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Idén 865 éves településünk, s
ez alkalomból egy több for-
dulós játékot is hirdetünk,
melynek feladatait a Kerepesi
Vélemény aktuális számában,
valamint honlapunkon és
facebook oldalunkon
találhatják meg leendõ játé-
kosaink.

Az egyes fordulók nyertesei-
nek nevét minden hónapban
megjelentetjük honlapunkon,
a www.kerepesmuvhaz.hu
oldalon. A nyeremények
folyamatosan átvehetõk a
Forrás Mûvelõdési Házban.
A nyeremények különbözõ
értékû vásárlási utalványok!
Az összes fordulón részt
vevõ játékosok év végén
további nyereményesõre
számíthatnak!

A MEGFEJTÉSEKET
VÁRJUK A FORRÁS
MÛVELÕDÉSI HÁZ

ELÉRHETÕSÉGEINEK
EGYIKÉRE.
E- HAVI

FELADVÁNYUNK: 
Faragjunk rímet

Kerepesrõl!
Saját költésû verseket várunk
ebben a hónapban, mely
Kerepes történetérõl, múlt-
járól, jelenérõl szól, méltatja
a települést, kiemeli büsz-
keségeinket, erõsíti bennünk
az együvé tartozást.

Jó játékot kívánunk!
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865 éves kerepes!

Faragjunk
rímeket
Kerepesrõl!

Túllépünk a téli ünnepeken,
ezek az elsõ hónapok szinte
újszülöttként lépnek életünk-
be. Kinyitottuk az évet, a
hónapokat lassanként újabb
tartalommal töltjük meg.
Életre születünk. Egyesülünk
a léttel. Olyan ez, mint két
egybeolvasztott gyertya, ami-
ben a kanóc nem ég viasz nél-
kül. Természetes, hogy konk-
rét cselekedetekkel haladunk
elõre, létünket bizonyos sza-
bályok munkálják. Ha tájéko-
zottak vagyunk a világ jelen
sorsával, könnyebben eliga-
zodunk benne. 

Jó lenne újra aranykorban
élni, amihez gyermek, sok-
sok gyermek kellene.
Életembõl merítve jól tudom,
ahány gyermek annyi gond is.
Legkisebb unokám élete
túlságosan nagy izgalommal
kezdõdött. Hét és fél hónap-
ra 1.28 kg-osan jött a világra.
Az inkubátorban megcsodál-
hattam pici emberkémet.
Éreztem hõsies küzdelmét
életben maradásáért. Az
orvosok legnagyobb csodál-
kozására gyorsan megdupláz-
ta születési súlyát. Neki így és
akkor kellett világra jönnie.
Aggodalmat és ajándékot
kaptunk általa. Fiam fiát,
nagyi az unokát. Hiába az
orvostudomány, az ember
nem rendelkezhet az életek,
születések fölött. Az élethez
való jog minden ember
egyenjogúsága. Sajátjaink.
Nem függnek sem az
egyénektõl, sem szüleiktõl.
Hozzátartoznak az emberi
természethez. Amikor a
gyermek megszületik, már a
szülõk kötelessége felnevelni
õt. A szülõi nevelés pótolha-
tatlan. Életemben mindig
hiányzott anyám arca, moso-
lya, akit születésemkor örök-

re elveszítettem. Nagyszüle-
im minden igyekezetük el-
lenére sem tudták õt pótolni.
Szerettek, megtanítottak
az igaz emberi értékekre,
de az igazi szülõi gondos-
kodást nem pótolta még
apám léte sem. 

Az anyaság méltóságát
gyermekeim születése dom-
borította ki bennem. Olyan
sajátos küldetést éreztem,
aminek mélyebb érzéseit
leányomban és fiamban is
átplántálhattam. Mint nagy-
anya szeretetükben, gondja-
ikban ugyanúgy mellettük
vagyok. Már fesztelenebbül
csodálhatom õket. Akinek
gyermeke van, soha nincs
egyedül, még akkor sem, ha
távol laknak egymáshoz.

Mert nem jó az embernek
egyedül. A család olyan
különleges személyi barátság,
amelynek mélysége a
jövõben tükrözõdik. Gyer-
mekeink, unokáink szemé-
ben. Ilyenkor — év elején — a
természet virágai még alsza-
nak. Ám nyitva vannak a
szívet melengetõ csodálatos
gyermeki szemek, ame-
lyeknek színes virágos ágai a

jövõnk felé nyitogatják
bimbóikat! Õk is meg-
határozói, hogy a kinyitott
idõben milyen tartalommal
töltjük meg ez évünk lapjait. 

Sétálunk kis unokámmal.
Hull a hó, csepereg az esõ,
de menni kell. Nem tudok
megállni, hiába akarok. Az
átázott föld lélegezni vágyó
üregeit kerülgetjük. Toll-szö-
vegem állandóan pereg. Kis-
unokám hihetetlen sebessé-
gekre késztet. Szaladok, hogy
utolérjem. 

Négyéves. Gyorsuló iram-
mal hárítja el maga elõl az
akadályokat. Arcán öröm vil-
lan át, amikor a pocsolyába
lép. Beletapos újra és újra.
Tetszik a játék. Kutató tekin-
tettel rám néz. Piciny huncut-
kodással elárulja, tudja mit
mûvel. Bocsánatkérõen rám
mosolyog. Nyújtja kicsi
kezét, látja rosszalló pillantá-
somat. Szívem mosolya azon-
ban felderül, amikor szemei-
be kémlelek.  Fiam tekintetét
keresem. Önmagamat látom
a múlt árnyékában. Semmi
nem akadályozhat meg
abban, hogy végigjárjam vele
a szeretet útját. 

Visszamosolygok. Megfo-
gom kezét, mire kiugrik a
vizes buborékok közül.
Fohász-sóhajom lobogva
repül az ég felé. Boldogsá-
gom megnyugszik.  Továbbin-
dulunk a szivárvány illatú ta-
vaszi nap ösvényén. 

„Arra születünk, hogy õszintén
és szabadon szeressünk: tehát

valami olyat kell adnom a
másiknak, ami az én igazi

valómhoz tartozik.” 
(Thomas Merton) 

Erzsi mama
Zvadáné Farkas Erzsébet

BOTOND
Jézuska hozott 
siettél megszületni
a tavasz átölel.

ÉGI SÓHAJ
A gyermek a megtestesült öröm közöttünk.”

(Victor Hugo)

Tisztelt Olvasók!
Várjuk írásaikat, véleményüket az Önöket érdeklõ történésekkel, ügyekkel kapcsolatban. Kérjük, ossza meg
Lakótársainkkal a közérdeklõdésre számító és tartozó gondolatait, fogalmazza meg kritikáját, tegye fel kérdé-
seit, közzétesszük, igyekszünk utánajárni és megválaszolni azokat. Olvasói levelek, vélemények rovatunkba
várjuk leveleiket, melyeket következõ lapszámunkban megjelentetünk. (Kivétel a durva hangnemû,
személyeskedõ, névtelen levelek.) E-mail címünk: velemeny@kerepes.hu, gorgenyister@gmail.com, telefon-
szám: 06 20 559 8930.

Anyáknapi elôzetes



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2013. ÁPRILIS 3

Folynak a tárgyalások a Hungaroringgel a versenypálya zajának
leginkább kitett településrészeken folyó munkálatok anyagilag
történõ támogatásával kapcsolatban. A hónap közepén a Zrt-
, és a hivatal vezetõi közösen megtekintették a József Attila úti
óvoda tetõszerkezetét, valamint az Állomás utcai útszakaszt,
melyek javításához, illetve járhatóvá tételéhez a Hungaroring
anyagi hozzájárulásáról tárgyaltak.

Hungaroring hozzájárulás

Mint arról többször írtunk, az Önkormányzat anyagi
lehetõségeihez képest igyekszik a település évtizedes rossz
állapotú útjain „segíteni”, illetve hozzájárulni újabb járható
utak, járdák építéséhez. Így történt ez eddig a Mártírok utcá-
ban, a Madarász  utcában, most pedig a Magtár téren lakók
fordultak útépítési-, és hozzájárulási költségek kérésével az
Önkormányzathoz.  14 lakó képviseltette magát a
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a megbeszélésen, ahol
Polgármester úr tájékoztatta a lehetõségekrõl az érintetteket,
akik vállalták az útépítési munkákkal kapcsolatos költségek
felét, - a másik felét az Önkormányzat igyekszik elõteremteni
és szervezi meg a munkálatot. 
Az elsõ megbeszélésen ebben maradtak, a második alkalom-
mal változott az igény és az hozzájárulók létszáma is. Az újabb
igények szerint vízelvezetést és útszegélyes aszfalt utat sze-
retnének az ott lakók, aminek a költségei nagyságrendekkel
magasabbak, plusz még a tervkészítés költsége, ami nélkül
nem építhetõ meg az a típusú út. Az önkormányzat abban az

esetben tud újra tárgyalni az útépítési hozzájárulásról, amikor
eldöntik a lakók, hogy melyik megoldást választják. A Kft
vezetõje egy vállalkozóval a helyszínen megtekintette a terü-
letet, aki ígérte, hogy ajánlatokat ad közvetlenül az igénylõk
képviselõjének különféle mûszaki megoldásokkal a pályaszer-
kezet megépítéséhez.                                                    G.E.

Magtár téri összefogás

Továbbra is várjuk és kér-
jük a civil szervezeteket,
magánembereket, az arra
közlekedôket, aki teheti
támogassa a Hegy utcai

járda továbbépítését a Hév
megálló irányába. 1 négy-
zetméter díszburkolat ára a
kerepesi gyártó jóvoltából
1600 Ft/nm.       Köszönjük!

Folytatódik a Hegy utcai járdaépítés 

Egyszer csak eljött a tavasz. A szorgos kiskertesek máris
javában ásnak a tavaszi napsütésben. Az ásók vasáról lecsúszó
nedves föld szépen fénylik a gyenge szélben. Színes zacskók-
ban dughagyma és borsó vár kiültetésre. A tulipánok és
árvácskák már hetek óta a legszebb ruhájukat mutogatják.
Éhes rigók figyelik a nagy nyüzsgést, és mindenki örömére
idõnként énekelnek egyet.

Józsi bácsi is ásott. Túlhevült indulattal ténykedett, homlo-
káról csurgott a verejték, és szemei égtek a sós létõl. Józsi
bácsit még nem látták izzadni szomszédjai, mint ahogy most
sem. Józsi bácsi ugyanis a kertje alsó felén, egy takarásban
lévõ, gyorsan mélyülõ gödörbõl szórta ki a tervezett, utolsó
hantokat. Akár egy szorgalmas sírásó, éppen úgy dolgozott.
Józsi bácsit azonban most nem érdekelte a korai zöldség.
Mozdulatait az egészséges és igazságos harag irányította. Az
önvédelem jogán döntött úgy, hogy az évek óta tartó
sorozatos kerti tolvajlások elkövetõin megtorolja az elszenve-
dett megaláztatást, és károkozást. Lehet, hogy a magabiztos-
ságom csak illúzió, de az önbecsülésemet helyreállítom, az
biztos - dörmögte. Már a második vermet ásta, aztán a kiter-
melt földet ügyesen széthordta a kertben. A gödröket
idõmarta, kafac bádoggal bélelte, nehogy a befogott élõlény
könnyedén kiássa magát, mint a légszomjtól bepánikolt
vakond. A kész csapdák fedését és álcázását gyorsan és szinte
már szakszerûen végezte. Végül a kerti, fogyasztható növé-
nyek megjelenéséig az egész, primitív projektet takarásos
technikával biztosította baleset ellen. Innen kezdve Józsi bácsi
türelmesen várta a növényzet kibomlását.

Aztán egészen hirtelen koranyár lett. A rigók már nem csak
falatoztak a szántásból, hanem szaporodtak is szorgalmasan,
melyet erõteljes dalolással ünnepeltek. Valósággal zuhogott a
napfény a kertekre. A patakon túli maradék erdõ boldog révü-

letben sóhajtozott. Az eper, a zöldhagyma, és néhány füszer-
növény hamar beérett. Az öröm illatát és hangját hordta szét
a szél. És ekkor Józsi bácsi beélesítette csapdáit. Hegyes
karókat, és ilyesmiket egyenlõre nem rakott le, mert Józsi
bácsi megfontolt, okos ember hírében állott. Egyszerûen csak
vonzó, pirosra érett, töves epret pakolt a fedelekre. A létesít-
mények mellett hívogató zöldhagyma ágyások terültek el.
Ezután feszült várakozás kezdõdött. És a második nap este, a
lemenõ nap fényében fürdõ kert alján máris beérett a
gyümölcs. Ugyanis az önerõs mûveleti területrõl valamilyen
szokatlan hangokat hallott. Ezért aztán - kezében egy haszná-
laton kívüli bontókapa nyelével - azonnal leballagott az infer-
nális nyikkantásokat hallató védmûhöz.        A verembõl
Teknyõs Ronáldó, a környék gonosztevõje káromkodott fölfe-
lé, és támadóan vagdalkozott felé jókora késével. Sárgás-feke-
te szemével pedig az eget szurkálta, és a nagyon gonosz tekin-
tete talán még a madarakat is eltérítette útvonaluktól. Úgy
nézett ki, akár egy ördög a pokol várószobájában. Kivájom a
gyomrodat paraszt - sziszegte fel zöldes fogain keresztül a tipi-
kusan egzotikus jelleget viselõ behatoló. Józsi bácsi ekkor
lehajolt, és kielégítõ módon megsuhintotta a nyelet. Reccsent
egyet Teknyõs csuklója, kése a földre hullt. - Na azért - mond-
ta Józsi bácsi. Ekkor bal kézzel kapta fel Ronáldó a kést, amely-
nek következtében Józsi bácsi - csendes tárgyilagossággal - a
bal kezét is eltörte neki. Ezután a mobilját vette elõ
nyugodtan, és hívta a rendõröket. A gödörben csüggedten jaj-
gatott az ördög, a fák felett egy fehér galamb suhant át. És
mégis szép az élet, dünnyögte tûnõdõ hangulatban Józsi bácsi,
és azonnal el is döntötte, hogy ezt a vermes módszert min-
denképpen ismertetni fogja a Szabadság-út többi lakójával. 

Kovács Ferenc

Itthon Kerepesen
XXX  Önvédelem (2.)
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Március utolsó hetében tartotta havi testületi ülését az önkor-
mányzat. Több rendeletmódosítást tárgyaltak a képviselõk,
valamint az alábbi napirendekrõl szavaztak a testület tagjai. 
Franka Tibor polgármester napirend elõtt tájékoztatta a
képviselõket az írásos elõterjesztésekrõl, majd röviden beszá-
molt az elmúlt hónap eseményeirõl. Elmondta, hogy gazdasá-
gilag jó állunk, végre meg van a mûködési engedélye a
Napfény háznak, felvették az alkalmazottakat, akik várják a
helyi lakosokat, idõseket, fogyatékkal élõket a házba.
Bemutatta az elsõ napirendi pont tárgyalására érkezett dr. Páli
Jenõt, felkérve õt, tájékoztassa a képviselõket és a megjelen-
teket az Egészségváros elnevezésû projektrõl.

Dr. Páli Jenõ elmondása szerint a tervezett létesítmény kis
létszámú, de nagy értékû ellátást biztosítana az intézménybe
látogatóknak, ahol évi 7000-7200 beteg ellátását tervezik,
bentlakással, rehabilitációs tevékenységgel. A finanszírozással
kapcsolatban megtudhattuk, hogy még 2012-ben
Magyarország és Kína megállapodást kötött a csúcstechnoló-
giai beruházásra, a bekerülési költség 30 %-a svájci-kínai
befektetõktõl áll rendelkezésre, a kivitelezést amerikai részrõl
bankgaranciával valósítanák meg. A beruházás elindításához
elõzetes szándéknyilatkozatra lenne szükség, ehhez kéri a
képviselõtestület jóváhagyását.

Horváth Vera a Családsegítõ intézményvezetõje örömmel
tájékoztatta a résztvevõket, hogy végre minden engedélyt
megkaptak és április 15-vel várják a Napfény Házba az
idõseket és a fogyatékkal élõket, ahol öt gondozó fogadja az
érkezõket, heti 3 alkalommal gyógypedagógus szolgáltatását is
igénybe vehetik, és most folynak a tárgyalások a kéthetente
tervezett orvosi rendelésrõl.   16 fõ értelmi fogyatékos és 25
fõ idõs ellátására van lehetõség a házban, melyben az
idõseknek egész napos ott tartózkodás esetén 200 Ft a téríté-
si díj ebéd nélkül, amennyiben ebédet is igénybe kívánnak
venni, a díj mindenkinek egyénileg kerül kiszámításra a nyug-
díja alapján.

Az orvosi rendelõk belsõ akadálymentesítésére szükség van,
ezért pályázatot írt ki az Önkormányzat az elvégzésükre. A
munkákra 3 ajánlat érkezett, ami túl magas összegû volt, ezért
képviselõi javaslatra ismételten árajánlatot kérnek mindhárom
és még két helyi vállalkozótól.

A Western Szabadidõ Központ kérelmének tárgyalásakor a
képviselõk felvetették, hogy a szabadidõ központ a kerepesi
illetõségû iskolás és óvodás gyerekeknek felajánlhatna az
intézményekkel való - iskola, óvoda - megállapodás megköté-
se útján kedvezményes lovaglási lehetõséget. 

Ezután sor került a rendõrség 2012 évi munkáinak
beszámolójára. A Gödöllõi
Rendõrkapitányság állománya a
2012-es év során csak részben
valósította meg a kitûzött célja-
it - tudhattuk meg az írásos
beszámolóból. Részben való-
sult meg az állampolgárok
biztonságérzetét befolyásoló
bûncselekmények (lopás,
betöréses lopás, gépjár-
mûlopás, rablás) megelõzése
és eredményes felderítése. A
gyorsított bíróság elé állítás
jogintézményének alkalmazása
kevesebb esetben valósult meg
az elõzõ évhez képest. 

A Kistarcsai Rendõrõrs illetékességi területén regisztrált
bûncselekmények kimutatása

Összes bûncselekmény a Kistarcsai Rendõrõrs illetékességi
területén 2012. évben: 1.196

A Kistarcsai Rendõrõrs illetékességi területén elkövetett
bûncselekmények alakulása 2012. évben, a statisztikai
nyilvántartás szerint.

A bûncselekmények alakulását értékelve összességében
megállapítható, hogy az elmúlt évben 3,4 %-al csökkent a
rendõrõrs által nyomozott ügyek száma. A nyomozások
jelentõs részét mintegy 59 %-át a vagyon elleni
bûncselekmények teszik ki. A bûnügyeken kívül nyomozók
2012. évben 146 alkalommal vettek fel feljelentést, 57 db
bûnügyi megkeresést hajtottak végre. 

A Gödöllõi Rendõrkapitányság munkáját jelentõs mértékben
segítette az önkormányzatok által nyújtott támogatások.”

Az ülésen részt vevõ Rajmon Gyula a kistarcsai rendõrõrs
parancsnoka hiányolta a polgárõrség közremûködését -
településünkön sajnos nem mûködik - viszont dicsérte az
együttmûködést a közterület felügyelõkkel és a lakossággal.
Legutóbb is az idõben érkezõ lakossági bejelentésnek
köszönhetõen fogtak el három lakásbetörõt a településen. A
rendõrség nevében kérte õrsparancsnok úr a lakosság aktívi-
tását az észlelt rendbontások és bûncselekmények észlelése
során. Nem kell attól tartani, ami miatt sokan nem merik
felhívni a rendõrséget, hogy ismertté válik a bejelentõ neve,
azt ugyanis bizalmasan kezelik, az elkövetõk nem tudhatják
meg.

Végül néhány érdekesség a rendõrség háza tájáról.

„Legek” a rendõrség illetékességi területén:

• A legjelentõsebb sebességtúllépés: 118 kilométeres
sebességgel közlekedett lakott területen belül egy
jármûvezetõ Gödöllõ, Szabadság úton a megengedett 50
km/h helyett. A gyorshajtó személy 200.000.- Ft. pénzbün-
tetést kapott.

• A legmagasabb véreredményes ittas jármûvezetés: A

Beszámoló a márciusi testületi ülésrõl 
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A Központi Statisztikai Hivatal a 2007. évi LXXIV. törvény
44. § (5) bekezdésében foglaltak valamint a Nemzeti Média-
és Hírközlési Hatósággal (NMHH) kötött együttmûködési
megállapodás alapján felméri a televíziós mûsorsugárzás
Digitális Átállásához kapcsolódóan az állami támogatásra jogo-
sultak körét.

Támogatásra az a magánszemély jogosult, aki az adott ház-
tartásban állandó lakóhellyel rendelkezik, amely háztar-
tásban kizárólag analóg földfelszíni mûsorszórási vétellel
televízióznak és a jogszabályok alapján a személy
rászorultnak minõsül.

A jogszabályok alapján rászorultnak az minõsül, aki a MÁK-
tól, az ONYF-tõl vagy a települési önkormányzattól, vagy a
fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi)
hivatalától szociális ellátásban (a rendszeres szociális segély-
ben, lakásfenntartási támogatásban, ápolási díjban, idõskorúak
járadékában, saját jogon nevelési ellátásban, fogyatékossági
támogatásban, vakok személyi járadékában, saját jogon hadi-
gondozott pénzellátásban, foglalkoztatást helyettesítõ támo-
gatásban) részesül, valamint mindazon, a Digitális Átállás
regionális idõpontja évében legalább a 70. életévét betöltött
vagy betöltõ személy, aki számára az ONYF által folyósított
nyugellátás, nyugdíjszerû szociális ellátás, egészségbiztosítási
ellátás együttes összege nem haladja meg a mindenkori nyug-
díjminimum kétszeresét. 

Állami támogatás háztartásonként egy rászorult szá-
mára adható. 

A támogatási jogosultság megállapításához szükséges ada-
tok a Magyar Államkincstárnál, az Országos Nyugdíjbiztosítási
Fõigazgatóságnál és a települési önkormányzat jegyzõjénél,
illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi
kerületi) hivatalánál állnak rendelkezésre, így a támogatási
jogosultságot megalapozó ellátásokra vonatkozó adatokat
ezektõl a szervektõl kérte be az NMHH.

A rászorultak a felmérés megkezdése elõtt levélben
tájékoztatást kapnak a felkeresésrõl. A rászorultak személyes
megkeresését és tájékoztatását, illetve a támogatási igényre
vonatkozó felmérést 2013. március 11. és június 30. között a
Központi Statisztikai Hivatal felmérõi végzik. A felmérõk sor-
számozott fényképes igazolvánnyal rendelkeznek. 

Kérjük, hogy a lakosság tájékoztatását a rendelkezésre álló
eszközökkel Ön is segítse!

Köszönjük, hogy Ön is részt vesz a Digitális Átállás
zökkenõmentes lebonyolításában!

Benoist György
fõosztályvezetõ

Tájékoztatás támogatásról

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

szabálytalan gépkocsivezetõ vérében 3,53 g/l ezrelék, igen
súlyos fokú alkoholos befolyásoltság került megállapításra. 

• A legnagyobb kiszabott büntetés: A legittasabb
jármûvezetés vétség elkövetése miatt gyorsított eljárás
keretében 625 000.- Ft. pénzbírságot, valamint két év
gépjármûvezetéstõl eltiltást szabott ki a bíróság egy ittas
férfire.

• A leggyorsabb elfogás: 14 órakor Kistarcsa járõrszolgálat
mobiltelefonjára bejelentés érkezett, hogy Kistarcsán az
egyik pénzintézetben fegyveres rablás történt. A kapott
személyleírás alapján 14 óra 15 perckor Kistarcsán a
töltõállomáson elfogásra került P.T.39 éves helyi lakos, aki-
nél a rabolt pénz hiánytalanul megkerült. A bûncselekmény
elkövetése és a gyanúsított elfogása között negyedóra telt
el. 

• A leglúzerebb elkövetõ: 2012. május 10-én éjszaka
ismeretlen személy betört Gödöllõ egyik mûszaki üzletébe.
A csendes riasztást követõen a járõrök a helyszínre érkez-
tek és elfogták B.T. 39 éves gödöllõi férfit, aki az értékek
válogatása közben beszorult az egyik rácsba. 

• A legtöbb rendbeli bûncselekmény: Interneten
keresztül otthon végezhetõ munkát kínált egy hölgy. Az
ország egész területérõl eddig közel 600 sértett
jelentkezett, akiktõl 800 — 1. 800.- Ft közötti összegeket
kért el a gyanúsított a szervezési költségekre. 

• A legtöbb hétvégi ház feltörés: Egy 18 éves gödöllõi fia-
talember 3 hónap alatt 30 esetben tört be hétvégi házakba,
vagy a családi házakhoz tartozó melléképületbe. A férfi
kizárólag színesfémet lopott el, majd ezeket értékesítette. 

• A legügyetlenebb kerékpáros: Egy férfi kerékpárját
tolva gyalogosan közlekedett, amikor a kerékpárhoz kötött
kutya az úttest jobb szélén lévõ árokba ugrott és a férfit
valamint a kerékpárt is az árokba rántotta. A férfi ittas álla-
pota miatt az árokból egyedül kijönni nem tudott. A
rendõrök orvosi ellátásáról gondoskodtak.  

• A legamatõrebb jogsértõ: V. A. 58 éves gödöllõi férfi
saját házában kialakított kávézóban kívánta engedély nélkül
árusítani a pirotechnikai eszközöket. A helyi körzeti
megbízottak ellenõrzésük során lefoglaltak 765 db rakétát,
petárdát és egyéb pirotechnikai eszközt. 
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A korábbi évekhez hasonlóan 1848-as tavaszi hadjárat kere-
tén belül az idén is megtisztelték településünket a huszárok.
Április 7-én délelôtt „Kossuth Lajos azt üzente” címmel ját-
szóházat tartottunk, ahol a Nemzeti Múzeum történészei
segítségével felelevenítettük a szabadságharc korát. A gyere-
kek készíthettek tarsolyt, keszkenôt, csákót, dobot, majd
közös játékkal felkészültek a dicsôséges tavaszi hadjárat
huszárainak fogadására. Az ünnepélyes fogadás és tisztelgés
után a huszárok kapitánya pár szóval ismertette az 1848-as
szabadság harc a tavaszi hadjárat eseményeit.
Rövid pihenô után a hadjárat résztvevôi folytatták útjukat. A
Hôsök emlékmûvénél koszorúzással emlékeztek meg a sza-
badságharc hôseire.

Tavaszi Hadjárat
Tavaszunk elsõ igazán kellemes, meleg estéjén tavaszköszöntõ
bállal üdvözöltük a természet ébredését. Elsõbálozók voltunk,
mármint mi, a Forrás Mûvelõdési Ház. Ilyen még nem volt a
megújult ház falain belül. Csodás közönség, remek zenekar és
fergeteges hangulat volt jellemzõ az éjszakára. Hajnalig roptuk
a táncot.
Köszönetünket fejezzük ki a tombola ajándékok felajánlásáért az
alábbiaknak: Illés cukrászda, Muskátli Virágcenter, Al Capone
Pizzéria, Lótusz Kozmetika, Bûbáj Fodrászat, Teri Zöldséges,
Kata Boltja, Orchidea Kozmetika, Royal Station, Mogyoródi
úti Állateledel Bolt, Drazsé Kávézó, Zvada Éva, Te+Én Élel-
miszerbolt

Tavaszköszöntõ bál

A Költészet napi rendezvény 10 órakor vette kez-
detét, az ifjú korosztállyal. A Suli tehetséges vers-
mondó csapata kezdte meg a non-stop versmon-
dást a színpadon, Margit néni meleg hangú
köszöntõje után. Délután 5 órától Szalay József
Attila önálló felolvasó estjén saját verseit hallhattuk,
ezt követte a Musical Stúdió nagy sikert arató
összeállítása. A nap koronája a H-Ifi Klub színésze-
inek Radnóti estje volt. Profizmusuk, hangulatte-
remtésük, játékosságuk és hozzáértésük
lenyûgözte a közönséget. Kézen fogva, óvatosan,
végigvezettek bennünket Radnóti Miklós életén,
gondolatain, megélésein, érzelmein. Együtt éltünk,
lélegeztünk, nevettünk és olykor sírtunk a
színészekkel, a költõvel. Köszönjük a varázslatot.

Költészet napja
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Ecseren újra élesztették azt a húsvéti hagyományt, miszerint
nagypénteken a patakban való mosakodás megfiatalít, termé-
kenységet, egészséget hoz. Erre az alkalomra Aszódi Csaba
András a Dolina Pestvidéki Szlovákok Egyesületének alelnöke
összehívta a Dolinás községek szlovákjait egy közös patakos
mosakodásra. Körülbelül 50-60 fõ vett részt a megmozdulá-
son. Kerepesen, nálunk a családban, ez régen úgy zajlott, hogy
a forrásról hajnalban hoztam a friss vizet kannában, és reggel
mindenki abban a friss, hideg forrásvízben mosakodott. Mint
kiderült, más falukban is hasonló szokások járták nagypénte-
ken és ezért volt jó, hogy ott ezt közösen meg tudtuk beszél-
ni. A mosakodást egy közös kalácsos teázással zártuk az ecse-
ri szlovák tájházban.

Kiss Károly, elnök
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Régi húsvéti hagyomány újra élesztése
A Csehországi testvértelepülésünkkel kötött megállapodás alapján köl-
csönös diákcsere látogatást szervezünk angol nyelvet tanuló általános
iskolás diákjaik számára. A Horicei diákok április 21-én érkeznek
Kerepesre és hat napot töltenek nálunk. A cseh diákok azoknál a csa-
ládoknál lesznek vendégül látva, ahonnan június 2. és 7. közötti
idõszakban Kerepesi tanulók utaznak Horicébe cserelátogatásra. A
cserelátogatás fõ célja, hogy a gyerekek kölcsönösen megismerjék egy-
mást és gyakorolják az iskolában szerzett angol nyelvtudásukat.
Minden napra sûrû programot terveztünk a vendégek és fogadóik
számára. 22-én hétfõn az iskolában „ Katasztrófa védelmi nap” lesz.
Kedden elvisszük a csapatot Magyarország leghidegebb helységébe -
Szécsénybe - felmegyünk Magyarország legmagasabb pontjára a
Kékesre, és a hegyekhez, dombokhoz szokott ifjúságnak megmutatjuk
a Nagyalföldet. Szerdára egész napos budapesti városnézést
tervezünk. Csütörtökön Gödöllõ és Máriabesnyõ lesz a cél.
Csütörtökön délután tartunk a Széchenyi Általános Iskolában egy
mûsoros búcsúzkodó rendezvényt, táncházzal. Pénteken reggel utaz-
nak haza a vendégek Horicébe. A programot sikeres tapasztalatok
után a jövõben is folytatni kívánjuk.

Kiss Károly
alpolgármester

Csehországi diákok Kerepesen

Honlapon a SzilasTv adása
A Digi Tv „térhódításával” sokan szolgáltatót váltottak, az õ általuk
sugárzott csatornán azonban nem lehet „fogni” a Szilas Tv adását, ahol
a környezõ települések mindennapjairól, ünnepeirõl, testületi üléseirõl,
polgármesteri és képviselõi beszámolókról tájékozódhattak az
érdeklõdõk. Ezt pótolandó április hónaptól az EnterArt Bt - a Szilas Tv
üzemeltetõje - vállalta, hogy a Kerepesrõl szóló anyagokat az önkor-
mányzat hivatalos honlapjának üzemeltetõjéhez eljuttatja, így ezek a
kerepesi portálon önállóan is megtekinthetõek lesznek.



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2013. ÁPRILIS8

Nyilvánosságra hozták a népszámlálás nemzetiségeket
érintõ adatait. A legfontosabb Kerepesi németséget érintõ sta-
tisztika szerint beigazolódott ama állításom, amit „anno”
2011-ben Kerepesi testületi ülésen a település elõjárói is, nem

halk mosollyal fogadtak. Miszerint Kerepes legnagyobb számú
nemzeti kisebbsége a német. Az eredmények pedig magukért
beszélnek. A 109 tót és 183 magát cigánynak valló polgár
elõtt, 303 svábkötõdésû él Kerepesen. Érdekességként, a
románnemzetiségi létszám is ötvennyolc. A pestmegyei 176
németek által is lakott települések közül, Kerepes a 26. legna-
gyobb. Ezzel is, ismét bizonyított az NÖK. Megtartottuk
közmeghallgatásunkat is, 30 fõ körüli érdeklõdéssel, ami nagy-
számúnak mondható Kerepesen. Kritika ért bennünket, hogy
nem koszorúzna eleget az NÖK? A kitelepítés a svábokat
tényleg keményen érintette, õk is a kommunizmus áldozatai.

De Kerepesen tudomásunk szerint megmenekültek ettõl,
megmentette õket a tót asszimiláció. Ezért a kommunizmus
áldozataira mi nem Kerepesen emlékeztünk meg, hanem
Solymáron, Balog Zoltánt hallgattuk meg a magyarországi
németek elhurcolásának emléknapján. Köszönjük, anyagilag
jól állunk, van pénz koszorúra. Így a március 15.-i koszorúzá-
son is részt vettünk, ahol viszont hiányolták sokan a falu
elöljáróinak többségét. Persze errõl csak a Kerepesrádió szá-
molt be. Továbbá téves az is, hogy a 2013-as 865. éves ünnep-
séghez mi nem járulunk hozzá anyagilag. Mint tavaly is, mi hív-
tuk és fizettük költségeit az Ikladi svábtáncosoknak, akik a
nemzetiségi fesztiválon vettek részt. Idén is kivesszük a
részünket az ünnepségbõl. Most német vendégeket is terve-
zünk meghívni kiknek vendéglátásáról is gondoskodunk. Igaz
nem rendezési „költségértékben”, hanem készpénzben ter-
vezzük ezt. Tel: 06 20-922 1920 További infók
www.nok.uw.hu, és kövessen minket figyelemmel a Német
Önkormányzat Kerepes Facebook oldalon is  

Springer Friedrich

Kerepes németségérõl és a történelmérõl általában (sorozat)  VII. rész. 

Krebs - Kerep - Kerepes 
(Ez a sorozat Horváth Lajos Kerepes-(Kis)tarcsa történetérõl szóló nagyszerû könyvében leírt, tényeken alapuló kutatási eredményeire épül.
Abból idézek és egészítem ki saját kutatásokkal, de más települések történtében talált Kerepesi vonatkozású adatokkal is.)

Most kicsit jobban visszamegyünk a múltba, 865 évvel.
Ennek a történetnek az alapja, hogy Géza király, említést tesz
oklevelében a Kerepesi révrõl és ennek idõpontjában, tehát
már 1148-ban kellett lennie Kerepesnek. Persze ez sem biz-
tos, mert ugyan eme oklevélben II. Géza király elmondja, hogy
László király a budai káptalannak évi 360 pensát adományo-
zott, bár a királyi kamara sáfárai ezt rendszerint nem adták
meg. Nos ezért cserébe adja (Hódolatból Pest és Kerepes
kikötõket, mi hajókra vonatkozik, borra, vagy egyéb sókra,
növekvõ vagy csökkenõ ugyanazon vámra és eladásra).
„Tributum fori Geysa et tributum portus Pest et
Kerepes, navium etiam cum vino sive cum salibus ascendenti-
um sive cum aliis venalibus descendentium eidem ecclesie” ;
megerõsíti továbbá a káptalannak ugyancsak László királytól
kapott dunai halászati jogát, a megyeri révtõl egészen a Nagy-
(Csepel) szigetig. Az oklevél szövege alapján (az etiam, azaz
„is” szócska használata miatt) arra lehetne következtetni,
hogy a király a Gézavásár és a pesti és Kerepesi rév vámján
kívül hajóvámot is adott a káptalannak. A késõbbi oklevelek a
révekben szedett hajóvámról emlékeznek meg.  Hogy mit
értett azonban az uralkodó Gézavásár és Kerepes rév alatt? A
Kerepesi rév nem tartozhatott a mai Kerepeshez, ezt már
Salamon Ferenc is bebizonyította, aki szerint ez a Jenõi révvel
lehetett azonos.  Ezzel szemben azt állítják, hogy a Kerepesi

rév, illetve kikötõ csak az óbudai révvel és kikötõvel lehet azo-
nos, a káptalan ugyanis erre is jogot formált, pedig
adományozására nincs adatunk. A késõbbi idõben a káptalan
három dunai rév, a pesti, a Jenõi (Gézavására) és óbudai
vámját élvezte. Az elõbbi kettõre vonatkozó jogainak forrása
az 1148-as kiváltságlevél volt, amelyben - mint láttuk - még
egy harmadik, a Kerepesi rév is elõfordult. Ezek szerint az itt
Kerepesinek nevezett rév csak a késõbb óbudainak nevezett
révvel lehet azonos. Az is csak feltételezés ugyan, hogy a
keleti kereskedelem egyik fõ útiránya éppen a Kerepes felé és
rajta át vezethetett, így egy réven haladt át a Dunán. Ott volt
e kikötõje? Itt, nyilván már igen korán megszálltak a
kereskedõk, és így lassan kialakult az ideiglenes kereskedõi
szállások körül egy vásár is.  Ennek jelentõségét az uralkodó is
felismerte, aki itt vásárt engedélyezett. Nincs bizonyítva saj-
nos mindez. Egyes állítások szerint, Kerepes a rákokról, mint
az számos környékbeli település is, szláv-német megfelelõje
nyomán (Krebs), vagy épp a kerepvirágról, vagy a patakon
leúszó lapos fenekû csónakok miatt (Kerep) vagy épp az
átkelõhöz a Kerepesi révhez vezetõ út miatt kapta nevét.
Talán egyszer erre is fény derülhet, hogy kikötõrõl, 
a rákokról, vagy a hajóépítésrõl volt anno híres Kerepes. 

( Folytatása következik) Springer Friedrich

Az NÖK Hírei:
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Az alapszabályunk értelmében 2013. március 19-ére
összehívtuk Közgyûlésünket. Baran Józsefné beszámolt az
Egyesület elmúlt évi pénzügyi helyzetérõl, elmondta, hogy
sajnos az elõzõ évekhez képest jelentõsen csökkent bevéte-

lünk, egyre szerényebben tudunk csak mûködni. Örömmel
jelentette be,  hogy 9  taggal bõvült az Egyesületünk és
köszöntötte az új tagokat, melyet a tagság is nagy tapssal
üdvözölt.   Az elhangzott beszámolót elfogadtuk és az  új
tagok  felvételével is egyetértettünk.

Az Egyesület hagyományaihoz híven idén is megtartottuk a
húsvéti locsolkodást. Az asztalok megteltek a sok finom házi
süteményekkel, amelyeket az asszonyok sütöttek. A férfiak
szép és humoros versek  kíséretében locsolkodtak , a jutalmuk
pedig egy-egy szép piros tojás volt. Az idei évben is a „legif-
jabb” tagunk, Bánáti Mihály aratta a legnagyobb sikert versei-
vel.   Sokat nevettünk, nagyon jó hangulatban telt el az este.  

Az elõzõ évekhez hasonlóan szeretnénk kérni, hogy
támogassák Egyesületünket és ajánlják fel   adójuk 1 %-
át  az Aranyesõ Ezüstévek Egyesületnek.
Támogatásukat köszönjük! 

Adószám: 18719734-1-13
Egyesületünk tagjai minden második héten /páros héten/

kedden 5 órakor találkoznak a Forrás Mûvelõdési Házban.
Szeretettel várunk mindenkit,  ha egy életvidám, jó közösségi
csoport tagja kíván lenni.  Üdvözlettel:  Nagy Béláné Emi /06-
20-49-19-355/ és az Egyesület tagjai 

Aranyesõ Ezüstévek Egyesület napjairól - röviden
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2013. március 20-án tartottuk a tavaszi szülõi értekezle-
tünket, ahol az óvodai beiratkozás 
és egyéb aktuális kérdések kerültek szóba. A bölcsõde másfél
éve mûködik, ezért idõszerûnek éreztük egy elégedettségi
kérdõív kitöltetését. Itt a felszereltséggel, nevelési elvekkel,

szülõ-gondozó együttmûködésével kapcsolatos kérdésekre
válaszoltak a szülõk. Javaslatokat, észrevételeket fogalmazhat-
tak meg, természetesen név nélkül, csak a csoport nevének
megjelölésével. A kérdõívek kiértékelése után elmondható,
hogy az elmúlt idõszakban kialakított szemléletet, tradíciókat,
nevelési elveket, napirendet, dolgozók munkáját
egyértelmûen pozitívan (0-5 skálán 5-ös érdemjeggyel)
értékelték a szülõk.

Az „egyéb észrevétel” pontból néhány gondolat: „Mindent
köszönök, és nagyon hálás vagyok!”; „Köszönjük a sok szeretetet
és törõdést!”; „Köszönöm, hogy ilyen szeretetteljes közegben,
ilyen jól felszerelt bölcsõdébe tudhatom gyermekem!”;
„Gratulálok! Nagyon köszönöm az összes bölcsõdei dolgozó alá-

zatos munkáját, nagyon kedvesek és türelmesek, családias a han-
gulat!”; „Örülünk, hogy létezik, megvalósult!”.

Köszönjük a szülõknek a véleménynyilvánítást, mellyel
nagymértékben segítették-segítik munkánkat. A kedves, bízta-
tó szavak, az elismerés nagyon jól esett minden dolgozónak. 

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete
2013. március 28.-án megtartott ülésén  tárgyalta a bölcsõdei
étkeztetés és gondozási  díjjal kapcsolatos rendeleteket.
Ennek alapján a gyermekétkeztetés és a gondozási díj az idén
nem változik. Az étkezési térítési díj egységesen 500 Ft/fõ.
Ehhez számoljuk hozzá a gondozási díjat, ami az ide vonatko-
zó Kormány rendelet (328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet) és
Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének
határozata (12/2013. (IV,2,) önkormányzati rendelete a gyer-
mekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló
8/2009. (IV.23.) rendelet módosításáról) alapján történik. 

A gondozási díj jelenleg keresettõl függõen 0-800 Ft/fõ/
nap. 

Az õsszel 36 gyermekünk megy óvodába, az üres
férõhelyekre a beiratkozás megtörtént.
2013. május 24-én ismét megrendezésre kerül a Családi nap.
A gyermeknaphoz közeli idõpontban igyekszünk meglepetést
szerezni a gyermekeknek, ugyanis a szülõk az egész napot
együtt tölthetik az apróságokkal a bölcsõdében. A Kölyökidõ
Alapítvány ismét jelen lesz, arcfestõt, ugráló várat, fényké-
pészt biztosítanak számunkra ezen a napon. A délutáni báb-
színház a tavalyi sikeres bemutatkozásnak köszönhetõen
kötelezõ „kellékként” épül be a programunkba. A
bábmûvészek meglepetés mûsorral kedveskednek kicsiknek
és nagyoknak egyaránt. 

Az idei hosszú tél, a hideg, szürke napok után végre ránk
mosolyognak a tavaszi napsugarak, és apróságaink vidáman
levegõzhetnek, szaladgálhatnak a szabadban. Nagyon vártunk
már TAVASZ!

Zvada Éva 

Babaliget Bölcsôde
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Mint azt Önök is észrevehették márciu-
si híreink (terjedelmi okokból) kimarad-
tak az újságból. Ha kíváncsiak mi történt
velünk ebben az idõszakban, kérjük,
látogassanak el a www. kerepesiovi.hu
honlapunkra, ahol a hírek menüpontban
megtalálható a cikk.

Csicsergõ óvoda
Március 21-én a Méhecske és Süni cso-
portosok a Budapest Bábszínházban jár-
tak, ahol a Minden egér szereti a sajtot

címû elõadást nézték meg. Március 22-
én, a víz világnapján a Mókus és Fecske
csoportosok színházi elõadásra mentek
a Forrás mûvelõdési házba. Az elõadás
címe: Robin a hód, mely a környezet
védelmérõl szólt. A Mókus csoportban
befejezõdött a beszoktatás, így már tel-
jes a létszám.
Óvodánkban minden gyermek izgatot-
tan készült a húsvétra. Mivel az udvaron
hó volt, az ajándékok a csoportszobában
várták a gyerekeket. A leendõ elsõ osz-
tályos Ági néni és egy tanítványa (volt
csicsergõs óvodás) meglátogatta a nagy-
csoportosokat, és tojásokat rejtett el a
csoportszobában, amit a gyerekek nagy
örömmel kerestek meg. A Fecske cso-
portosok szavalóversenyre készülnek, a
Csiga-biga csoportosok rajzpályázatra
küldtek be öt pályamûvet.
Megtörtént a nagycsoportosok beíratása
az iskolába.
Köszönjük Szántó Zsombor szülei-
nek a kosárpalánk felújítását!

Meseliget óvoda
A víz világnapjáról minden csoport önál-
lóan emlékezett meg: a Katica csoporto-
sok akváriumokat festettek, vízzel kap-
csolatos találós kérdésekkel és humoros
versekkel hívták fel egymás figyelmét a
víz tisztaságának megõrzésére. A maci
csoportosok is találós kérdésekkel han-
golódtak egy vizes kísérletre, melynek
során mindenki megtapasztalhatta, hogy
az üres pohár nem is üres. Vízbe mártva
rengeteg (levegõ) buborék távozott a

poharakból. Mindezt mindenki szemé-
lyesen is kipróbálhatta. 
Mi is nagy izgalommal vártuk a húsvétot,
az ünnep elõtti héten a legkisebbek, a
Teknõs csoportosok, a húsvéti hagyo-
mányokkal ismerkedtek, a fiúk locsoló-
verset tanultak, a kislányok piros tojással
készültek a locsolkodók fogadására.
Nyuszikat, papírtojásokat festettek,
amit nagyon élveztek, mert sokan most
ismerkednek a festés technikájával.
Katica csoportosaink is festettek tojáso-
kat, a locsolkodó fiúknak még tojásfát is
készítettek barkából és színes tojások-
ból. A Maci csoportban kedden, immár
hagyományosan a fiúk meglocsolták a
lányokat, akik csoki tojásokkal
köszönték meg a figyelmességet.

Délelõtt az udvaron minden csoportból
a gyerekek tojáskeresést tartottak,
amikor is összegyûjtötték a „nyuszi”
által elrejtett ajándékokat.
Köszönetünket fejezzük ki Berdó
Hédiéknek a húsvéti nyuszikért! A
csoportok és a gyerekek kézrõl-
kézre adogatták a nyuszikat így sze-
reztek felejthetetlen élményt a nyu-
szi simogatással. KÖSZÖNJÜK!

Pillangó csoportosaink négyfordulós
országos készség és képességfejlesztõ
versenyen vettek részt, ahol a csopor-
tok értékelésében harmadik helyezést
értek el. Az egyéni versenyek során
Kovács Ádám elsõ, Kovács Kristóf máso-
dik, Kötél Veronika harmadik, Turi
András negyedik, Gébert Ádám ötödik,
Rusznyák Máté hatodik, Adamcsek
Antónia hetedik helyezést ért el.
GRATULÁLUNK! A jó szereplésért a
csoport tíz darab mesekönyvet kapott
ajándékba, mellyel a csoport könyvállo-
mányát gyarapították.

Szivárvány óvoda
A jeles napok sorában elérkeztünk a víz

világnapjának megemlékezéséhez, ami-
kor beszéltünk a víz fontosságáról,
amely nélkülözhetetlenségérõl az
ember, a növények, és az állatok élet-
ében. 
Növényeket ültettünk, s megfigyeljük a
növekedésüket (borsó, hagyma), ágat
hajtattunk (aranyvesszõ).
A meseszínházban környezetünk tiszta-
ságával kapcsolatos mesejátékot láttunk,
mely az erdõ tisztaságáról, s védelmérõl
szólt. Foglalkozás keretében is
beszélgettünk a természetvédelemrõl,
szemétgyûjtés fontosságáról.
Megbeszéltük, ha beköszönt a tavasz
kirándulunk a falu erdõs, dimbes-
dombos részeire (Kálvária, Tõs erdõ
széle). A nagycsoportosokkal iskolaláto-
gatóban voltunk. Beültünk egy tanórára,
festettünk, meséltünk, majd a tornate-
remben tornaórát tartottak a leendõ
elsõs tanító nénik. Élményekkel gazda-
godva tértünk vissza az oviba.
A húsvéti készülõdés jó hangulatban
kezdõdött. Locsoló verseket ismétel-
tünk, tojást festettünk, képeslapot készí-
tettünk, apró díszeket készítettünk. A
csoportokban nyílt napot tartottunk,
melynek témája a húsvéti készülõdés
volt. A szülõk betekintést nyerhettek az

óvoda délelõtti életébe és segíthettek
gyermekeiknek a játszva tanulásban.
Nyuszi keresõbe jöttek a „régi ovisok”
és a tanító nénik.  A bokrok aljában
elrejtett képek megtalálásával lehetett
kiváltani a nyuszi tojásokat. Jót játszot-
tunk.
Április elején megtörtént az iskolába
való beiratkozás. A gyerekek büszkén
mesélték tapasztalataikat. 
Készülünk a versmondó versenyre, mely
az iskola könyvtárában lesz a hónap
közepén.
A középsõ csoportosokkal megkezd-
tük a DIFER-mérést, mely útmutatást
ad a következõ évi iskola-elõkészítés
üteméhez.

O V I — H Í R A D Ó
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Rendkívüli oktatásbizottsági ülésen igyekezett közelebb hozni állás-
pontját az Önkormányzat, mint az iskola mûködtetõje és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Intézmény (KIK), aki az új törvény
értelmében fenntartója az iskolának, Kormányrendelet szerint módo-
sította és konkretizálta a fenntartói és mûködtetõi feladatokat 2013.
január 1-e után. 

Az ülésen tanárok és szülõk is részt vettek, ahol Franka Tibor
polgármester úr bevezetõjében elmondta, hogy a szerzõdés tárgyát
képezõ vagyonelemek ingyenes használatának és mûködtetésének
részletes szabályaiban nem értenek egyet - egyrészt nem értjük, más-
részt nem értünk vele egyet - közölte a polgármester - ugyanis maga
a törvény, amely ezt a rendelkezést hozta nem jó, inkább rossz. A
probléma megbeszélésére jöttünk össze - folytatta, majd bemutatta
Pánczél János urat, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Gödöllõi Tankerületének igazgatóját.

Pánczél úr bemutatkozójából megtudhattuk, hogy a gödöllõi az
ország az egyik legnagyobb fenntartója, 30 intézménye van: vegyes
általános iskolák, gimnáziumok, esti gimnáziumok, pedagógiai szak-
szolgálatok és az AMIK, melyeknél fenntartói és mûködtetõi feladato-
kat is ellátnak. Három település van összesen, Vácszentlászló,
Zsámbok és Valkó, akik fenntartók és mûködtetõk is egyben.

Megtudhattuk azt is tõle, hogy az átalakítás, illetve a törvényi
rendelkezés tényleges megkezdése elõtt az intézmények részérõl
nem rendelkeztek megfelelõ adatokkal - ez hiba volt - ismerte el az
igazgató, tehát a költségvetést sem tudták pontosítani települési isko-
lákra vonatkoztatva, de igyekeznek mihamarabb rendbe tenni és a
kezdeti nehézségeket együtt a település vezetõivel megbeszélve
megoldani.

Esetünkben az a kérdés, hogy a mûködtetõ anyagilag mit, és
milyen mértékben finanszíroz, mit ért a mûködtetéshez tartozó költ-
ségek alatt. Az általános iskolát ebben az évben több mint 30 millió
forinttal kell, hogy támogassa az önkormányzat. Ha a szerzõdésben
foglaltakat felvállalnánk, az jövõre 2,5 millió forint többlet költséget
jelentene az önkormányzatnak. 

Nagy László iskolaigazgató úr tájékoztatta a bizottságot, hogy 67
gyerek iratkozott be az általános iskola elsõ osztályába, emellett 10-
15 a bizonytalan gyermek száma. A használati szerzõdés egy-két
dologról rendelkezik általánosságban, és kiemelten van négy, általa
belefûzött pont az elõzetes önkormányzati és fenntartói tárgyalások
eredményeként, ezek: az úszásoktatás, könyvtármûködtetés, irodai
fénymásolási lehetõségek ezek vállalásáról folyik az egyezkedés. 

Pánczél János válaszából megtudhattuk, hogy a tankerület és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ egy végrehajtó szerv. Amit
a törvények és kormányrendeletek elõírnak, azt be kell tartania. A
fénymásolás, papír, patron költségének viselése attól függ, hogy kinek
a tulajdonában állnak a gépek, mert amennyiben az iskoláé, egyszerû
a helyzet. Ha az önkormányzaté, akkor õ gondoskodik a
mûködtetésrõl. Ha bérelték, ezeket a fenntartó szakmai szolgáltatás-
ként át tudja venni. A telefonok tekintetében a kormányrendelet az
adatátvitel körében nevesíti pl.: a telefont és a faxot. A mobiltelefon
megegyezés kérdése. A vezetékes telefon költsége a mûködtetõé.
Bevételi rész is van, ami például a térítési díjak esetén 70-30% arány-
ban megoszlik a fenntartó és a mûködtetõ között. 

Végül is egyezség született: amennyiben a fenntartó vállalja az úszás
oktatás költségét, úgy az önkormányzat fizeti a busszal való utaztatás
több mint 1millió forintos összegét.                                                              G.E.

Iskola mûködtetés kérdõjelekkel
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Az iskola hírei
Így utólag bátran elmondhatjuk:

álmodtunk egy szépet, és álmaink
valóra váltak. Április 11-e igazi
versünnepe lett kicsiknek és
nagyoknak, gyerekeknek és
szülõknek, tanároknak és diákok-
nak Kerepesen. Nem csak az isko-
lában, de az internet és a Kerepes

Rádió segítségével az egész közsé-
günkben több mint 6 órán keresz-
tül szálltak és szóltak mindenkihez
szebbnél szebb gondolatai magyar
költõinknek. Ady Endrétõl Weöres
Sándorig 27 költõ igaz és ember-
hez méltó gondolatait szavalták és
olvasták a lelkes tanítványaink
kérésre - és kérés nélkül is fáradha-
tatlanul.

Költészet napi programunkat
József Attila gyönyörû soraival indí-
tottuk útjára mi, magyartanárok
még húsvét elõtt. 

„Szállj, költemény, szólj köl-
temény

Mindenkihez külön, külön...”
Régóta dédelgetett álmunk volt

ugyanis egy versküldõ szolgálat
megszervezése, amellyel hidat ver-
hetünk iskola és lakóhely, költõ és
olvasó (hallgató!) közé azzal a céllal,
hogy diákjaink mellett, és általuk
minél jobban szélesítsük, bõvítsük a
versek címzettjeinek körét. 

Elsõ perctõl kezdve mindenki,
aki hallott róla, az ötlet mellé állt.
Pillanatok alatt összeállt a 20 fõs
felsõ tagozatos versmondó stáb,
akik több száz vers elolvasása után
velünk együtt választották ki azt a
150-et, amely felkerült az internet
listájára is. Április11-én pedig a
Kerepes Rádió munkatársai,
Springer Kriszti és férje kitelepítet-
ték stúdiójukat az iskola
könyvtárába, így élõ adásban reggel
9 órától délután fél 4-ig folyamato-
san teljesülhettek a kívánságok. A
versfolyamot idõnként az iskola
tanáraival, illetve Nagy László igaz-
gatóval készített riportok szakítot-
ták meg — ezeket szintén a diák
riporterek készítették — illetve az

incselkedõ technika, amit szeren-
csére majdnem mindig sikerült
helyre tenni. 

Igazából legszebb álmainkban
sem gondoltuk, hogy ilyen sokan
fognak érdeklõdni a mi kis játékunk
iránt, és hogy alig gyõzzük majd tel-
jesíteni a kéréseket. Ezúton is

köszönjük az érdeklõdést, a biztató
szavakat, a jókívánságokat minden
kedves érdeklõdõnek Kerepesen
innen és azon túl is. 

Végül is 160 vers hangzott el a
következõ tanulók és Ágó Katalin
tolmácsolásában:

Ambrus Laura 5. o.
Demeter Orsolya 5. o.
Oláh Kitti 5. o.
Parkánszky Barna 5. o.
Sajben Gréta 6. o.
Tóth Vivien 6.o.
Fónagy Daniella 7. o.
Montalbano Frediano 7. o.
Szûcs Vivien 7. o.
Gánicz Rihárd 8.a
Lastyák Renáto 8.a 
Nándori Réka 8.a 
Németh Nimród 8.a
Csóka Pamela 8.b
Elek Bianka 8.b
Nemes Bettina 8.b
Striczky Panna 8.b
Zlatnik Anna 8.b
De eközben — felforgatva a taní-

tás megszokott rendjét — az iskola
rádió is minden tanóra elsõ negyed
órájában versküldõ szolgálatot tel-
jesített, ahol az osztályok és tanító-
ik, tanáraik lephették meg kedvenc
versükkel egymást. Ennek lebo-
nyolításában reggel 8 órától délután
2-ig Elek Boglárka és Illés Bertalan
volt a segítségünkre. 

Köszönet illet minden
résztvevõt és segítõt, hiszen felejt-
hetetlen napot töltöttünk el velük
együtt a versek és költõk társaságá-
ban 2013-ban, a költészet szent
napján.

Mészáros Klára
Müllnerné Szabó Margit

Versünnep mindenkinek Kerepesen

Március 20-án tanítás után újra útra keltünk egy külön busszal, hogy
meglátogassuk kedvenc színházunkat, a budapesti Kolibrit. A több mint
negyven 10-12 éves diákokkal a János vitézre voltunk kíváncsiakra. Hogy
miért ilyen sokan? A 4. osztályosok azért jöttek, mert még nem látták, de
hallottak róla, az 5.-esek, éppen tanulják, a 6. osztályosok pedig nosztalgi-
áztak egy kicsit. 

Nem csalódtak nem csalódtunk. Mint ahogy az elõadás elõtt megtud-
tuk, a boldogság, és a gyermek- és ifjúsági színházak világnapján
érkeztünk, és már ez önmagában jó kedvre derített bennünket. Az
elõadás rendhagyó, a mai gyerekek világához remekül alkalmazkodó vál-
tozatos dramaturgiája, humora, magas színvonalú színészi játéka, ötletes
jelmezei, kellékei nem csak a gyerekeket, de minket, felnõtteket is ellen-
állhatatlanul elvarázsoltak. Dacára a csütörtöknek… Minden fáradságot
elfelejtetett a sok csillogó szempár, fülig érõ száj, mosolygó arc, a kitörõ
nevetések, amellyel az elõadást gyerekeink követték. Aztán a hazafelé
tartó úton a sok kérdés, élménymesélés! Ilyenkor újra meg újra igazolód-
ni látszik, hogy a varázslat megtörténhet, csak esélyt kell neki adni. Mi,
magyartanárok pedig azért vagyunk, hogy ezt az esélyt minél többször,
minél több gyereknek az életébe becsempésszük. Ezután is.                                   

Tavaszi színházi élmények

Sok‐ sok év kihagyása után 2013 tavaszának egy szép délutánján újra sakk
bajnokokat avatott a Széchenyi István Általános Iskola
Diákönkormányzata. Már a verseny meghirdetésekor – január eleje –
látszott, hogy nagy az érdeklõdés. 32 tanuló közül kellett kiválasztani
elõdöntõkön a 16 legeredményesebbet, akik két kategóriában (4‐5. évfo‐
lyam, 6‐7‐8. évfolyam) mérték össze tudásukat, türelmüket, kitartásukat,
gyakorlottságukat! 3 órás küzdelem után került sor az értékelésre.
Meglepõ eredmények születtek.
I. helyezett: Horváth Bence 4. a; Lastyák Renato 8. a
II. helyezett: Mató Gergely 4. b; Kökény Roland 7. o.
III. helyezett: Ambrus Laura 5. o. Lakatos András 7. o.
További versenyzõk: Estergalos Andrea, Gál Kristóf, Sárai Zsombor, Kincses
Bence, Hajnóczi József, Malya Dominik, Frohmann Dávid, Boros Gergely,
Vetõ Roland, Grünvald Péter
Nagyon büszkék vagyunk rátok. Ígérjük, hogy õsszel is lesz sakkbajnokság.
Akik a fõdíjra, az az a két gyönyörû sakk készletre pályáztak, most még
sikertelenül, feltétlenül gyakoroljanak!
Köszönjük Müllner Nándornak, hogy levezette ezt a nagyszerû versenyt!

Müllnerné DKÖ

A nagy sakkbajnokság
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Az elmúlt hetekben, hónapokban egyre nagyobb szakmai
érdeklõdést tapasztalhatunk a Mosoly-Vár Gyermekház iránt.
2013 márciusában az Autonómia Alapítvány közremûködése
révén a leghátrányosabb helyzetû kistérségek (Borsod-Abaúj-
Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés megyék)
polgármestereibõl, civil szervezeteibõl, közigazgatási és
szociális szakemberekbõl álló küldöttség érkezett hozzánk
azért, hogy láthassák, hogyan mûködik a Biztos Kezdet
Gyermekházunk. A küldöttséghez tartozó szakemberek
pályázás elõtt állnak, ezért szerették volna látni, hogy milyen
eredményeket hozhat számukra, ha indulnak azon a pályáza-
ton, amit mi megnyertünk. 
A Külügyminisztérium által létrehozott magyar UNDP (ENSZ
Fejlesztési Program) Trust Fund keretében az Európai Roma
Stratégiához kapcsolódóan, roma közösségek társadalmi
integrációját elõsegítõ programok magyarországi tapasztalata-
inak átadását célzó projekt valósul meg Szerbia, Bosznia-
Hercegovina, Koszovó, és Macedónia szakembereinek
bevonásával. A projekt elsõ fázisában, egy magyarországi
tanulmányút keretén belül szerb és bosnyák szakemberek
(romaügyi szakértõk, roma civil szervezetek képviselõi, vala-
mint helyi/központi igazgatás szakemberei) látogattak hoz-
zánk. március 25-én.  A szakmai eszmecserére Franka Tibor
polgármester úr is megtisztelt minket jelenlétével és bemutat-
ta vendégeinknek Kerepes Nagyközséget. Ezek után Horváth
Vera (koordinátorunk és a Szociális Alapszolgáltatási Központ
vezetõje) szólt a község és a benne élõk szociális helyzetérõl

és a Biztos Kezdet Programról. Borsos Csilla a Gyerekház
mindennapjairól, az eddigi tapasztalatokról számolt be.
Természetesen vendégeinket is hagytuk szóhoz jutni, így egy
jóízû beszélgetés alakult ki. A találkozó sikerét jelzi, hogy

májusban újabb külföldi delegáció érkezik Magyarországra,
hogy megfigyelhessék hazánk integrációs mintaprojektjeit és
Külügyminisztériumnak újra ránk esett a választása. 
Hazai és külföldi partnereinknek kívánunk sok sikert és kitar-
tást a munkájukhoz.

(GYH)

Hazai és nemzetközi érdeklõdés 
a Mosoly-Vár Biztos Kezdet Gyermekház

Galagonya Csana táborai

Július 22-27 és

Július 29-augusztus 3-ig 

játék tábor
3-15 éves korig

Augusztus 5-10-ig 

aerobik tábor
Kengoo, zumba, sportjátékok, 

mozgásos játékok

6- 15éves korig

Részletes program

rozinemet@freemail.hu

70 466 4372

20000ft/hét májusi befizetéssel

*****

Nyíltnap a Kondi Dokiban

Központban a gerinc

9-10-ig Gerinc jóga Németh Rozáliával

10-11-ig Gerinc gimnasztika új 

szemléletben 

Adorjánné Garimberti Ágival

Wu shuan dao yin kínai gerinctorna 

Tolnai Klárival

Elõjelentkezés: rozinemet@freemail.hu

70 466 4372
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Szabó Magda Nagyközségi
és Iskolai Könyvtár

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

Tel. : 06-28-560-340, Fax : 06-28-560-341
Mobil : 06-20-559-8917

E-mail : szkerepes@freemail.hu • weboldal: www.kerepeskonyvtar.shp.hu

„Aki olvasni és dalolni szeret az az unalom óráit, amelyek elkerülhetetlenek
életünkben, gyönyörûséges órákra cseréli fel.”                             Montesquiuen 
Kedves Olvasók!
A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár a   következõ újdon-
ságokat ajánlja szíves figyelmükbe:
Felnõtt olvasóinknak ajánljuk: Machiavelli, Francesca -Giudici,
Donati -Thomka István: Olaszország; Austen, Jane: Szerelem és
barátság és más korai mûvek; MacMahon, Kathleen: Így ér véget
Ohlsson, Kristina: Elnémítva (Skandináv krimik); Schulman,
Ninni: Lány a hóban (Skandináv krimik) 

Gyermek olvasóknak ajánljuk: Green, Jen: Dinoszauruszok
(mozgó, 3D-s ábrákkal); Petõ Ágnes: Só-liszt gyurma; Scarry,
Richard: Tesz-vesz Város A-tól Z-ig; Bartos Erika: Bogyó és Babóca
társasjátéka; Bodó Béla: Brumi újabb kalandjai; Stilton, Tea: A sze-
relem színre lép Cinnfordban!; Stilton, Tea: Tea angyalai a vadon-
ban; Moser, Erwin: Hol lakik a kisegér? : tavaszi és nyári mesék;
Stilton, Geronimo: A metró fantomja; Stilton, Geronimo: A
tûzvörös rubin temploma; Stilton, Tea: Colette titkos naplója 
Új könyveinkrõl folyamatosan tájékozódhatnak honlapunkon:
www.kerepeskonyvtar.shp.hu
Szeretettel várunk minden régi és új Olvasót!
Kedves Olvasók! Legyen az olvasás öröme mindenkié!
Könyvtárunk felajánlja mozgáskorlátozott, idõs, nehezen mozgó kerepe-
si olvasóinak, hogy igény szerint, havi rendszerességgel házhoz szállítja a
könyveket. Kérjük mindazokat, akik szívesen olvasnának, de valamilyen
oknál fogva nem tudnak eljutni a könyvtárba, jelentkezzenek az 560-
340-es vagy 06-20-559-8917-es telefonszámokon.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben 
bejelentenivalójuk van közterületen történt

rendzavarás, vagy gyanús esetekkel kapcsolatban
hívják a közterületfelügyelôket a 06-20-559-8909, 

vagy a 06-20-559-8929-es telefonszámon.

Automata 
mosógép 

szerviz

Billinger Zoltán
06-30-214-6366
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Sokan vannak még akik emlékeznek az elõzõ levelemre, pedig
már lassan hat év telt el azóta. 2007. decemberében írtam egy cik-
ket ebben az újságban,  „Cukorbeteg lett a gyermekem” címmel,
amiben végtelen keserûségemet és csalódottságomat voltam kény-
telen megosztani arról, hogy is állunk, ill. éppen nem állunk, a gyer-
mekkori diabéteszhez. Akkoriban a kislányomat két kézzel tolták
ki az óvodából, arra hivatkozva, senki sem vállalja a felelõséget
érte, de fõként börtönbe nem akar senki azért kerülni, ha esetleg
rosszul lesz! Hiába hangsúlyoztam, ha kell írásba is adom, a
felelõség kizárólag az enyém.

Anno annyit kértem, hogy reggeli után, egy felnõtt jelenlétében
mérjen a lányom egyszer vércukrot (amit a kislány már akkor is
magától, önállóan végzett). Addig csûrték-csavarták a dolgot, min-
denféle kifogásokat keresve, míg belefáradtam és lemondtam arról
a sokat ígérõ óvodában töltendõ három évrõl. A kivételes helyzet-
re való tekintettel, a kötelezõ egy év óvodakötelesség alól is fel-
mentést kaptunk. Gúnyosan sok sikert kívánva utunkra engedtek,
biztosítva arról, hogy késõbb az iskolában sem fogok ehhez a
„megoldhatatlan problémához” segítõ kezet találni!

Ma már a lányom másodikos a helyi iskolában. Ahol se kérni, se
könyörögni, nem kellett azért, hogy iskolába járhasson. Az óvoda
helyett Ágó Kati néni foglalkozott Kittivel, aki az elsõ pillanattól
kezdve úgy kezelte a dolgot, mint egy nagyobb lépcsõfokot, ami
elõtt nem megállni kell, hanem magasabbra emelni a lábunkat.

Késõbb az iskolakezdésnél Nagy László igazgató úr sem hezitált
azon, mi legyen a gyerekkel. (Pár hete egy új fiatalemberrel gazda-
godott az 5. a. osztály létszáma, aki szintén inzulinos cukorbeteg.)
Kitti osztályfõnöke, tanára, azóta is Nagyné Szedlák Rozália, aki a
kezdetektõl mindenben teljesen rugalmas, segítõkész. Õ nem félt
a kihívástól. Nem kezelte a kislányt törékeny porcelánként csak
azért, mert cukorbeteg. Az elmúlt másfél évben annyi tapasztala-
tot szereztek a gyermek tanárai, hogy én teljes nyugalommal enge-
dem iskolába Kittit, mert tudom, jó kezekben van. Telefonon bár-
mikor hívhatjuk egymást, így senkinek sem kell stresszelnie. Kitti jó
tanuló, agilis, folyton pörgõ, szorgalmas kislány, aki tisztában van
betegsége súlyosságával, érti mibenlétét és  kellõképp el is látja
magát. 

Bártan ki merem jelenteni, minden õt tanító vagy ismerõ peda-
gógusnak ez a véleménye róla. Nem igényel külön bánásmódot.
Épp csak egy csepp figyelemmel többet. Rozika néni sem automa-
ta, épp ezért nem volt rest egy órát beállítani az íróasztalán csör-
gésre, nehogy kimaradjon a cukormérés, amit ma már teljesen ter-
mészetesen, szinte játszva végeznek. (Hozzáteszem, 25 fõs osz-
tályról beszélek.) Ez naponta 3x2 percet vesz igénybe, vagy húzza
el a tanítás menetrendjét. Ezt a pár percet boldogan feláldozza
mindenki a saját nyugalma érdekében, hiszen cserébe egy életvi-
dám, cserfes, boldog kislányt kapnak, aki nagyon hálás mindezért
és imád iskolába járni. Tanítás után énekkarra, táncra jár, de nem
maradna ki egyetlen gyalogtúráról sem. Úszás és testnevelés órán
is ugyanúgy részt vesz, mint a többi gyerek. Minden tiszteletem az
iskola vezetõségének és pedagógusainak. 

A teljesség igénye nélkül köszönettel tartozom a nyitott „ajtó-
kért” - Rozika néninek, Kata néninek, Kriszta néninek, Csilla néni-
nek, Zsófi néninek, Béla bácsinak, Imre bácsinak és felsorolhatnám
az egész tanári kart, még a konyhás néniket, és a Hivatalban dol-
gozókat is. Végül de nem utolsó sorban Dr. Vaszil Lászlót a
gyermekorvosunkat, aki a nem létezõ szabadidejébõl is szakít
mindig idõt az egyetlen diabéteszes kis páciensére.

Száz szónak is egy a vége, mindenkinek új volt egy cukorbeteg
gyermek. Félelem, aggódás és kihívás is egyben. A félsz azért min-
denkiben megmarad, hisz’ nem látjuk elõre a holnapot. De az élet
nem arról szól, hogy várjuk a vihar elvonulását, hanem arról, hogy
megtanuljuk hogyan kell táncolni az esõben.

De hol is vannak azok az elutasító kezek amikkel riogattak min-
ket? Szó szerint idézem: „az iskolában sem fogok több segítséget
kapni”. Nemhogy elutasító kezeket nem kaptunk, de egy kör köze-
pén állunk, ahol minden kéz egy másik kezet fog. Olyan erõvel,
amit szeretetnek, gondoskodásnak és tenni akarásnak hívnak.

Legyen ez a cikk egy fricska azok számára, akik homokba dugják
a fejüket, a saját nyugalmuk érdekében, önmagukból kiindulva azt
gondolva, mindenkibõl kiveszett az emberség és a segíteni akarás.

Sajnos az iskolánk hírneve jó ideig alá volt ásva, ami lassan, de
biztosan, pozitívan változik. Én ezzel a cikkel szeretnénk hozzájá-
rulni az iskola jó híréhez. Büszke vagyok, hogy a kerepesi iskolába
járnak a gyermekeim! Köszönöm!

Puszta Tamásné

Az óvoda képviselôje az itt leírtakra a fenntartó jelenlétében szóban
kíván reagálni. 

Cukorbetegen az iskolában?

ÚJDONSÁG!

MÁGNESTERÁPIÁS 

KEZELÉS KEREPESEN!

A pulzáló mágnes terápiával az egészséges élet fenn-
tartásához szükséges mágneses teret biztosíthatjuk
szervezetünk számára, amelyben beindulhatnak az
öngyógyító folyamatok. A mágnes terápia gyógyhatá-
sát egyetemi és kórházi kutatások igazolják és több
mint 20 éve nemzetközileg is elismert gyógymód.

Kiválóan alkalmas sebészeti beavatkozások után, orto-
pédiai-, reumatológiai betegségek kezelésére,
belgyógyászati betegségek, nõgyógyászati-, urológia
panaszok esetén, bõrgyógyászati-, orr-, fül-, gégészeti-
, idegrendszeri panaszokra.

Kiválóan alkalmas az immunrendszer erõsítésére akár
gyerekeknek is!
A kezelést daganatos betegek is igénybe vehetik
kiegészítõ terápiaként!

Érdeklõdni, idõpontot egyeztetni az alábbi telefonszá-
mon lehet: 06/30/209-91-96

OTP és K&H Szép kártyát elfogadok.

Kerepesen és környékén gyakran látható egy olyan társaság, akik
speciális botokkal felszerelve, jó hangulatban túráznak az erdõk,
rétek felé és az azokon át vezetõ utakon, majd visszafelé ugyanolyan
jó hangulatban, egészségesen, bár kissé fáradtan érkeznek vissza a
kiindulási pontra, a Royal Station Sport és Szabadidõ Központ udva-
rára. A társaság heti három alkalommal tesz egy jó kis túrát, amely
alkalmanként 8-10-12 km is lehet. 

A bottal való túrázás nagyon jó hatással van az egészségre. A bot
használatával a sétáló védi a térd és csípõízületét. Ilyen esetben a kar
nagy súlyt vesz le a lábakról, ezért erõsíti a hát és karizmokat is. A
test minden porcikája megmozdul, a mély lélegzetvétel a tüdõ és az
egész szervezet számára nagyon jó hatással van. A túra befejeztével,
amely általában 3 óra hosszat tart, kellemes fáradtságot lehet érezni.

Kerepes környéke csodálatos. Túra közben néha megállunk
pihenni és gyönyörködünk a környezet látványaiban. A
településünket körülvevõ dombokról a kilátás, a távoli hegyek, a
Duna látványa nagy hatással van mindenkire, jó érzés, hogy ilyen
helyen lakunk.

A túrázás 2012 augusztusában kezdõdött Gróf László vezetésé-
vel és azóta egyre több és több taggal. A kirándulások nem csak
Kerepeshez kötõdnek, a távolabbi helyek elérése gépkocsikkal tör-
ténik, és onnan indul a túrázás. A költségeket a résztvevõk elosztják
egymás között. 

A heti három alkalmat, aki tudja, kihasználja. Ez a mozgás pótol-
ja az otthon, a munkahelyen, vagy a gépkocsiban lévõ egyhangúságot,
elmerevedést. A társaság jó hangulatban túrázik, a megérkezés után
nagyon jól esik egy tea mellett megpihenni, majd az esti lefekvés után
a megnyugtató, pihentetõ alvás.

Várjuk mindazok érdeklõdését, akiknek mozgás igényük van. Aki
úgy érzi, hogy csak kipróbálná, az elsõ túrateszt után rá fog jönni,
hogy folytatja, mert nagyon jó.

Sétával az egészségért! Akit érdekel, jöjjenek velünk! Várunk min-
denkit!

Kapcsolatba léphet velünk telefonon:
Gróf László +36-30-960-4774, illetve a Facebook-on a

http://www.facebook.com/KerepesiNordicWalkingClub címen.

KENOWA
Kerepesi Nordic Walking Sport és Kulturális Klub



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2013. ÁPRILIS 19

Mint elõzõ lapszámunkban beszámoltunk róla, a Szõlõ utcai
útszakasz javítását az esõ megakadályozta. A kivitelezõ a jó idõ beáll-
tával újra elvégezte a munkát 6 havi garanciavállalással, amelyet a
mûszaki ellenõr általi átvételt követõen ismét használhatnak az arra
közlekedõk. Azt azért meg kell jegyezni, hogy miután az út elkészült
24 órás „pihentetést” követõen került „volna” az új felület olyan álla-
potba, hogy már nem tesznek kárt a benne az autók kerekei. Ennek
érdekében az utat mindkét irányból, jól láthatóan rikító figyelmeztetõ
színnel befestett beton talpfákkal és terelõszalaggal zárták el, mindhiá-
ba. Az elszántabb autósok a szalag alatt „átbújva”, illetve a beton talp-
fák eltávolításával vágtak át a frissen kezelt úton, a motorosok, pedig
az oldalán lévõ rézsûrõl hajtottak szlalomozva az útra. Az arra
közlekedõk jármûveinek futómûvét és mûszaki állapotát védendõ
igyekszik az önkormányzat a kátyúkat rendbe tenni, akik épp ezt
veszik semmibe, és teszik tönkre újra az általuk használt utat.
Elgondolkodtató, nem?!

Az elmúlt hónapok esõzései rendkívül sok hordalékot sodortak az
árkokba, amelyek háromnegyedig teltek meg azokkal és eltömõdtek a
nagyobb átmérõjû átereszek is. Így járt a Szabadság út és a Madarász
utca sarkánál lévõ áteresz is, melyet - az árok kitisztításával kezdve -
ismét „átjárhatóvá” tettek a Községszolgáltató kft munkásai. Ugyanígy
jártak el a Béke utca és a Martinovics utca keresztezõdésében lévõ
áteresszel is.

Lakossági összefogással a Szõlõ soron is útjavításban
közremûködtek a Kft gépei és emberei, ahol zúzott követ terítettek el
és dolgoztak be a homokos talajba.

Az Ady Endre utca sem szûkölködik gödrökben, ezeket igyekszik
az utca teljes hosszában betömni, illetve elegyengetve járhatóvá tenni
az utat a Kft. A településen összesen több mint ezer négyzetméter
utat kátyúkiegyenlítéssel, mart aszfalttal, emulziós szórással egyenget-
nek gépekkel és kézi eszközökkel.

Szilasligeten a Béke utcai üzletsor mellett a tavaszi „szépítkezés”
jegyében örökzöld, virágzó növényeket ültettek a Kft hölgy munkatár-
sai, melyet egy kedves lakótársunk ajánlott fel díszítésnek az egyébként
csupasz, az út szélén álló területre.

Április elején három hétig nem üdvözölte falutábla a Gödöllõ felõl
érkezõ autósokat azért, mert ismeretlen tettes/ek szétverték a kere-
tét. Elgondolkodtató, hogy az ilyen dühös emberek miért a köz tulaj-
donában tesznek kárt és miért nem a sajátjukban? A helyreállítási
költsége a „gõz kiengedésének” húszezer forintjába került az önkor-
mányzatnak. gé

Csak egy telefon
A lakosság szolgálatában

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

Gépeink és dolgozóink 30 százalékkal kevesebb
órabérrel dolgoznak, mint más vállalkozások. 

Garancia az önkormányzat. 
Vállalunk: Kertásás, Mûvelés, Füvesítés

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

Építõanyag szállítás, Daruzás, Hengerezés,
Mindenféle földmunkát, Anyagbeszerzést
Betonozást, Díszkõ burkolást, Feljárók,

Járdák, Átereszek, Kerítések, 
Lépcsõk, feltöltések

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

Megbízhatóság! Alacsony árak! Garancia!

Folytatódnak 
a tavaszi munkák
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