagy történelmi eseményhez méltó komolysággal,
tisztelettel emlékeztek meg a tanulók a nagy napról, amelynek
fiataljai vezetõ szerepet vállaltak az akkori események irányításában.

Iskolai megemlékezés 

1848. március 15-re

Ez a munkaforma túlmu-
tat az iskola keretein, számít
a szülõkre, külsõ segítõkre;
más szervezési formát igény-
nyel, mint a hagyományos
oktatás. Az egész iskolát
mozgósító nagy projekteken
kívül fontos szerepük van a
rövid ideig tartó (2-3 hét),
tantárgyi témához kapcsoló-
dó mini-projekteknek. Az 5.
osztályosok „Görögök”
címmel ilyen mini-projekt-

ben munkálkodtak az adott
történelmi tananyaghoz
kapcsolódóan. A gyermekek
kooperatív és páros munká-
ban dolgoztak. A történelmi
ismeretek mellett Görög-
ország földrajzáról, növény-
és állatvilágáról, görög tu-
dósokról szereztek isme-
reteket, ételrecepteket gyûj-
töttek, rajzokat, övet, táblá-
kat készítettek. Az olimpiai
játékokat felidézõ sportver-

Projektzáró az ötödik osztályban
„A projekt egy cél által meghatározott tapasztalatgyûjtés,
céltudatos cselekvés, amelynél az uralkodó szándék (cél
elérése) mint belsõ hajtóerõ, meghatározza a cselekvés cél-
ját, szabályozza annak lefolyását, motivációjához erõt ad.”

W. H. Kilpatrick

senyeket rendeztek. A pro-
jektzárón, ami március 30-án
volt szülõk és tanárok lát-
hatták a gyermekek alko-
tásait, elõadását. Az ese-
ményt görög lakoma zárta,

amirõl a szülõk gondos-
kodtak. A projektben részt
vevõ tanárok: Nagy Boglár-
ka, Kõvári Lászlóné, Szabó
Béla, Gulyás Zoltán, Mészá-
ros Klára.

Márciusi kertrendezés
Sokéves hagyomány iskolánkban, hogy amikor megérkezik a
tavasz és itt a jó idõ, az iskola kertjében elvégezzük a szükséges

kikeleti munkálatokat. Ez minden évben a felsõs tanulók segítségé-
vel és Sallai Sanyi bácsi vezetésével történik, idén a „rövid hétvége”
szombatján végeztük el ezt a feladatot. 

The Human Body — Az emberi test
Az egészség hét alkalmával a hatodikos és nyolcadikos tanulókkal
megcsodáltuk The Human Body kiállítást. A diákok itt
közelebbrõl megismerkedhettek az emberi test felépítésével, a
betegségek kialakulásával és szervi hatásával, az egészséges és egész-
ségtelen életmód testi és szervi tüneteivel, ill. a fejlõdés kezdeti for-
máitól a fejlett emberi szervezetig láthatták az ember biológiai
fejlõdését, így a tanulók rengeteg hasznos élményt és tapasztalatot
szereztek, de legfõképp képet kaptak arról, hogy miként is épül fel
saját és már embereke szervezete.

Rövid hírek

Március 24-én Kovács Ernõ veze-
tésével judo-bemutató volt iskolánk
tornatermében. A judo történetének
rövid áttekintése és a sportág
bemutatása után az edzõ két tanítvá-
nya mutatta meg diákjainknak, hogy
milyen is egy igazi küzdõsport. A
hatalmas dobások és esések után az
edzõ felkérte iskolánk egyik tanulóját,
Karacs Henrik Noelt, aki annak elle-
nére, hogy nagyon fiatal, már judozik,
hogy mutassa be az edzéseken meg-
szerzett tudását. A bemutatón látható
volt, hogy a nála jóval nagyobb testvé-
rét úgy dobálta, mint a profik!

Ezután vállalkozó szellemû tanu-

lóinknak mutatták be, hogy hogyan is
néz ki egy-egy dobás, amit ki is pró-
bálhattak. Természetesen ez a fiúk
között nagy érdeklõdést váltott ki.

Iskolánk egyik testnevelõ-
tanáráról, Zsófi nénirõl kiderült, hogy
õ is judozott, nem is akármilyen
szinten, úgyhogy õ is tartott egy kis
bemutatót, ide-oda dobálta a nála sok-
kal nagyobb férfiakat. Ezentúl lehet,
hogy még jobban edzeni kell az óráin!

A bemutató végén elmondták,
hogy az edzéseket itt, az iskolában is
lehet látogatni, idõvel pedig komoly
versenyzõ lehet az itt kezdõ fiúkból és
lányokból.

Judo-bemutató



A NÖK azaz a Német
Önkormányzat Kerepes,
merthogy ez lett a hivatalos
elnevezése a kerepesi Német

Nemzetiségi önkormányzat-
nak, németül pedig
„Deutsche Selbstverwaltung
Kerepesch”, megint e lépés-
sel is a sváb települések elis-
merését vívta ki. Október-
ben volt 1 éves a NÖK, de ha
össze kéne foglalni mi
minden történt ez idõ alatt,

az újságban nem maradna
másnak hely. A legfontosab-
bakat összefoglalva egy sör-
fesztivál, egy népszámlálás,
mely felmérésünk szerint
minden várakozásunkat felül
múló eredményt hozhat, egy
pótszilveszter, pár kis buli, a
Stammtisch klub, a Kerepesi
Német hagyományõrzõ
egyesület megalakítása. Ide
is várjuk a tagok jelentkezé-
sét, immár 60 — 65 tag és
sokan jelezték érdeklõdésü-
ket. 2 alkalommal már spon-
tán karácsonyi adventi kórus
fellépés, amit szeretnénk
tovább vinni és tagokat
toborozva felfejleszteni, és
most, német nyelvû mise. 

60 év biztos eltelt, mióta
nem volt német nyelvû mise
a kerepesi Szent Anna
templomban. Nos, Húsvét
hétfõ 2012-ben megtörte ezt
a hosszú idõt. Itt meg kell
köszönnünk Frajna András
esperes plébános úrnak és
Dr. Sztankó Attila atyának,
aki egyenesen Vácról érke-
zett. Terveink szerint a
következõ német mise Anna
napi búcsú alkalmából lenne,
amit talán Beer Miklós püs-
pök úr és/vagy Dr. Varga
Lajos segédpüspök úr celeb-
rálhatna, felkérésünk nyo-

mán. De ha már Anna napi
búcsú, akkor meg kell emlí-
teni, hogy tervezzük az
Anna Bál hagyományának
felelevenítését. Idén Július
28.-án lehetne, nagy
kimaradás után ismét a
következõ Anna Bál Ke-
repesen. A Vis Vitalis lenne
ennek házigazdája, de a
fellépõk sztár seregét had
lepje még némi homály. A
bál táncosait Ragoncza tanár
úr készíti fel. A hölgyek
nevezhetnek bálkirálynõ
jelöltnek, és persze udvar-
hölgyeket is választanánk
mindezt díjazás mellett.
Errõl még sokat beszélünk.
Várjuk a jelentkezéseket,
ötleteket és szponzorokat is. 

Gazdasági helyzete min-
denkinek nehéz, mégis az
összes hazai 2275 nemzetisé-
gi önkormányzat közül a 66.,
de ezen belül a 423 német
önkormányzat közül a 38.
kiemelkedõ helyen volt a
NÖK a feladatalapú támoga-
tás pénzösszegét tekintve.
Ez teheti lehetõvé további
terveinket. A nyári ifjúsági
tábort, aminek részvételi
díját olyan alacsonyra ter-
vezzük, hogy példátlan lesz
jelenlegi gazdasági helyzet-
ben. Mindez német nyelvok-
tató, de szórakoztató jelleg-
gel. Ha pedig oktatás, akkor
köszönet minden támo-
gatónak, mert szeptembertõl
bevezetésre kerül a német
óvodai és iskolai nevelés-
oktatás. Mindez meglepõ
túljelentkezés mellett. 100-
100 ezer forintot adunk az
óvodának és az iskolának.
Tervezzük a nyelvoktatást
felnõtteknek is. Anyagi
lehetõségeink támogatásra is
lehetõséget nyújtanak, 2
ízben 10-10 ezer forinttal
támogathatjuk azokat, a
magukat németnek regiszt-
ráltakat, akik rászorulnak.
Ha pályázataink eredménye-
sek lesznek, további támoga-
tást tervezünk. A „legöre-
gebb kerepesit” is támogat-
juk, azaz Nepomuki Szent
János szobrát tervezzük res-
tauráltatni. Ez a szent 1350-
ben, Wolfflin Jánosként szü-
letett, és a szobor egyes for-
rások szerint 1771-ben,
mások szerint 1863-ban

Glasz János által állították
Kerepesen. A Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal
(KÖH) mûemlék-nyilván-
tartása szerint egyetlen
mûemléki védelem alatt álló
kerepesi szobor.  A folyók,
hidak, hajósok, vízimol-
nárok, halászok védõszentje
— akit 1729-ben avattak
szenté — kultusza igen
népszerû volt a XVIII.-XIX.

századi Magyarországon.
Kerepesnek jelenleg nincs
helyi értékvédelmi rendelete,
ezért szándékozunk erre
elõterjesztést tenni a telepü-
lési önkormányzat felé,
mivel több kiemelkedõ érték
is van Kerepesen, amit, mint
e szobrot is, az enyészet
veszélyeztet.  Az érdeklõ-
désre való tekintettel, dolgo-
zunk tovább, a Falu család-
fán. Ehhez persze kell a
kerepesiek támogatása is
adatok és történetek, képek
formájában. Egy 2013-as
Kerepes Naptáron is dolgo-
zunk, amit eljuttatnánk min-
den családhoz. Várunk
ehhez képeket, javaslatokat.
És persze minden ötletért
hálásak vagyunk. 

Szlogenünk: „Mi azért
vagyunk, hogy segíthes-
sünk”. Szeretnénk, ha min-
denki így lenne ezzel.

Springer Friedrich

Pár héttel ezelõtt egy szom-
bat este leültem a szobába és
bekapcsoltam a tévét. A Csillag
Születik tehetségkutató mûsor
ment éppen. Az egyik
résztvevõnél felkaptam a fejem,
amikor bemutatkozott:
„Negyela Bernadett vagyok
Kerepesrõl”.

Az agyamba villant a felis-
merés, „Hiszen ez a Berni, a
volt Széchényis osztálytársam!”
Izgatottan hívtam a volt diák-
társakat, akik örömmel mond-
ták, hogy õk is látták. Szépen,
tisztán, érthetõen énekelt.
Szerénységével és egyszerûsé-
gével a zsûri szimpátiáját is
kivívta. Berni a célodat elérted, a
döntõbe jutottál, de ne elégedj
meg ennyivel. Mutasd meg,
hogy mire vagy képes, hiszen
Hajós András is megmondta:
„Énekes lesz belõled!”

Volt iskolatársaid és Kerepes
lakossága büszke rád. Merj
nagyot álmodni és mi szavaza-
tainkkal ebben segítünk téged.
Sok sikert kívánunk neked és
reméljük, hogy Kerepes is adhat
egy kis csillagot az országnak.

Egy volt Széchényis 
osztálytársad: 

Pivarcsi Norbert

Az álmok kapujában
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Az elõzõ cikkel kapcsolatosan kérdezték, hogy mennyivel
érdemes belevágni a felújítási munkálatokba. Nos, az ésszerû
alsó határ 500 ezer forintnál van, ha a tulajdonos valóban elõre
szeretne lépni egy családi ház energetikai tulajdonságait illetõen,
valamint rezsiköltségét jelentõsen szeretné csökkenteni. Ebbõl
persze nem telik mindenre; kazáncsere, új nyílászárók, napkol-
lektor, teljes szigetelés, stb — ez így együtt többe kerül ennél.

Érdemes 2-3 részre bontani a felújítást és mindig arra költeni
elsõként, ami a legnagyobb megtakarítást eredményezi. Ezért
foglalkoztunk mi is elõször a homlokzati hõszigeteléssel, de
most nézzük a lábazatot és a födémet.

A lábazati szigetelés elmaradása esetén „fázik a lábunk” a már
leszigetelt házban. Ha viszont az épületet (a példa egy 10x10-es
klasszikus kockaház volt, betonfödémmel, 50 cm lábazattal) 7-
10 cm vastagságú XPS szigeteléssel látjuk el, megszüntethetõk a
vonalmenti hõhidak és a padlót sem érezzük hidegnek. A 8 cm-
es szigetelés anyagköltsége színezéssel együtt kb. bruttó 4400
Ft-ba kerül m2-enként. Aki jól akarja megcsináltatni, az leenge-
di a járda szintje alá a szigetelõanyagot a jobb hõtartáshoz. Erre
az épületre ez összesen 168.000 Ft lenne áfásan. Mivel a házból
az energia kb. 15 %-a az alapon keresztül távozik , a fûtési sze-
zonban 45.000 Ft-ot is spórolhatunk ezzel a beruházással.

Lássuk a födémet. A beton köztudottan jól vezeti a hõt,
ezért a fûtésre fordított energia 25-30 %-a is távozhat fölfelé.
Ez a fûtési idényben átlag 90-110 ezer forintot jelenthet a gáz-
számlában.

Ha nem akarunk lépésálló megoldást a padlás leszigetelésére,
akkor 100 m2 leterítése 20 cm vastagságban 210.000 Ft!!-ból
megáll. Érdekes, nem igaz? (Ha 30 cm-t teszünk rá, kb. 70 eFt-
tal kerül többe, viszont egy esetleges ház eladásnál — tökéletes
szigetelés esetén -  akár „A” energetikai osztályba is sorolható az
épület. Ez a tény önmagában 1-3 MFt eladási árnövekedést is
jelenthet!) Természetesen ez is csak akkor van jól megcsinálva,
ha a homlokzati és a födémszigetelést rendesen, szakszerûen és
leginkább hõhíd mentesen csatlakoztatjuk össze körben a
koszorú teljes hosszában is.

Ám, ha kis pakolórészt is szeretnénk kialakítani a padlástér-
ben (legyen 20 m2), akkor kb. 50.000 Ft többletköltséggel járha-
tóvá is tehetjük. Ne felejtsük el szigeteltetni a padlásfeljárót sem.
Ha a tetõ felújítása sem késhet, célszerû a két munkafázist egy-
szerre elvégezni.

Látható, hogy a ház teljes körbeszigetelésével, viszonylag kis
ráfordítással rengeteget lehet megspórolni a rezsiköltségekben,
valamint eladáskor ez a beruházás busásan megtérül.

Szeretné a gázszámláját csökkenteni?
Elhatározta, de még nem döntötte el kivel
végezteti el a felújítást?

Keressen meg minket és egy kötetlen
beszélgetés keretében megoldást nyújtunk
problémájára! Coll-Stock — mérce az épít-
kezésben.
Folytatjuk… 

Hitkó László

Felújítás alaptól a tetõig — kérdések és válaszok II.

Automata 
mosógép 

szerviz
Billinger Zoltán
06-30-214-6366

2012. március 31-én tartottuk a Szilasligeti Közösségi
Házban Húsvéti Játszóházunkat. Bár többek szerint a
szombat délután nem szerencsés idõpont, mi magunk
lepõdtünk meg a legjobban, amikor hatalmas tömeg lepett
el minket. (Összes matematikusi képességünket bevetve,
52 gyereket számoltunk össze!)

Kézmûves foglalkozásokkal kezdtünk. A legkisebbek
húsvéti színezõt kaptak. Lehetett készíteni gyapjú bárány-
kát, papírból tojáskoszorú ajtódíszt, tojásból kikelõ kiscsi-
bét, ablakdíszt. Akinek mindez nem volt elég, ott volt az
elmaradhatatlan gyöngyfûzés. A kézmûveskedés fáradal-
mait hangszerbemutatóval, népi játékokkal, táncházzal
lehetett levezetni.

A gyerekek - az egészen kicsitõl a nagyobb iskolásig -,
lelkesen dolgoztak. Boldogan mutogatták egy-egy elké-
szült munkájukat. Öröm volt látni a gyerekekkel együtt
tevékenykedõ, a kézmûves foglalkozásokba belefeledkezõ

szülõket, sõt nagyszülõket is. Meglátogattak bennünket az
Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub tagjai, akik csodaszép,
saját kreativitással és kézzel készített díszeikkel lepték meg
az aprókat. Nagyon jó hangulatú délután töltöttünk
együtt.

Nyuszi hopp…
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14 éves focista lányaink Svájcba utaztak egy hétre, hogy részt
vegyenek egy 3 napos nemzetközi tornán, mely a XII. kerületi
Hegyvidék Csapata segítségével jöhetett létre. Külön köszönjük
Dénes Andrásnak a lehetõséget. Természetesen a választás nem
csak véletlenszerûen esett a kerepesi kislányokra, ugyanis a megyé-
ben nekünk van a legjobb 14 éves korosztályunk. 

Svájcban az Olasz határ közelében, Lugánóban került
megrendezésre a torna, ahol svájci, olasz, német, magyar és
francia csapatok mérték össze erejüket. A mi lányainkon
kívül a Hegyvidék csapata felnõtt-, és 18 éves lánycsapatá-
val vett részt a tornán, így három magyar csapattal szere-
peltünk a megmérettetésen. A lányok nagy örömére, saját
melegítõt, hátizsákot, és 2 garnitúra, nevükkel feliratozott
mezt kaptak. A sok élményt, és ajándékot egy nagyon jó
játékkal igyekeztünk meghálálni. 

Jól kezdõdött számunkra a torna, az elsõ nap minden
csapatot megvertünk, akivel játszottunk. A második nap
végén a döntõbe jutásért egy olasz csapattal kellett
játszanunk, akiktõl elszenvedtük elsõ vereségünket, így a
harmadik nap, csak a harmadik helyért játszhattunk, amit
végül is nagy küzdelemben, szintén egy olasz csapat
legyõzésével szereztünk meg. A rendes játékidõ döntet-
len volt, de a 11 párbajban felülkerekedtünk. A második
helyezett franciákat a csoportmérkõzéseken 3:0-ra meg-
vertük. Természetesen nagyon örülünk a harmadik
helynek is, hiszen elõször voltunk külföldön és
nemzetközi tornán. A Hegyvidék felnõtt csapata szintén
harmadik helyezést ért el, a 18 évesek pedig a második
helyen végeztek. A futball mellett maradt idõ a kikap-
csolódásra is, városnézésre, a környezõ mûemlékek megtekinté-
sére. Összességében nagyon jó és eredményes kirándulás volt,
amirõl sok-sok élménnyel és dicsõséggel térhettünk haza. Úgy
érzem, hogy a Hegyvidék vezetõsége, és Dénes András úr is elé-
gedett volt velünk. 

Eközben Kerepesen is zajlott a foci élet, 16 éves gyerekeinka télen
jól kipihenték magukat, és a tavaszt megtáltosodva kezdték. A két
legerõsebb csapattól sajnos kikaptak, de a többi csapatot, Isaszeget,
Turát, Erdõkertest simán verték. Ha tovább folytatódik jó formájuk
akár a 3. helyet is elérhetik. Ifi csapatunk tovább folytatja jó
szereplését. Az eddigi 4 mérkõzésen 31 gól lõttek és csak 1-et kaptak,

nagy versenyben vagyunk az elsõ helyért. Reméljük két év
után újra bajnokok, lesznek. Felnõtt csapatunkról sajnos
ugyanezt nem lehet elmondani, az eddigi 4 mérkõzésüket
mind elveszítették. Bízunk benne, hogy összeszedik
magukat, és év végére megerõsítik a megye 2-es szereplésü-
ket. Sajnos az öregfiúkról sem mondhatunk túl sok jót. Az
eddig lejátszott 5 mérkõzésükbõl, csak 1 döntetlent sikerült
kiharcolniuk, reméljük az elkövetkezendõ meccseken
javítanak ezen az átlagon. Nõi csapatunk, jól kezdte a sze-
zont, Hevest 3:0-ra, a III. kerületet: 2:0-ra verték.
Ellátogatott hozzánk az elsõ helyezett Astra csapata, aki ter-
mészetesen most is NB1-es játékosait visszajátszatva játszott
ellenünk, de így is a második félidõ közepéig 0: 0-volt az állás,
utána sajnos megszerezték a vezetést. A mérkõzés végén
lõttek még egy gólt, így 2:0-ra kaptunk ki, de nincs miért szé-
gyenkeznünk, becsülettel helytálltunk. Volt még egy
mérkõzésünk a Metis ellen, amit 2:1-re megnyertünk.
Legkisebbjeink, a 7-11 évesek a Bozsik programban
szerepelnek, idén az elsõ tornájuk Gödöllõn volt, ahol a 7-,
és a 9 éves korcsoportunk a középmezõnyben végzett, a 11
évesek a harmadik helyet szerezték meg. Büszkék vagyunk
rá, hogy három kerepesi gyermek is benne van a megyei
válogatottban. Gratulálunk nekik.

Továbbra is várjuk fiúk és lányok jelentkezését. Edzõk
elérhetõsége: 7-11 éves korig: Kõvári Péter: 06 70/632-4901, 12-17
éves korig: Nagy Tamás: 06 30/545-7917, nõi csapat: Kiss Kálmán:
06 20/488-1855.

Ferenczy

Szép volt lányok!

Elôkelô helyezés nemzetközi focitornán 


