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Falukarácsony Kerepesen és Szilasligeten 
Elõször tavaly decemberben rendezték két  falukarácsonyt Kerepesen. 
Idén is a kettõs ünneplés mellett döntöttek a szervezõk, így december 8-
án Kerepesen a Szentháromság szobornál, majd egy héttel késõbb 
december 16-án Szilasligeten az Állomás utcában gyûltek össze az 
érdeklõdök. Kerepesen a délután öt órakor kezdõdõ program az öt 
méteres fenyõfa tövében felállított szabadtéri színpadon bonyolódott. 

November 11-én Márton napi csa-
ládi programra hívták a gyereke-
ket a szilasi Közösségi Házba. A 
rendezvényen Róka Szabolcs in-
teraktív játékával, majd Anga 

A kerepesi szülõi munkaközösség arról döntött, hogy fáklyás 
felvonulást szerveznek az általános iskola rendjének 
helyreállításáért, a nehezen kezelhetõ gyerekek miatt kialakult 
agresszivitás visszaszorítására. Ezt  noha a felhívásban nem szerepelt  
a kerepesi cigány kisebbségi önkormányzat úgy értékelte, mint egy, a 
romák elleni tüntetést. Ennek azonnal hangot adtak, ahol csak 
lehetett. Erre néhány szülõ és pedagógus jobbnak látta meghátrálni, 
sõt ellenezni, pedig a rend helyreállítása nem bõrszín, nem vallás és 
nem faji kérdés, hanem csupán nevelõi kérdés.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

A fáklyás felvonuláson
Kerepes ötösre vizsgázott

Nézzük a világ kirakatát: ölnek 
benne, meg halnak, aztán zabál-
nak és éheznek, örülünk és sírnak, 
lopnak és adnak, hazudnak és 
nevetnek, bosszantanak és be-
csapnak. Mire várunk még? 
Istenre, borra, szerelemre, erdõre, 
fényre, gyerekre és jövõre… És mi-
lyen jövõre? Mindig jobbra, mint 
az elõzõ esztendõ volt. Aztán meg-
int csalódunk.

De újra jõ a december és meg-
int izgalommal telve várakozunk. 
Aztán elmegyünk az éjféli misére, 
örvendünk az újszülöttnek, a 
megváltónak, másnap pedig kime-
gyünk a halottainkhoz… Majd hoz-
zánk és kijönnek? Erre nincs idõ 
gondolni, meg nem is kell. Most 
ünnepelni kell. Ilyenkor önfeledten 
szabad szeretni és sírni.

Aztán pedig gürcölni, hajtani, 
gyarapodni vagy vegetálni, sóvá-
rogni, félreállni, kinek milyen sors 
adatik. De a szeretet, a remény és 
a várakozás legyen örök, akár az 
igazság, az emberi méltóság pedig 
maradjon színarany. minden 
kerepesi honfitársamnak áldott ka-
rácsonyt és örömteli új esztendõt 
kívánok.

Franka Tibor
polgármester

z év ünnepe december. 
Mintha örökké harangoz-Anának tejszínû köd és hó 

zuhatag mögött, de örökké hallha-
tóan és örökké ünnepélyesen. De-
cemberben az ember már gyerek-
korától várakozik: Mikulásra, aján-
dékra, fenyõfára és megint aján-
dékra. Várakozás és meglepetés. 
Ez a kettõs és izgalmas érzés tart 
fogságban bennünket, meg szeret-
teinket.

Ilyenkor a gonosz mosolyog, a 
tékozló hazatér, a jégszívû meg-
enyhül, a gyilkos is könnyezik. A 
kisded pedig gagyog és karéjba ma-
gához öleli a világot.

...És mi, valamennyien ebben a 
jézusi ölelésben melegszünk és vá-
rakozunk. Gyerekkorunkban moz-
donyra, lóra, csokoládéra, labdára, 
vagy magnóra vágytunk és minden 
ellenségünk feletti gyõzelemre. 
Olykor már jóval 4-5 gyerekkor 
után is még mindig várakozunk. 
Várunk valamire, valami meglepe-
tésre, valamire, ami hétköznapo-
kon úgy sem következne be az éle-
tünkben. Tulajdonképpen az ün-
nepre várunk, mert az hétközna-
pokon nincsen… És az ünnep alatt 
fényesednek csillagokká a hétköz-
napjaink. Talán ilyen egyszerû, 
vagy mégsem?

Az ünnep havában





Horváth Aladár tán' sosem
járt Kerepesen
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zászi Zoltán szülõ, noha a 
polgármester is kérte a Sközelgõ szeretet ünnepére 

való tekintettel halasszák el a 
rendezvényt, nem tágított és a 
gödöllõi rendõrségen engedélyt 
kért és kapott a felvonulásra. 
Mivel a félelem ekkorra már álta-
lánossá vált,  Szászi  a ren-
dezõséget a Magyar Gárda mint-
egy 50 tagjával akarta biztosítani. 
Amikor ez  a  polgármester  
tudomására jutott, akkor kényte-
len volt beavatkozni, noha rend-
õrségi engedély birtokában nem 
tehette volna. Felvette a kapcso-
latot a rendõrséggel, a szülõkkel 
és határozottan arra kérte a 
Magyar Gárdát, de arra kérte az 
Új Baloldalt és az SZDSZ-t, az 
MSZP-t, a Fideszt, és valamennyi 
cigány szervezet vezetõjét, hogy 
tartsák távol magukat a kerepesi 
rendezvénytõl. Ne használják fel 
a település rangját és becsületét 
politikai céljaikra és önös érde-
keik-, szerepléseik helyszínének. 
Mindezt testületi határozattal is 
nyomatékosították.

A Magyar Gárda távol maradt, 
de a cigány szervezetek, az SZDSZ, 
az Új Baloldal és az SZDSZ ifjúsági 
tagozata nem. Kerepesen az 
iskola, a hivatal és a Hõsök 
emlékmûve elõtt percemberek, 
sikerre éhes politikusjelöltek 
s i s e r e h a d a  m o c s k o l ó d o t t ,  
riogatott a „független” magyar 
sajtó jelenlétében. Nevetséges és 
szánalmas volt látni és hallani, 
amint arról beszéltek, ami 
Kerepesen nem létezik. Nem 
létezik kirekesztés, nincs meg-
különböztetés, így azután a 
lejáratás sem sikerült, hiszen a 
rendezvény méltóságteljesen, 

egyetlen hangos szó nélkül zajlott 
le. Köszönet érte a kerepesi 
lakosság döntõ részének, akik nem 
ültek fel a szintén kerepesi törpe 
kisebbség néhány szószólója által 
gerjesztett uszításnak, hazudozás-
nak. Szánalmas, aki saját érvé-
nyesülése érdekében a saját 
lakóhelyét is képes beáldozni.

A megfélemlítés már hetekkel 
elõtte megkezdõdött. A Gyár utcai 
cigányság körében  tudni kicsodák  
azt hazudták, hogy bõrfejûek 
jönnek Kerepesre ezernégyszázan 
és a polgármester fizeti õket. Azok 
aztán rendet tesznek. A polgár-
mester kiment többször a Gyár 
utcába és együtt várta a cigányok-
kal a bõrfejûeket, akiket õ fizetett 
le. Ostobaság! Akkor jött a fáklya. 
Ha felvonulás lesz, akkor fáklyákat 
dobálnak a romák házaira. Ez is 
ostobaság! Aztán jött az általános 
félelem és a gyerekek azért nem 
mentek iskolába. Még nagyobb 
ostobaság! Tudatosan félrevezet-
ték a roma lakosságot! Ez viszont 
igaz! S mindezt cigányvezetõk és 
az SZDSZ, i l letve az MSZP 
képviselõi tették.

Nézzük, ki mindenki járt Kere-
pesen önmagát fényezni, hiszen, 
ha tényleg érdekelte volna õket a 
település cigány lakosságának 
sorsa, akkor nem a polgármesteri 
hivataltól kérdezték volna, hol is 
van Kerepes, hogyan kell oda-
menni. Nos, Kolompár Orbán az 
OCE elnöke, Horváth Aladár roma 
polgárjogi harcos, Száva Vince, 
Mohácsi Erzsébet és még legalább 
20-30 névtelen roma ügyintézõ. 
Csak úgy száguldoztak velük a 
Mercedeszek meg a mikrobuszok.

Õket követték az SZDSZ 
politikusok, akik minden valószí-
nûség szerint 2-3 százalékos 
párjukat most a félrevezetett 
romákkal akarják feldúsítani. Igazi 
kampányolás folyt, mert egyetlen 
„hõbörgõ” sem ment ki a Gyár 

utcába, viszont majd mindegyiket 
régi jó ismerõsként, puszival  
üdvözölte Gáspár Erika a kerepesi  
CKÖ elnök és Gombkötõ Róbert 
SZDSZ-es kerepesi volt alpolgár-
mester. Itt volt Gusztos Péter, Béki 
Gabriella, aztán a fiatal Léderer, 
aki „szarnak” nevezte Magyaror-
szágot, sõt az SZDSZ Roma kabinet 
nevében Birta János, meg Kállai 
László… És sokan mások. Végül ott 
volt a „mi” MSZP-s országgyûlési 
képviselõnk Fogarasiné Deák 
Valéria is, akit a helyi CKÖ elnök 
szintén kitörõ örömmel üdvözölt. 
Kész baloldali bachanália.

Kivétel nélkül mindegyikük a 
fasizmust, a nácizmust, meg a 
Magyar Gárdát, sõt a magyar 
jobboldalt szidta, de hogy mi a 
probléma az iskolában és nem 
csak Kerepesen, de az egész 
országban, arról egyikük sem 
beszélt. Arról sem, hogy mi lesz 
minden baj és fájdalom okával, a 

mélyülõ szegénységgel, a növekvõ 
munkanélküliséggel és az ilyen 
környezetbõl érkezõ gyerekekkel. 
Mi lesz a szülõkkel, a tanárokkal? 
Na, ez az, ami senkit sem érdekelt. 
Ráadásul bõrszíntõl függetlenül 
nem érdekelt senkit.

Franka Tibor polgármester 
visszautasította a kétszínû visel-
kedést, kikérte Kerepes nevében 
ezt a szomorú kutyakomédiát és 
azt kérte a jelen lévõ „közsze-
repelõktõl”, ne hazudozzanak, 
inkább menjenek haza és akkor 

jöjjenek vissza, ha kamerák nélkül 
is érdeklik õket a gondok és 
segíteni akarnak. Ugyanakkor 
követelte a mindenkori hatalom-
tól a pénzelvonások megszün-
tetését, az adó emelések eltör-
lését, a munkahelyteremtést és az 
igazságos elosztást, illetve igaz-
ságszolgáltatás. Utóbbit bõrszíntõl 
függetlenül. Ha így megy tovább, 
nem lesz pénz segélyre, de nem 
lesz pénz munkahelyre sem. Ez itt 
a kérdés! Választ senkitõl nem 
kapott. mint ahogyan arra sem, mi 
lesz ezután, hiszen a gyerekek 
jogai (álliberalizmus) nem teszik 
lehetõvé a gyerekek nevelését. A 
cigány vezetõk is kértek fáklyát, de 
nem vonultak vele, hanem 
melegedtek mellette. A menet és 
a hangulat tiszta volt, akár a sûrûn 
hulló hópelyhek. Betakarta a 
ragadós és cuppogó fekete sarat.

G.E.

A fáklyás felvonuláson Kerepes ötösre vizsgázott

A fiatal Léderer, aki szarnak
nevezte Magyarországot

Takács Imre, a Support
Alapítvány vezetõje

Fogarasiné Deák Valéria
MSZP-s országgyûlési képviselõ

Kerepesi polgárok!
Hasonló felvonulásra, mint amilyet Szászi Zoltán kerepesi szülõ 
szervezett a nagyközség életében még nem volt példa. Abban, hogy a 
nagyrészt helyi oktatási problémákat felvetõ rendezvénybõl nem lett 
országos politikai botrány és országos politikai pártok, illetve 
kisebbségi szervezetek martaléka, nagy felelõsség hárult a kerepesi 
polgárokra, a kerepesi testületre és polgármesterre. Köszönet 
Önöknek, köszönet a rendõrségnek és köszönet a rendezõségnek! 
Kerepes ötösre vizsgázott. Jelentem, 2008. januárban tárgyalásokat 
kezdek az Országos Cigány Önkormányzattal, az illetékes 
államtitkárral, az illetékes minisztériummal és a helyi CKÖ 
bevonásával mihamarabb megoldást találunk a nehezen beilleszkedõ 
gyerekek helyzetére. A rend, a biztonság és az egyenlõk egymás 
mellett élése sok érdeket sért és sok idõt követel, de megvalósul.

Franka Tibor polgármester
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL TELEFONSZÁMAI

Központ (ügyfélszolgálat) 06 28 561-050
06 28 561-051
06 28 561-052

Polgármesteri Titkárság 06 28 561-059
Jegyzõi titkárság 06 28 561-055
Gondnokság 06 28 561-053
Kht. 06 28 561-054
Közterület felügyelet 06 28 561-066
CKÖ 06 28 561-067
Igazgatási Osztály 06 28 561-062
Mûszaki Osztály 06 28 561-063
Adó Osztály 06 28 561-061
Pénzügyi Osztály 06 28 561-057
Fax 06 28 561-060

lasztása esetén alanyi adómentesség nem al-
kalmazható. 

Az alanyi adómentesség választása 
hiányában, a nem felvásárló felé történõ érté-
kesítés után az általános szabályok szerint 
20%-os mértékû általános forgalmi adót kell 
fizetni. A tevékenység és az alanyi adómen-
tesség választásának 2007. évi bejelentése 
esetén a  07T101. és  a 08TAFA-E jelû nyom-
tatványok kitöltése szükséges. A bejelentés 
2008-ban az erre a célra rendszeresített 
08T101 jelû nyomtatványon tehetõ meg.

Az Áfa-törvény m

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

ezõgazdasági tevékeny-
séget végzõkre vonatkozó szabályairól részle-
tes tájékoztató az APEH internetes honlapján 
(www.apeh.hu) jelenik meg.

Ne petárdázzunk, ne 
füstöljünk!

A Szilas Tér Környezetvédelmi Egyesület kéri a 
lakosságot arra, hogy ne petárdázzon senki! 

2005 novembere óta tilos petárdázni, ez 
idén szilveszterkor sem lesz másképp. Hogyha 
valakinél a tiltás ellenére találnak a rendõrök 
petárdát, az akár 50 ezer forintjába is kerülhet. 
Ennek a duplája  azaz 100 ezer forint  is lehet a 
bírság akkor, hogyha valaki használja. 

Javasoljuk, hogy Szilveszterkor inkább 
zenével köszöntsük az Újévet, ne pedig olyan 
robbantásokkal, melyektõl a háziállatok 
megriadnak, és a legtöbb embert irritál. Lehet 
trombitálni, énekelni, még akár üvölteni is 
annak, aki úgy érzi, hogy az élet élvezetét 
mindenképpen közzé kell tennie, de ha 
elkerülhetõ, durrantásokkal ne riogassuk 
egymást!

A fûtési idényben sokan szenvednek a 
levegõben terjengõ égett „mûanyag” szagtól, 
bûztõl. Láncfûrészek hangjai árulkodnak arról, 
hogy a gázáremelés miatt sokan visszaálltak a 
hagyományos fûtésre. A völgyben megrekedõ 
párás levegõ aztán ezt lenyomja, emiatt a 
légtér rosszul szellõzik. A füsttel kiáramló 
bûzös anyagok többsége mérgezõ vagy irritáló 
vegyület. Vegyes tüzelésû kazánokban, netán 
ipari tüzelõberendezésekben sem szabad 
olyan anyagot eltüzelni, ami ilyen hatást fejt ki. 

Nem csak a csend, a jó levegõ is érték, 
legyünk ezekre figyelemmel!

Szilas Tér Egyesület

A csoportos ÁFA 
alanyiság

2008. január 1-tõl a kapcsolt vállalkozásként 
bejelentett vállalkozások kizárólag az 
általános forgalmi adó tekintetében 
csoportos adóalanyiságot választhatnak. Ez 
azt jelenti, hogy a csoporton belüli 
ügyletekre nem kell ÁFÁ-t felszámítani, csak 
kívülálló fél részére. 

Az ÁFA csoport tagja megtartja a régi 
adószámát a többi adónemre, ÁFÁ-ra pedig 
a csoport fog egy adószámot kapni. Ezt az 
egy ÁFA-adószámot kell minden csoport-
tagnak az általa kiállított számlán fel-
tüntetnie.

A kapcsolt vállalkozások mindegyike 
belép a csoportos ÁFA alanyi körbe. Ha van 
olyan kapcsolt vállalkozás, amely nem kíván 
a csoport tagja lenni, akkor is hozzájáruló 
nyilatkozatot kell adnia, különben az ÁFA-
csoport nem jöhet létre. Késõbb azonban a 
csoporton kívül maradt kapcsolt vállalkozás 
még csatlakozhat a többiek által létrehozott 
csoportos ÁFA adóalanyisághoz. 

Minden csoportos ÁFA alanyiságot 
választó adózónak soron kívüli, 30 napon 
belül esedékes bevallást kell adnia minden 
adónemrõl.
A csoportos ÁFA alanyiság ugyan 2008-tól 
kezdõdik, de bejelentkezni már 2007-ben is 
lehet a 07T113-as jelû nyomtatványon. 

APEH Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatósága

SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS!

Kerepes nagyközség saját útjainak 
síkosság mentesítése mintegy 38 

kilométer hosszúságban néhány óra alatt 
lehetetlen. Ahol viszont azonnali 

segítségre van szükség, onnan kérjük, 

hogy hívják a 06-30/677-8410-es, vagy 

a 06-30/276-5340-es telefonszámot.

FELHÍVÁS
Tájékoztatom Kerepes lakosságát, hogy 
2007. december 29-én (szombaton) 6-18 
óra között megrendezésre kerül a 
„Szilveszter Rally Mogyoród autóverseny” 
a Hungaroring körüli utakon.
A verseny során útlezárásokra kell számí-
tani Mogyoród közigazgatási területén: 
Szilasliget és Mogyoród közötti útsza-
kaszon és a Hungaroring körüli utakon.
Kérem a lakosság megértését és türelmét 
az esetlegesen okozott kellemetlenségek 
miatt.

 GÁZ 2000 Kft., Füredi András

A 2008. január 1-jével hatályba lépõ új Áfa-
törvény kimondja, hogy adóköteles tevé-
kenységet csak adószámmal rendelkezõ adóa-
lany folytathat. Ezért azoknak az õstermelõk-
nek is regisztráltatniuk kell magukat az 
APEH-nál, akik eddig még nem rendelkeztek 
adószámmal. Fontos változás, hogy minden - 
ellenérték fejében teljesített - mezõgazdasági 
értékesítést, illetve szolgáltatásnyújtást a tör-
vény által elõírt bizonylattal kell kísérni, te-
hát az 500.000 Ft-os értékesítésig számított 
bevétel utáni bizonylat kiállítási mentesség 
megszûnik. A magánszemélyek részére tör-
ténõ értékesítések során is nyugtát, illetve 
számlát kell kiállítani minden esetben 
(például a piacon és a háztól való értékesí-
tésnél is).

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa-törvény) 
2008. január 1-jétõl hatályos szabályai szerint 
a mezõgazdasági tevékenységet végzõ ma-
gánszemély (õstermelõ) számára akkor is 
szükséges az adószám, ha kizárólag kompen-
zációs felárra jogosító értékesítést végez. 
Adószám nélkül kompenzációs felárra nem 

tarthat igényt, ezért a termelõnek legkésõbb 
az elsõ felvásárlás idõpontjáig be kell jelent-
keznie az állami adóhatósághoz és adószámot 
kell kérnie. 

Amennyiben a termelõ a különleges jogál-
lása (azaz a kompenzációs felárra jogosító 
értékesítése) mellett nem Áfa-alany vevõk ré-
szére (például magánszemélyek részére 
piacon) is értékesít, akkor ezen ügyleteire  a fel-
tételek (különösen az 5 millió forint felsõ 
értékhatár) megléte esetében  alanyi adómen-
tességet választhat. Az alanyi adómentesség 
választását az adóhatósághoz be kell jelenteni, 
melyet a tevékenységüket 2008. január 1-jén 
vagy korábban kezdõk  az Áfa-törvény 2008. ja-
nuár 1-jei hatályba lépésére, mint a tevékeny-
ség végzés kezdeti idõpontjára tekintettel, az 
adózás rendjérõl szóló törvény vonatkozó sza-
bálya szerint  a tevékenység megkezdésének 
bejelentésével egyidejûleg 2008. január 15-ig 
tehetik meg. A tevékenységüket évközben meg-
kezdõk az adószám igénylésére és az alanyi 
adómentesség választására irányuló bejelenté-
si kötelezettségüknek a tevékenységük meg-
kezdése idõpontjától számított 15 napon belül 
tehetnek eleget. A bejelentési határidõ elmu-

Az õstermelõknek is kell adószám
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 hónap elején még csak szóbeszéd szinten volt hallható, hogy az 
iskolában támadt problémákat fáklyás felvonulással akarja egy Apár szülõ megoldani. Már ez kételyt ébresztett sok emberben 

mivel az iskolában máskor is volt már probléma de még senkinek nem 
jutott eszébe fáklyás tüntetéssel megoldani a problémát. Aztán teltek 
múltak a napok és egyre világosabb lett, hogy az iskolai probléma csak 
ürügy arra, hogy megjelenhessen a Magyar Gárda Kerepesen és az ott 
élõ cigányságot megfélemlítse. Ekkor a Kerepesi CKÖ elkezdte felmérni 
mekkora is ez a fenyegetettség és arra a megállapítsa jutott, hogy elég 
nagy és elég komoly ahhoz megtegye az ellenlépéseket. Megkereste az 
országos cigány vezetõket és szervezeteket akik minden tárgyalási 
formát végigjárva elérték, hogy a tárgyalásokba a Polgármester Úr 
beszállt de nemcsak a tárgyalásokba próbált a maga módján segíteni de 
el is határolódott attól, hogy Kerepesen felvonuljon a Magyar Gárda. De 
teljes erõvel tiltakoztak a helyi civil szervezetek is. És segítettek minden 
józan gondolkozású embert meggyõzni, hogy ez a fáklyás felvonulás 
mögé bujtatott gárda felvonulás csak árthat Kerepes megítélésének. 
Végül is sikerült elintézni, hogy a gárda hivatalosan nem jelent meg 
Kerepesen. Ugyan jöttek civilben valamennyien de nem volt mérvadó. A 
Polgármester Úr ugyan ezt saját sikerként értékelte, de a CKÖ vezetése 
meg van gyõzõdve, arról hogyha nem lett volna rajta akkora nyomás 
amekkora érte, nem biztos lépett volna. Ezt azzal indokolnánk, hogy 
minden másért össze tud hívni rendkívüli testületi ülést most mintha 
elfelejtette volna, hogy ez ügyben is megkellett volna tennie és 

határozatot hozni, hogy Kerepes Nagyközség választott testülete 
elhatárolódik a gárda jelenlététõl. Végül is lezajlott  a fáklyás felvonulás 
értelmét nem látjuk, de maga a szervezõ sem tudná megmagyarázni 
vagy ha tudja, szívesen meghallgatnánk, hogy mi is lássuk mit nem 
tudunk tárgyalásokkal elérni. Vajon mit szólna azokhoz a helyzetekhez, 
amikor  egy romát nem vesznek fel egy munkahelyre a bõrszíne miatt, 
akkor azonnal fáklyás felvonulást szervezne és oda meghívná 
Pestmegye összes romáját? Szerencsére a felvonulás minden 
kellemetlenség nélkül ért véget, így a sajtónak sem maradt min 
csámcsogni ezért le is került Kerepes a címoldalakról. Véleményünk 
szerint ha már híresek nem tudunk lenni akkor legalább hírhedtek ne 
legyünk. Az egész országban élõ embereknek nagyon nehéz a 
megélhetése de ezt a rosszkedvet ne azokon vezessék le akik még 
rosszabbul élnek, mert ez nem vezet a jó célhoz, hanem még jobban 
kirekesztõdnek a társadalomból a roma emberek. Vannak a romák 
között olyanok akik kezdik elveszteni az önkontroljukat de ez megvan a 
többségi társadalomban is. A CKÖ ezeket a romákat akarja visszatéríteni 
a helyes útra de ehhez valamilyen kiutat kellene mutatni nekik, ehhez 
pedig segítség kell mert csak az összefogás segít nem pedig a támadás. 
Úgy gondoljuk, hogy ha a szülõi munkaközösségbe, illetve az iskola 
székben volna roma szülõ már mozdulna a helyzet mert éreznék a roma 
szülõk, hogy õk is egyenrangú felek az iskola életében.  

Hefinger János
CKÖ képviselõ 

Elégedetlenek az önkormány-
zatok, mert nem történik érdemi 
intézkedés a színesfém lopások 
visszaszorítására. Nemrégiben 
ismét ellopták Antall József közté-
ri szobrát, de a tolvajok kábe-
leket, síneket is felszednek, ezzel 
kockára teszik mások testi épsé-
gét.. A megszaporodott színes-
fémlopások számának csökkenté-
se volt  a  témája annak a  
konzultációnak, melyet a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége tar-
tott Pest Megye Önkormányzatá-
nak Hivatalában. 
 

 Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége azt javasolta, Ahogy a színesfémhulladék-

kal kapcsolatos tevékenységet ne 
kereskedelmi tevékenységként, 
hanem hulladékkezelésnek minõ-
sítse a jogszabály.  Ehhez pedig a 
testület szerint pontosítani kell a 
kereskedelemrõl és a hulladékgaz-
dálkodásról szóló törvényeket.

Szûcs Lajos Pest Megye Köz-
gyûlésének elnöke, aki egyben a 
Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetségének társelnöke is 
hangsúlyozta, hogy nem szabad 
megengedni, hogy szõnyeg alá 
söpörjék a színesfémlopás problé-
máját. Pest megye számos polgár-
mestere jelezte már az elnöknek, 
hogy mekkora gondokat és veszé-

lyeket jelentenek a lopások.  Szûcs 
Lajos arról is beszámolt, egyszer 
saját maga is tanúja volt, amikor 
egy az országgyûlési választókerü-
letében lévõ településen a faluna-
pi ünnepség azért szakadt félbe, 
mert három kilométernyi elektro-
mos kábelt a rendezvény ideje 
alatt elloptak és ezért megszûnt az 
áramszolgáltatás.  Pest Megye 
Közgyûlésének elnöke szerint a 
meglévõ jogszabályok szigorú 
betartására lenne szükség.  A 
tanácskozással egyébként Szûcs 
Lajos nem volt teljes mértékben 
elégedett, szerinte ugyanis a 
minisztériumok képviselõi nem a 
lehetséges megoldásokat vázolták 
fel, hanem kizárólag azt ecse-
telték, hogy melyik tárca miért 
nem felelõs a témában.

 A tanácskozáson a környezet-
védelmi, a rendészeti a gazdasági 
minisztérium, illetve a Minisz-
terelnöki Hivatal munkatársai mel-
lett az ORFK, és a parlamenti pár-
tok képviselõi vettek részt. A 
Miniszterelnöki Hivatal munkatár-
sa maga is elismerte, hogy érdemi 
elõre lépés eddig nem történt az 
ügyben. 

A tanácskozás résztvevõi hama-
rosan újra találkoznak, s erre az 
idõpontra már az ügyészség képvi-
selõjét is meghívják. 

MEGHÍVÓ 
Kedves Mártírok, Kiss József és Ady utcai lakók!

Tisztelt Polgármester Úr!

Jelen pillanatban (2007. december 11.) még az esõ esik, de 
hétvégére megérkezik a várva várt hideg, és a fagy. 

Most még szlalom versenyeket rendezünk reggelente, ha ki akarunk 
jutni a buszmegállóba, amint az a mellékelt képen is látható.  

De!!! Ez a hét végén befagy, ezért kiváló korcsolyázási lehetõség 
kínálkozik!!! Gyerekek és felnõttek nevezhetnek a versenyre, és 

megrendezzük az „Öregfiúk és öreglányok” versenyét is, a 
nyugdíjasok részére. 

Fõnyeremény: 5 db gumicsónak, amivel majd olvadáskor 
közlekedhetünk.

Szeretettel várom a T. Képviselõtestületet is!
Jó szórakozást kívánva:

Horváthné Emons Györgyi, a Mártírok u-ból
 A helyszín:

Hetekig kétely és félelem övezte a helyi romákat!

Vissza kell szorítani a színesfémlopást
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 testületi ülés rendhagyó 
módon kezdõdött, hiszen Aa rendõrség évente egy-

szer számol be a testület elõtt a 
közbiztonság helyzetérõl. Farkas 
Imre a kistarcsai õrs parancsnoka 
az idei esztendõt sok szempont-
ból hasonlónak értékelte, már 
ami a bûncselekménye számát 
illeti, a tavalyi esztendõhöz. 
Valamelyest  szaporodtak a 
lakásbetörések, az iskolában lés 
az iskola környékén történt 

rendzavarások, a falopás és saj-
nos 7 személyt tartóztattak le, 
a k i k  k e r e p e s i  l a k o s o k  é s  
bûncselekményt követtek el. 
Megemlítette, hogy a kapcsolat 
kitûnõ a kerepesi polgárõrséggel, 
majd arról beszélt, hogy a 
rendõrség is anyagi gondokkal 
küzd. A polgármester megköszön-
te a beszámolót és indítványozta 
a kistarcsai õrs 100 ezer forint ér-
tékû benzinnel való támogatását, 
melyet a testület egyhangúlag 
megszavazott.

Kerepes 2008-ban lesz 860 
esztendõs. Ebbõl az alkalomból a 
testület 5 millió forintot szavazott 
meg egy országos méretû rendez-
vénysorozat finanszírozására. 
Fesztiválok, kongresszusok, és tu-
dományos elõadások kerülnek 
megrendezésre, valamint megin-
dul a Kálvária dombon az egykori 
földvár feltárása és a barlanglaká-
s o k  h e l y r e á l l í t á s a .  A  
nagyreményû esemény szervezé-
sére bizottság alakult.

A kiírt pályázaton gyõztes SZIGÜ 
Zrt megkezdte a kerepesi temetõ 
üzemeltetését december elsejé-
vel. Elsõként kifestették a ravata-
lozót és megszüntették a beázá-
sokat. Ugyancsak megkezdték az 
elsõ urnafal alapozásának mun-
kálatait. Tavasszal rendbe hozzák 
és irodává alakítják a régi kis rava-
talozót.

A költségvetési beszámoló, illetve 
a ¾ éves költségvetési beszámoló 
után az egyre rosszabb állapotba 
kerülõ polgármesteri hivatal érté-
kesítése volt napirenden. A testü-
let megszavazta, hogy bruttó 140 
millió forintos induló áron pályá-
zat útján próbálják meg az épüle-
tet értékesíteni. (Mikor az újság 
nyomdába került, sajnos már is-
mert az eredmény, egyetlen 
érdeklõdõ sem jelentkezett.) 

Végül arról döntött a testület, 
hogy Pest megye önálló régióvá 
váljon, vagyis népszavazás útján 
kerüljön el a fõvárostól. 

A NOVEMBERI TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Farkas Imre
kistarcsai örsparancsnok

Eladó: 100 nm-es Kerepesi családi ház eladó 25 millió 
forintért. Telefon: 06-30/5156-374
Tanítás: Angol nyelvtanulás, diplomás tanárnõvel Kerepes, 
Szilasliget és Kistarcsa környékén minden szinten, minden 
korosztálynak. Telefon: (06 70) 298-9768A

P
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Várakozás

A táj alszik. Vastag, fehér
Takaróját fázósan teríti szét.
Keleten szél támad
És eljön a Kárpátokon át.

De vár ma az éjszaka
Csöndje másra:
Harangkondulásra
A csengõ dallamára
A gyermek mosolyára

Apró csodákra.

És egy kézre, mely lelkeket
Emel fel az égig.
Szavakra, hogy értsék,
Kik nem értik:

Valahol, nagyon régen
Egy Gyermek született.
Karácsonykor éppen.

Ünnep van.  Halk szavú.
Hó lepi a tájat.

 A szívek szeretetre várnak…

Jávor Mária

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2007. DECEMBER

Kifestették a ravatalozót

Készül az elsõ urnafal
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Idén 15 éves a vállalkozása, jó döntésnek 
bizonyult, hogy belekezdett a Suzuki 
forgalmazásába ?
- Azt hiszem, hogy szerencsés voltam abban a 
helyzetben, hogy én a vállalkozásomat 
gyakorlatias megoldásokkal, lépcsõzetesen 
építettem fel. Mára már tudott dolog, hogy 50 
ember dolgozik a cégnél. Ezalatt a 15 éves 
idõszak alatt a cégnél dolgozóknak 
köszönhetõ, hogy minden évben kiemelkedõ 
márkakereskedõ címet kaptunk a Magyar 
Suzuki Zrt-tõl. Az elsõ 10 legkiemelkedõbb 
kereskedései között vagyunk 15 éve, mely 
önmagában is a céget minõsíti. Nem régen 
megnyitottuk gépjármû bontónkat, ahol 500 
db autót bonthatunk évente.

Ez mind szép és jó, de most azt beszélik, hogy 
komoly nehézségei vannak?
- Tudott dolog, hogy a gépkocsi értékesítés 
évrõl-évre csökken és ez természetesen 
érezhetõ a Suzukinál is. Nálunk is, mint 
minden cégnél - adódnak néha olyan dolgok, 
hogy fel kell mondani valakinek, mert visszaél 
a bizalmammal, vagy kárt okoz a cégnek. 
Ezalatt a 15 év alatt volt néhány dolgozóm, aki 
így járt, épp ezért valószínû, hogy mindenféle 
rosszindulatú megjegyzéseket tesznek, vagy 
híresztelnek a kereskedésrõl. El kell 
mondanom, hogy a mi mûködésünket 
szigorúan ellenõrzi a Magyar Suzuki Zrt. 
Minden hónapban szigorú elszámolás 

történik a gyár felé. Egy biztos, ebben az 
évben kétszer meg kellet gondolnunk, hogy 
mire költünk és kiket tudunk támogatni. Így 
megközelítve a kérdést, tényleg nehézségeink 
vannak, de az rossz indulatú pletyka, hogy a 
Suzuki Benkõ tönkremegy.

Benkõ úr nagylelkû adományának is 
köszönhetõ, hogy Kerepesen hatékonyan 
mûködik a polgárõrség!
- Megkeresett még tavaly év végén Franka 
Tibor polgármester és elmondta, hogy 
nagyon rossz körülmények között dolgoznak a 
polgárõrök, jó pár olyan bûncselekmény 
fordul elõ a településen, amit a polgárõrök is 
meg tudnának akadályozni, ha rendszeresen 
tudnának járõrözni. Értelmes célokra szívesen 
áldozom én is, így örültem, hogy segíthettem 
K e r e p e s n e k ,  a m i  n e m  e g y s z e r i  é s  
megismételhetetlen támogatás volt. Ha 
elhasználódik az autó természetesen adok 
egy másikat.

Az október 24-ki nyílt hétvégéjük - nem a 
legszerencsésebb módon - egy munkanapra 
esett, ezért komolyan aggódtak, hogy a nagy 
sztárokat is felvonultató programon nem lesz 
elég érdeklõdõ?
- Az elõzetes várakozások ellenére nagyon jól 
sikerült ez a hétvégénk. Meglepõ, hogy ezen 
az egy szombati napon 22 db autót tudtunk 
eladni, ebbõl 19 db volt új. Több százan 

Értelmes célokra szívesen áldozok 
Interjú Benkõ Pál autókereskedõvel
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látogattak meg bennünket, több mint 400 
adag gulyás fogyott el. A délelõtt 10 órakor 
kezdõdött rendezvényen a rengeteg gyerek 
nagyon jól szórakozott a szülõkkel együtt, 
Caramel már nagyszámú közönség elõtt 
léphetett fel, délutánra a Bagi-Nacsa duó még 
nagyobb közönséget vonzott.  Utána 
következett az értékes tombola ajándékok 
kisorsolása a regisztrált vendégeink között. 

A nehéz gazdasági év után mire számít 2008-
ban?
- Optimista ember vagyok és ha belegondolok 
a Bokros csomag ugyan ilyen nehéz volt és azt 
is túléltük. Tudomásul kell venni, hogy nehéz 
évek is vannak. Személy szerint kiegyeznék 
még egy ilyen évvel, mint az idei. A nehéz 
gazdasági helyzetben sokan elszegényedtek, 
sokan leszakadtak, de remélem ettõl még 
mindenkiben megmaradt a szeretet érzése, 
ami karácsonykor erõt adhat ahhoz, hogy 
boldogok legyünk, legalább egy pillanatra. 
Békés boldog karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag újesztendõt kívánunk 
minden kerepesi lakosnak!

Polgár  

Benkõ Pál vállalkozó, Erdélyben született Nagyölyvesen, Marosvásárhely 
mellett lévõ községben. Magyarországra 1980. augusztus 16-án telepedett 
le. A 80-as évek elejétõl Kistarcsán lakik. Már 1983-ban kiváltotta az ipart és 
egyéni vállalkozóként dolgozott. A nevével fémjelzett Suzuki szalont 1992. 
december 11-én nyitotta meg Kistarcsán. Ezt követte 1994. decemberében a 
gödöllõi üzlet. 2000-ben a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki. A 
Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének alapítója és egyben elnökségi tagja. Év 
elején egy Suzuki Swift személygépkocsit adományozott a kerepesi 
polgárõrségnek.

keressen fel bennünket a faluházban. 

Portréfotókat is várunk. Minden felajánlást 

örömmel fogadunk. A fényképekre csak ide-

iglenesen tartunk igényt, tervünk, hogy 

minden beérkezõ képet digitalizálunk, 

másolunk. Ezek után, garantáltan eredeti 

állapotában visszajuttatjuk a gyûjtést a fela-

jánlónak. A fotók gondozását természete-

 Kerepesi Faluház már létezõ hely-

történeti fotógyûjteményének Abõvítését tervezi. Ebben szeret-

nénk a kedves lakosság segítségét kérni. 

Kérjük, akinek birtokában van olyan fotó, 

mely lakóhelyünk régi szokásait eleveníti 

fel, illetve a település régi épületei szere-

pelnek rajta, nagyanyáink mindennapi 

használati eszközeit, régmúlt idõk tárgya-

it örökíti meg, és szívesen felajánlaná 

készülõ kiállításunkhoz és albumunkhoz, 

sen felvállaljuk, amíg nálunk van 

megõrzésen. A képekrõl átvételi elismer-

vényt adunk, illetve katalógusban 

rögzítjük, az adományozó bármikor vis-

szakérheti a gyûjteménybe került tárgyát. 

Aki örömmel hozzájárulna ahhoz, hogy 

emlékei, családi fotói gazdagítsák a tele-

pülés helytörténeti gyûjteményét, kérjük, 

jelentkezzen a Kerepesi Faluház munka-

társainál.
Varga Gyula

a faluház vezetõje 

FELHÍVÁS
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okan jelezték részvételi 
szándékukat, már csak Sazért is, mert az elmúlt pár 

hétben két dolog igencsak felkor-
bácsolta az indulatokat a tele-
pülésen; az egyik a kötvénykibo-
csátás körül kialakult huzavona, a 
másik pedig a december 14-re 
meghirdetett fáklyás felvonulás 
volt, amitõl a helyi romák retteg-
tek a legjobban. Érdekesség, 
hogy az elõzõ ciklus polgármeste-
re Bók Károly és az õt megelõzõ 
Tóth Lajos polgármester is jelen 
volt a Falugyûlésen.

Franka Tibor beszámolóját azzal 
kezdte, hogy nem véletlen az 
„Elsõ esztendõ” cím, ugyanis õ az 
elmúlt egy esztendõrõl szeretne 
õszintén, kendõzetlenül beszélni. 
Tavaly novemberben 167 dolgo-
zóval vették át a hivatalt, 160 mil-
lió forint tartozással, jelenleg 133 
dolgozóval látják el ugyanazt a fel-
adatot. Az elõzõ ciklus végén a 
Vágány utcát és a Hegy utcát újí-
t o t t a  f e l  a  l e k ö s z ö n õ  
önkormányzat, erre elköltöttek a 
250 millióból kb. 90 milliót a fenn-
maradó 160 millió forintból pedig 
már az új felállású önkormányzat 
rendezte az addig felhalmozott 
tartozásokat. Az elinduláshoz egy 
fillérük sem maradt, ezért értéke-
síteni kellett egy önkormányzati 
telket, amiért 60 millió forintot 
kaptak, így év végén 20 millió fo-
rint maradhat a kasszában. A 250 
millió forintos hitel visszafizetését 
átütemezték (2010-tõl kell majd 
elkezdeni a törlesztést ). A hivatal 
vezetését teljesen leváltották, az 
új jegyzõ Oláh János, aki nem azo-
nos az elõzõ ciklus fõépítészével. 
Franka Tibor elégedett a hivatal 
munkájával.  Az elmúlt egy 
esztendõben 120 kisebb-nagyobb 
beruházást kezdtek meg. A fonto-
sabbak közé tartozott a Templom 

utca díszburkolása, a Juhász 
Gyula utcában egy rövid szakasz 
aszfaltozása. Szilasligeten 100 mé-
ter utat építettek, 42 darab sze-
metes edényt raktak ki, hat új 
buszmegállót alakítottak ki, falu-
táblákat helyeztek ki, de ide tar-
tozik a temetõ körbekerítése is. 
Két munkagéppel megkezdték a 
csapadékvíz elvezetõ árkok 
rendbetételét, a temetõt novem-
ber 1-tõl új üzemeltetõ vette át, 
lassan elkészül az urnafal, de meg-
e m l í t e t t e  a  k e r e p e s i  h õ s i  
emlékmû elkészítését is. A Wéber 
utcában az orvosi rendelõ elõtt 
járdát építettek. A polgármester 
kihangsúlyozta, hogy a nagy kul-
turális rendezvények  a Szlovák 
Nemzetiségi Találkozó és a Szilas-
menti napok - nagy érdeklõdés 
mellett zajlottak, eredményesen 
mûködik a Kisvirág Táncegyüttes, 
a nyugdíjas klubok is kitesznek 
magukért, feljövõben van a kere-
pesi foci, megalakult a Vállalkozók 
Klubja.. A két mûvelõdési intéz-
ményben 400 rendezvényt bo-
nyolítottak le egy év alatt, mega-
lakították a Katolikus Kultúráért 
díjat, december környékén ked-
vezményes krumpli vásárral, liszt 
osztással és ajándékcsomagokkal 
segítették a rászorulókat. A pénz-
beli támogatás is jelentõs volt, 
összesen két és fél millió forintot 
kaptak a civil szervezetek és a 
nyugdíjas klubok, a Kisvirág 
Táncegyüttes erdélyi útjához 
250.000 forintot adtunk. Cigány 
családi hétvégét rendeztünk, a 
labdarúgó szakosztály 3,9 millió 
forintot támogatást kapott. A pol-
gármester szlogene továbbra is 
„semmit a zsebnek, mindent 
Kerepesnek”, és ennek megfe-
lelõen dolgoznak napról napra. A 
polgármester elmondta, hogy a 
bejelentett lakosok száma 9900 
fõ, de többmint 10 ezren laknak a 

EIndulatoktól túlfûtött hangulatban
Falugyûlés

31-ig kellett a pénzügyi tranzakci-
ót lebonyolítani, mert jövõre a 
kormány megszüntetné a pénz-
felvétel ezen lehetõségét. Franka 
Tibor a beszámolója végén ki-
emelte, nagyon büszke arra, hogy 
egy év alatt több minden történt 
a faluban, mint az elmúlt négy év-
ben. A hozzászólásokban többen 
saját lakókörnyezetük problémá-
ját mondták el és erre vártak 
azonnali választ. A Martinovics ut-
cából azt tették szóvá, hogy 
Széphegy mindenbõl kimarad.  
Fiatal gyermekes családok a 
bölcsödei elhelyezésre várnak 
megoldást. A polgármester vála-
szában elmondta, hogy a közeljö-
võben intézmények összevoná-
sával, a hivatal átköltöztetésével 
bölcsõdei szobákat terveznek 
kialakítani, ezzel ezt a régi hiá-
nyosságot szüntetnék meg. Itt je-
lentette be a polgármester, hogy 
az iskola körül kialakult helyzet mi-
att a szülõk december 14-re enge-
délyt kaptak egy fáklyás felvonu-
lásra. Ezzel a demonstrációval sze-
retnék ráirányítani a figyelmet az 
iskolában kialakult áldatlan álla-
potokra (egy-két renitens diák 
képtelen beilleszkedni az iskola 
közösségébe, rendzavaró maga-
tartásukkal félelmet keltenek, 
ezért sok kerepesi szülõ kiíratta a 
gyermekét az iskolából). Franka 
Tibor kihangsúlyozta, hogy a 
pletykákkal ellentétben nem a 
Magyar Gárda menetelésérõl van 
szó, hanem a szülõk figyelem fel-
keltõ akciójáról, a Magyar Gárda 
az ilyen jellegû kérését polgár-
mesterként elutasította. 
Szóvá tették, hogy lezárták a te-
metõ és a sportpálya közötti utat, 
így akik erre közlekedtek, azok 
csak a temetõn keresztül mehet-
nek át. A válaszokból kiderült, 
hogy tavaly az elõzõ vezetés a 
kampány részeként felújítatta a 
pályát és ezért lezárta az átjáró 
utat, errõl a mostani önkormány-
zat nem tehet, de megoldják a 
problémát.
Franka Tibor a megjelenteknek 
megköszönte az érdeklõdést és  
este fél kilenckor bezárta a 
falugyûlést. 

P.Gy.

faluban, becslések szerint lega-
lább 1000-en nincsenek bejelent-
ve. Kerepesen idén 47 millió fo-
rint támogatást ítéltek oda kb.  
2000 ember embernek, ebbõl is 
látszik, hogy sok rászoruló em-
bertársunk van. Az illegálisan itt 
lakókat kiszûrik, mert õk semmi-
lyen adót nem fizetnek és értük 
semmilyen kvótát nem kap a tele-
pülés. A teljes lakosság kéthar-
mada betelepülõ és kb. 500 roma 
él hivatalosan is bejelentkezve a 
faluban. A települést a HÉV min-
den értelemben ketté vágja, ezen 
mindenképpen változtatni kell. 
Jövõre 860 éves lesz a település, 
amit szeretnének méltóképpen 
megünnepelni. Erre alapoznák 
azt a nagyszabású fejlesztést is, 
ami a nagyközség turizmusát is 
fellendítené (horgásztó, turista 
utak, kerékpárösvény, utcák 
aszfaltozása) Ehhez pedig pénzre 
lenne szükség. Pénzforráshoz pe-
dig kötvénykibocsátással tud a fa-
lu jutni. Hosszas vita után a képvi-
selõ-testület 800 millió forint 
kötvényrõl kibocsátásról döntött, 
a pénz nagy részét értéknövelõ 
beruházásokra fordítják majd, 
utakra 250-300 millió forintot 
szánnak, pályázati önrészre 150 
millió forintot tartalékolnak (az is-
kola felújítása 160 millióba 
kerülne, ennek az önrésze 38 mil-
lió forint), 100 millió forintért sze-
retnénk földterületeket vásárolni.  
Betonüzemet építenek 60 millió 
forintért, csapadékvíz elvezetésre 
50-60 milliót költenek, kereske-
delmi és szabadidõ központ felé-
pítésére pedig 150 millió forintot 
szánnak. De szerepel a tervek kö-
zött egy P+R parkoló, amit a HÉV 
állomásnál alakítanának ki a BKV-
val közös beruházásban. A köt-
vényt a K&H Bank bocsátotta ki, 
amit 20 év alatt kell majd visz-
szafizetni. A megörökölt hitelek 
visszafizetése 2010-ben kezdõdik, 
a kötvény elsõ törlesztõ részletét 
2011-ben fizetik be. Azért köt-
vény formájában vették fel a 
pénzt, mert kedvezõbb a kamata 
és több mindenre fel lehet hasz-
nálni. Szinte minden település él 
ezzel a lehetõséggel. A sietség 
oka pedig az volt, hogy december 
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Az önkormányzat választott képviselõinek, elsõsorban a 
polgármesternek, törvény írja elõ, hogy évente legalább egyszer 
közmeghallgatás, vagy falugyûlés keretében tájékoztatnia kell a 
lakosságot a település gazdálkodásáról, be kell számolni az 
eredményekrõl, ismertetni kell a terveket. A december 10-re 
meghirdetett fórum ebben az évben már a harmadik volt, vagyis 
Kerepesen bõven teljesítik a törvény által elõírt penzumot.



Nincs munkája? Nézzen be hozzánk!

ÁLLÁS-LES
minden csütörtökön 17-19 óráig a Faluház CSETI helyiségében.

Érdeklõdés, információ 06 20/204 1916  (Véber Gábor)

A „KEREPESI SZÍNKÖR”  FELVÉTELT HIRDET OLYAN 5-12 ÉVES 
GYERMEKEK SZÁMÁRA, AKIK KEDVET ÉREZNEK EGY RÖVID, ANGOL-

MAGYAR NYELVÛ ZENÉS MESEJÁTÉK
BETANULÁSÁRA ÉS 2008. MÁJUSI ELÕADÁSÁRA.

Egyben várom olyan szülõk, diákok jelentkezését is, akik készek segíteni 
egyes szakmai munkákban (jelmezek, hang-technika, stb.)
Mottó: „Tanulj nyelvet játék által…”  E betanulási folyamat túl van a 
kipróbáláson, és sok-sok élvezetet nyújt a gyerekek számára. A 
darabban vannak un. nem verbális szerepek is  felhõ, nap, hold, fa, stb., 
vagyis egy ötéves szinte ugyanúgy részese a szöveg óhatatlan 
megtanulásának-tudásá-nak, mint, aki szöveget mond. A szövegek a 
mûfaj jellegébõl adódóan sokszor hangzanak el és játékosan. A játék, a 
nevetés, az állandó jókedv pedig csöpögteti a pici fülekbe a szép 
hangzást, prózát és gyönyörû mondókákat, dalokat egyaránt/CD/.
Jelentkezés a Faluház „CseTTI” Stúdiójában foglalkozási napokon : 
kedden és csütörtökön 15 és 18 óra között Véber Gábornál, továbbá a 
csetti08@freemail.hu e-mailen, és a (06-20)-204-1916 telefon-
számon.
Részvételi díj: napi 100 Ft/2 óra

IFJÚ SZÍNÉSZEK
KERESTETNEK!
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Tisztelt polgármester úr!

Igyekszem röviden írni, hiszen 
bizalommal nyomon követjük 
tevékenységét és látjuk, mennyi 
embert próbáló feladat vár Önre, 
mekkora lemaradást kell Kere-
pesnek behoznia. 

Kis pontnak tûnik talán ké-
relmem, de sok kisgyermekes 
családnak, akik mégiscsak Kere-
pes jövõjét jelentik (és tudjuk, Ön 
is mennyi mindent igyekszik tenni 
a legfiatalabb generációért, fõleg 
az iskolák terén) és hála Istennek 
szép számmal jelen vannak, 
nagyonis sokat jelentene. Nagyon 
hiányzik több kulturált, lekerített, 
jól megközelíthetõ játszótér, 
amely a szülõk számára közösségi 
fórum is lenne, a gyermekeknek 
fejlesztõ változatosság. Nekem 3 
kisgyermekem van, a nagyobb 
most ment a helyi óvodába, a 
kicsik (ikrek)  jövõ õsszel követik 
bátyjukat. Az elmult években 
probléma volt számomra és a 
környékbeli kismamák számára a 
játszótér (Hollandia telepen és 
környékén lakunk), Kerepesen egy 
van 15-20 perc gyalogútra (vissza-
fele nagyon hosszú a kicsiknek, én 
nem vezetek), részben veszélyes 
közlekedéssel, a játszótér nem 
lekerített, kétoldalt autók járnak, 
egyedül nem tudom velük láto-
gatni ,  K istarcsán két  hév-
megállóra+jó 10 percre gyalog van 
(lekerítetlen) játszótér, aki próbált 

több kisgyermekkel közlekedni (jó 
ideig ikerbabakocsival+kicsivel…), 
tudja, ez nagyon sok. Termé-
szetesen mindenki igyekszik a 
kertjében is felállítani eszközöket, 
anyagi lehetõségeihez mérten, de 
a gyermekeknek és a szülõknek is 
szükségük volna tiszta, bizton-
ságos, jól megközelíthetõ játszó-
terekre. (Ha tehetjük, szívesen 
kirándulunk programként az 
egyébként gyönyörû határba is  
csak az egyre növekvõ szemét-
hegyek kedvetlenítenek el s ahogy 
drágul a gáz, egyre több a kivágott 
fa…)

Summa summarum: Elnézve a 
kerepesi Családsegítõk (Support 
alapítvány) anyaotthon-építését a 
fõút mellett, szemben a kerepesi 
hév-megállóval, felvetõdött, nem 
lehetne-e ott egy játszóteret 
létesíteni, melyet megadott idõ-
pontokban ,,külsõsök” is látogat-
hatnának? (A veszélyeztetett 
anyák gyermekeinek is kellene ját-
szótér.) Amúgy sokféle játszótér-
pályázat létezik, sokkal kisebb 
települések ragyogóan pályáztak, 
itt is biztosan megoldható lenne. 

Levelemet nyílt levélként a 
kerepesi újságnak (Kerepesi Véle-
mény) is elküldtem, s tisztelettel 
várom az Ön válaszát, sorstársaim 
nevében is.

Szívélyes üdvözlettel, sok 
sikert kívánva munkájához:

Bessenyeiné Horváth Stefánia

Javaslat játszótér létrehozására
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Az iskolai hittanosok adventi készülõdése

VÁRJUK A MESSIÁST!
A Széchenyi István Általános Iskola hittanosai számára izgalommal 
és nagy lelkesedéssel telt az idei adventi várakozás. Közösen 
készültünk Jézus születésének megünneplésére, a karácsonyi 
események megismerésére. Az idei alkalommal a felsõ tagozatos 
tizenévesek közös ünnepi mûsorral és ajándékozással készültek. Az 
alsó tagozatos gyermekekkel feldíszítettük és családiassá tettük a 
hittan termet és elkészítettük saját kis „Betlehemünket”. A Szent 
Anna Plébánia Karitász csoportjának köszönhetõen  a hittanos 
gyermekek  szülei számára karácsonyi ajándék csomagokat 
oszthattunk ki, melyet a szülõk és a gyerekek nevében ezúton is 
szeretnénk megköszönni a kerepesi Karitász összes lelkes tagjának 
. Minden kedves olvasónak Istentõl áldott, békés karácsonyt és 
sikeres új esztendõt kívánunk!

Nagyné Szauzer Ildikó hittanár és hittanosai

Temetések

december 12.:
Tóth Istvánné

Fi Ilona

December 22.:
Radovits József

Béke
poraikra!
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okszor mondtam már, szeretem a 
közmondásokat, mert néhány szóval Ssokat tudnak mondani. A fent idézett a 

föld majdnem minden élõlényére vonatkozik. 
Az állatoknak is meg van az a bizonyos vára, 
ami viszonylagos biztonságot ad nekik, ahol 
nevelhetik az utódaikat. Ilyenek a lyukak, 
kotorékok, odúk és még sok más. A növényevõ 
patásoknak a nyáj, a csorda tömege adja a 
biztonságérzetet. Még sok növény is a védett 
helyen érzi jól magát.

Azután az ember, aki a teremtés 
koronájának mondja magát. Neki a lakása a 
háza adta ezt a nyugodt biztonságot. Eddig! 
Mert most durva kezek nyúlnak a lakásokba, 
házacskákba. Kirángatják a bentlakókat, hogy 
szabadon téphessék le róluk, amit a reform 
még rajtuk hagyott. Felejtsük el pár percre a 
kormány összes megszorításait, amit ránk 
zúdítottak reformok ürügyén. Járjuk körül 
saját kis várainkat.

Három-négy évtizedes munka. Az állam 
mindent elvett a fizetésünkbõl, amit csak 
lehetett. De a maradék is oda került, mert 
minden állami tulajdon volt, jóformán levegõt 
sem vehettünk nélküle. Mégis sokan 
megkoplaltuk, építettünk, ki mit tudott. Pedig 
a munkadíjból, az anyagokból az utolsó szögig 
szintén kivették a vámot. Az éves inflációk 
magasak voltak, az árak felszöktek, de a bérek 

csak döcögtek. Így most úgy néz ki, akinek van 
háza, vagy lakása, többszörös milliomos. Ez 
igaz is, de azok a milliók nem soka érnek, csak 
arra jók, hogy a tervezett adót utánuk fizessük 
az alacsony bérekbõl, és a sokszor megalázó 
nyugdíjakból.

Tegyük fel, van egy idõs ember, aki a havi 8-
10 ezer forint ingatlanadót nem tudja kifizetni. 
Nyugdíjból nem is lehet. Szaporodik szépen a 
büntetõ kamatokkal. Majd meghal. Az örökös 
a több millióra becsült ingatlanért nem tudja 
kifizetni a magas örökösödési adót. El kell 
adnia úgy, ahogy veszik, ha van rá vevõ. 
Csakhogy akkor forgalmi adót is kell fizetni.

Tessék számolni, ha van türelmük.: 1. 
temetés költségei, 2. az elmaradt ingatlanadó 
büntetõ kamatokkal, 3. az eladott ingatlan 
után a kötelezõ forgalmi adó, 4. magas 
örökösödési adó, 5. közvetítés, ügyvédi díjak, 
stb., 6. csak hab a tortán, ha még kölcsön is van 
az ingatlanon. Mi marad az örökösöknek?

Hány idõs embernek jut eszébe? Az 
egészségügy szétforgácsolásával a rossz 
minõségû gyógyszerekkel megrövidítik az 
életemet. Miért éltem, nélkülöztem eddig is, 
ha a családomnak még a halálommal is kért 
okozok? 

Talán az égiek egyszer megsokallják, hogy 
legalább a bõrünk rajtunk maradjon!

Az én házam az én váram

OLVASÓI LEVÉL • OLVASÓI LEVÉL • OLVASÓI LEVÉL • OLVASÓI LEVÉL • OLVASÓI LEVÉL • OLVASÓI LEVÉL

De nem adjuk!

A csillagos éjnek álmodozó csendjét, 
és a felkelõ hold varázsos ezüstjét.
A hajnali szellõnek halk suttogását, 
a harmatos rétnek gyémánt csillogását.

Aranyló sugarát a felkelõ Napnak, 
a bárányfelhõket ha az égen úsznak.
Ébredõ madarak kedves trillázását, 
mezei virágok színes virágzását.

A tavaszi erdõ mámoros zsongását, 
kicsi patakunknak szelíd csobogását.
Frissen sült kenyérnek langymeleg 
illatát, 
idõs embereknek esdeklõ imáját.

Kérik az Úristent, vessen ennek véget, 
ne hagyja már tovább szenvedni e népet.
Vegye le rólunk a balsorsot, az átkot, 
mentse meg tõlük az egész országot.

Nem adjuk, nem adjuk. Már megint butaságot 
írtam. Ezeket még õk sem tudják elvenni 
tõlünk, de nem is akarják. A természet 
s z é p s é g e i  õ k e t  n e m  é r d e k l i .  A  
megkérgesedett, bankókkal körülbástyázott 
szívekig ezek nem jutnak el. Ezért a mi életünk 
szebb, tartalmasabb. Mi közelebb vagyunk 
egymáshoz és a természet gyönyörû, 
csodálatos ajándékaihoz.

Cs.L.

unkánk során arra törekszünk, 
h o g y  a  k ö t e l e z õ  é s  m á s  Ms z o l g á l t a t á s a i n k  a  l e h e t õ  

legkevésbé vegyék igénybe az idejét. 
Fontosnak tarjuk, hogy munkatársaink érke-
zésérõl idõben kiértesítsük, hogy elõre és 
pontosan tudja, mikor kell számítania ránk.

Szolgáltatóként fontos szempont számunkra, 
hogy rugalmasan együttmûködjünk Önnel, 
hogy az élet, a tûz és a vagyonbiztonság 
érdekében kifejtett tevékenységünk maradék-
talan és garantált legyen.

Tevékenységünket eddig is a kölcsönös 
bizalomra építettük, s a jövõben is azon 
leszünk, hogy a kéményseprõ szerencsét, 
biztonságot hozzon Önnek.
A kéményseprés gyakoriságát a 27/1996. BM 
rendelet és a helyi rendelet együttesen írja elõ.
Ezen rendeletek alapján évente egyszer 
ellenõrizendõk és tisztítandók a gáztüzeléshez 
tartozó kémények, illetve a tartalék kémények. 
Évente kétszer ellenõrizendõk és tisztítandók a 

vegyes tüzeléshez tartozó kémények (olaj, fa, 
szén), a vízzáró bélés nélküli gáztüzeléshez 
tartozó kémények és a gyûjtõkémények. 
Üdülõnek minõsülõ ingatlanok kéményeit 4 
évente kell ellenõrizni és tisztítani. Minden 
kéményre vonatkozik, hogy 4 évenként ún. 
mûszaki felülvizsgálatot kell végezni. Cégünk 
négyévente egyszer kötelezõen elvégzi 
minden egyes, a körzetünkhöz tartozó épület 
kéményállományának mûszaki, építésren-
dészeti és tûzvédelmi és tömörségi vizsgá-
latát. Teljes körû felmérésünk nyomán ön 
megtudhatja, hogy milyen állapotban vannak 
házának kéményei, mennyire biztosított a 
mérgezõ égéstermékek elvezetése.

Hangsúlyozzuk, hogy a „kéményseprés”, a 
kémények rendszeres ellenõrzése kötelezõen 
igénybe veendõ közszolgáltatás. Aki nem 
ellenõrizteti kéményeit, illetve nem teszi 
lehetõvé munkatársainknak a kémények 
vizsgálatát, szabályt sért. Vállalatunk 
kénytelen jelenteni a tûzvédelmi hatóságnak 

az ilyen eseteket, mely hatóság végsõ 
esetben megszüntetheti az adott ingatlan 
gázellátását.

De minden szabálynál és szankciónál 
ijesztõbb, hogy a szénmonoxid csendes 
gyilkos! Semmilyen jele nincs annak, hogy a 
kémény már nem vezeti el az égésterméket. 
Nem fog szagot érezni, nem lesz füst, csak a 
szomszédok gyanítják, hogy Önnel és 
családjával valami történhetett. Az esetek 
többségében ekkor már késõ.

Kérjük ne tegye kockára saját és családja 
életét évi 1440 Ft-ért! 

Magasan képzett, tapasztalt munkatársaink 
garanciát jelentenek arra, hogy a tûz 
barátságos meleget, s ne veszélyt jelentsen 
az Ön számára.

Üdvözlettel:
Pest Megyei Kéményseprõ és 

Tüzeléstechnikai Kft.  

Közérdekû információ a Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft-tõl.

avagy a szénmonoxid a csendes gyilkos 
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lõre bocsátom, nem a harag szól 
belõlem, inkább a keserûség. Szolgáljon Elevelem tanulságként mindazoknak, 

akik hangoztatják: cukorbetegen is teljes 
értékû életet lehet élni.

Kerepesi család vagyunk, egy kisfiú és egy 
kislány szülei. Fiunk hat éves lesz, a kislány 
három éves elmúlt. 2006. karácsonyát az I. 
számú gyermekklinikán töltöttük, mivel 
k i s l á n y u n k n á l  I .  t í p u s ú  d i a b é t e s z t  
diagnosztizáltak. Egy hét múlva újabb sokkot 
kaptunk, közölték, lisztérzékeny is. Az orvosok 
elmondták, sajnos egyik betegség vonzata a 
másik. Nem túlzok, ha azt mondom, egy világ 
dõlt össze bennem pár nap leforgása alatt. 
Sorstársaim bíztattak, nem lesz semmi gond, 
élni kell az életet így tovább, óvodába, iskolába 
fog járni õ is, mint a többi gyerek. Tavasszal 
beírattuk a kislányt óvodába, az óvónõk is 
bíztattak, minden problémát meg fogunk 
oldani együtt, megegyeztünk a négy órás ott 
tartózkodásban. 

Eljött az õsz, bevittem az oviba mindent, 
ami kell, az elsõ szülõin megkapta a jelét is. Lufi 
lett. Behímeztem minden holmijába, 
megmutattam a szekrényét, hol fog átöltözni. 
Boldog volt, kimondhatatlanul boldog. Már 
nem nézte sóvárogva a testvérét, hiszen eljön 
a nap mindjárt, amikor õ is oda fog járni 

játszani. Egy nappal a kezdés elõtt közölték 
velünk, mégsem megoldható a gyerek 
óvodába járása. Hogy miért? Mert nem 
egyszer, hanem kétszer kell tízóraiznia, nem 
tudnak rá külön figyelmet fordítani, (ami nem 
több 2-3 percnél), nem vállalják a felelõsséget, 
sok a gyerek, nem vállalják a napi egyszeri 
cukormérést. Aki látott már vércukormérõt, 
annak nem kell ecsetelni, milyen gyors, tiszta 
és egyszerû elvégezni, a kislány már egyedül is 
meg tudja csinálni. Dr. Vaszil László 
gyermekorvos is kampányolt a vezetõségnél, 
felajánlotta, megtanítja a pedagógusokat arra, 
a m i  s z ü k s é g e s  a  k i s l á n y  e s e t l e g e s  
„ellátásához”. Hiába. Annyi ígéretet kaptunk, 
ha majd el tudja látni magát a gyermek és nem 
kell cukrot mérni, szívesen látják. Afelõl is 
biztosítottak, hogy az iskolában sem fogok 
több segítséget kapni. Ha ez valóban így lenne, 
azt hiszem, fejétõl bûzlik a hal…

A lányom minden reggel sír, amikor a 
testvérét reggel elkísérjük az óvodába. Leül a 
szekrényéhez, át akar öltözni. Hiszen ott a lufi. 
Az õ lufija. És otthon? Lufi itt, lufi ott, ovi meg 
sehol. A sok lufi elszállt egy pillanat alatt, csak a 
szomorúság maradt. Hogy magyarázzam meg 
ezt neki? Vigasztaljam? Mivel? Ígérjek? Mit? 
Hogy nyitottak vagyunk mindenre, csak ne 
kelljen a kisujjunkat se megmozdítani érte?

A gyermekkorban kifejlõdõ cukorbetegség 
többszörös csapás egy család életében. A 
tudomány mai állása szerint végleges és 
visszafordíthatatlan. A gyermek számára 
életmódváltást,  egy fegyelmezettebb 
életformára történõ átállást kíván, mely 
késõbb, fõleg serdülõkorban komoly lélektani 
problémákkal párosulhat. A környezet 
alkalmazkodása sokat segíthet a gyerek 
közösségbe történõ beilleszkedéséhez.

Ma még semmilyen jogszabály nem 
kötelezi az óvodákat arra, hogy elfogadják a 
diabéteszes gyermeket, és sajnos ezzel vissza is 
élnek. Reméljük egyszer majd nem így lesz. A 
gond az, hogy az én lányomnak most teszik 
tönkre a lelki világát, amit egy évig építgettem, 
meggyõzve õt arról, hogy nem rosszabb õ a 
többi gyereknél azért, mert cukorbeteg. Nem 
beszélve arról, hogy pici szíve majd meghasad 
látva a többi gyereket, akik „normális” életet 
élnek. Gondoljon mindenki a saját gyerekére.

Persze, a problémákat könnyebb elkerülni, 
mint megoldani, de az a pedagógus, aki a 
cukorbetegség által okozott többletproblémát 
már nem hajlandó kezelni, annak a szakmai 
rátermettségéhez is kétségek párosulhatnak. 
Pár perc figyelem másnak életerõt adó 
boldogság!

Puszta Tamásné

Cukorbeteg lett a gyermekem
OLVASÓI LEVÉL • OLVASÓI LEVÉL • OLVASÓI LEVÉL • OLVASÓI LEVÉL • OLVASÓI LEVÉL • OLVASÓI LEVÉL

z  ünnepek elõtt i  idõszakban 
különösen jól esik egy kis segítség, Aegy kis ajándék. A polgármester a 

Katolikus Karitásztól 3200 kilogramm lisztet 
kért és kapott, amelyet 235 rászoruló 
családnak szánt. A kiértesített cigány 
családok fele nem kért a segítségbõl, így még 
több kisnyugdíjas és nagycsaládos örült a 
családonként minimum 10 kilogramm 
lisztnek. A gyerekeknek 2000 csomag 
cukorkával kedveskedett a hivatal, amelyet az 
óvodákban valamint az iskolában osztottak 
szét közöttük. További 50 családnak a Máltai 
Szeretetszolgálattól kért segélyeket is 
szétosztják.

Karácsonyi ajándék

Disznóvágás

A Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat hagyományos 
disznóvágást rendezett a 
Faluházban, december 15-én.
A feldolgozott „disznóságokat” jó 
étvággyal fogyasztották el este a 
meghívott vendégek.
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 segítségnyújtásnak ez a 
formája az országban Ae l s õ k  k ö z ö t t  K e -

repestarcsán alakult meg 1986-
87-ben. 1986-ban kezdõdött meg 
a szolgálat kialakítása, a munka-
társak egy évig társadalmi 
munkában, (ma önkénteseknek 
neveznék õket) délutánonkénti fél-
fogadással látták el a feladatot. 
Kik  voltak õk? Dr.  Kálmán 
Magdolna jogász ,  Demeter  
Istvánné pedagógus, Széchenyi I, 
Általános Iskola, Donkó Erzsébet 
pedagógus, Kölcsey F. Általános 
Iskola, Merza Péter pszichológus, 
a Gödöllõi Nevelési Tanácsadó ve-
zetõje, Dr. Szelepcsényi János 
orvos, Flór F. Kórház, Takács Imre 
szociológus-pedagógus, gyermek-
védelmi pártfogó.
Az intézmény létrehozásában a 
legnagyobb szerepet Vassné 
Nyéki Ilona akkori tanácselnök, 
országgyûlési képviselõ vállalta 
magára. Õt ma egy menedzser tí-
pusú polgármesternek neveznék, 
h i s z e n  n e v é h e z  k ö t õ d i k  a  
családsegítõ szolgálat létrehozása 
mellett az uszoda felépítése, a te-
lefonhálózat kiépítése, a gázellá-
tás bevezetése, az Eperjesi úti la-
kótelep felépítése, hogy csak a 
fontosabbakat említsem. Szociális 
érzékenységére, demokratikus 
szemléletére jellemzõ, hogy a laká-
sok elosztására egy társadalmi bi-
zottságot hozott létre a település 
elismert polgárainak bevonásával, 
akik a szociális rászorultság alap-
ján ítélték oda a lakásokat, holott 
erre semmi sem kötelezte.
A családsegítõ szolgálat részére 
megvásárolta a Szabadság u. 
90 . sz .  a la t t i  épü letet  (ma  
étterem), ahol Kerepestarcsa szét-
válásáig mûködött. Vassné Nyéki 
Ilona pályázatot nyújtott be az ak-
kori egészségügyi miniszterhez, 
Dr. Csehák Judithoz az intézmény 
fenntartásának támogatására. 
Ennek sikere után, 1987 decem-
b e r é b e n  k e z d t e  m e g  a  
családsegítõ szolgálat a hivatalos, 
folyamatos mûködését. Ezt kö-
vetõen az épületben kialakításra 
került a hetes bentlakásos idõsek 
klubja, amelyet 10 fõ vett igénybe 
hétfõtõl péntekig. A tervek között 
szerepelt egy idõsek otthonának a 
felépítése, amely végül magán-
vállalkozás formájában valósult 
meg. Viszont az intézmény 
kibõvült a házi szociális gondozás, 

é s  a  s z o c i á l i s  é t k e z t e té s  
feladatkörével, amely szolgálatok 
ma is mûködnek.
Kerepestarcsa szétválása után a 
családsegítõ szolgálat egy évig 
még ellátta mindkét települést, 
ezt követõen Kistarcsa nem tar-
t o t t  r á  i g é n y t .  A  h e l y z e t  
érdekessége, hogy a Széchenyi úti 
óvoda szociális intézménnyé tör-
ténõ átalakítására nyert pályázati 
pénzbõl végül iskola épült. (Szûk, 
poros udvarra összezsúfolt  
gyermekekkel) Erre szükség volt, 
hiszen eladásra került az alsó tago-
zatnak helyt adó, megfelelõ mé-
retû játszóudvarral rendelkezõ 
épü let .  (Bat thyány  u . ,  ma  
társasház). Ekkor zárt be az orszá-
gos hírû megyei módszertani, 
(Eperjesi u.) és Széchenyi úti 
bölcsõde. 
Ezt persze ma már mindenki na-
gyon sajnálja, mivel jelenleg is 
megoldatlan a város bölcsõdei el-
látása. Hasonló sorsra jutott a volt 
mozi épülete is, amely a település 
központjában kiváló lehetõséget 
jelentett volna - közösségi házzá 
alakítva- a fiatalok részére.
A kis idõutazás után térjünk vissza 
a családsegítéshez. Minden, az or-

szág polgárairól felelõsen gondol-
kodó politikának (legyen az helyi, 
vagy országos) alapvetõ feladata - 
divatos kifejezéssel - a humán 
erõforrások, az emberi képessé-
gek fejlesztése, az emberek szoci-
ális-mentális jólétének, a helyi tár-
sadalmak - települések-  integratív 
mûködésének biztosítása, a szoli-
daritás erõsítése. Ezek nélkül az or-
szág dezintegrálódik, felerõsödik a 
társadalmi anómia, aminek követ-
keztében megnövekednek a men-
tális megbetegedések, a neurózis, 
depressz ió ,  pánikbetegség,  
személyiségzavarok, növekszik a 
bûnözés, az öngyilkosság, az 
alkoholizmus, a kábítószer fo-
gyasztás.  Tudjuk,  hogy ma 
Magyarországon közel 800 000 
e g é s z s é g k á r o s o d o t t  
(„leszázalékolt”) ember él, közel 
egy millió szenvedélybeteg, min-
den második házasság válással 
végzõdik, növekszik az egyszülõs 
háztartások száma, mind több 
gyermek marad ki az általános 
iskolából, a szakképzésbõl, növek-
szik a mélyszegénység, ezen belül 
a gyermekszegénység, és tovább-
ra is magas a munka nélkül élõk 
száma. 

A fenti problémák megoldásának 
elõsegítésére jöttek létre a 
családsegítõ szolgálatok immár or-
szágszerte. Az intézményt bárki 
felkeresheti, akinek valamilyen 
megoldatlan gondja akad. Az ott 
dolgozó szociál is  munkások 
( d i p l o m á s  s z a k e m b e r e k )  
információkkal,  tanácsokkal  
szolgálnak, elõsegítik a hivatalos 
ügyek intézését, (Pl. segélyek, 
GYES, GYED, GYET, szociális intéz-
ményi ellátások, adósságkezelés, 
díjhátralékok, stb.). Segítséget 
nyújtanak a megromlott családi, 
házastársi kapcsolatok, életveze-
tési nehézségek megoldásában. A 
jogi természetû problémák esetén 
rendelkezésre áll az ingyenes, ügy-
véd által biztosított jogsegélyszol-
gálat. Kiemelt figyelmet fordíta-
nak a munka nélkül maradt embe-
rek segítésére. Felkutatják, közve-
títik a munkahelyeket, segítenek 
az önéletrajzok megírásában, tele-
f o n - h a s z n á l a t i  l e h e t õ s é g e t  
biztosítanak, tanácsokat adnak az 
önmenedzseléshez. Csoportos fog-
lalkozásokat szerveznek annak 
érdekében, hogy megõrizzék, 
vagy visszanyerjék munkaerõ-
piaci képességüket, önbizalmukat, 
amely igen megcsappan esetük-
ben. A szociális problémáik 
kezelésérõl sem feledkeznek meg: 
s z ü k s é g  s e t é n  s e g é l y e k e t  
intéznek, megállapodásokat köt-
nek a közmûvekkel a tartozások fi-
zetésének elhalasztására, részle-
tekben való megfizetésére.  
Pályázatokat nyújtanak be egyéni, 
családi, és közösségi programok 
megvalósítására. A családok segí-
tése érdekében veszélyeztetettsé-
get és krízishelyzetet jelzõ rend-
szert mûködtet. Ennek tagjai - a 
jegyzõ, továbbá a szociális, egész-
ségügyi szolgáltató intézmény, va-
lamint a gyermekjóléti szolgálat, a 
pártfogói felügyelõi, és a jogi se-
gítségnyújtói szolgálat- köteles, a 
társadalmi szervezetek, egyházak 
és magánszemélyek jelezhetik a 
családsegítõ szolgálatnak, ha se-
g í tségre  szoruló  csa ládról ,  
személyrõl szereznek tudomást. A 
jelzés alapján a családsegítõ szol-
gálat munkatársa személyesen fel-
keresve tájékoztatja õket a család-
segítés keretében nyújtott szolgál-
tatásokról.

 Takács Imre szociológus

20 éve alakult
a Családsegítõ Szolgálat

Ma már talán sok kistarcsai polgár tudja, hogy hová for-
duljon akkor, amikor megoldatlan családi, házassági, 
válási, gyermeknevelési, életvezetési, szociális, 
ügyintézési, vagy egyéb életproblémája van, esetleg adós-
ságcsapdába kerül, vagy munkanélkülivé válik.  
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Gyermekrajzok
a közösségi házban!

A „Lakóhelyem ” címû gyermek-
rajzkiállítás ünnepélyes megnyi-
tójára 2007. december 7.-én 17 
órakor került sor a zsúfolásig meg-
telt Közösségi Házban. Az ünnepi 
mûsort a Szilasligeti Gyermek-
színjátszó csoport, Tojásmese 
címû darabjával nyitotta. Ezt kö-
vetõen Kóbor Tamás zsûri elnök 
köszöntötte a megjelent gyereke-
ket és szülõket. Az ünnepélyes ok-
levélosztást követõen a különdí-
jak átadása következett.  

Különdíjban
részesültek: 

• Óvoda kategóriában: Decsi 
Andor, Dombi Boglárka, Józsa 
Bernadett, Marsai Martina, Or-
gován Barbara 
• Alsótagozatos különdíjasok: 
Abrán Boglárka, Csatlós Dalma, 
Estergaros Alex, Farkas Boglárka 
és Legéndi Regina, Moór Tímea 
és Szabó Betti

Mikulás

A szilasligeti óvodások Mi-
kulás napi összeállítása 
alatt végre megérkezett a 
várva-várt Mikulás is, akit 
hûséges Krampusza kísért 

el Szilasligetre. Gitárral kí-
sért közös éneklés és a 

Mikulásnak kedves-
kedõ gyermekek ver-

sei színesítették a 
programot.   
A kiállított gyer-
mekrajzokat meg-
tekinthetik a Szi-
lasligeti Közös-
ségi Házban ren-
dezett programo-
kon valamint be-
jelentkezés alap-
ján hétköznap és 
hétvégén 2007. de-

cember 7 - 2008. ja-
nuár 31. között. 

Zenés programok 
2008-ban

Év elejétõl Zenedélután címmel 
kulturális program sorozatot indí-
tunk Szilasligeten.  A programra 
minden korosztályt szeretettel 
várunk, egészen a legapróbbaktól 
kezdve az idõsebb korosztályig, hi-
szen a táncháztól kezdve a kör-
nyéken mûködõ zeneiskolák nö-
vendékeinek bemutatkozásáig, va-
lamint népzenészek, kamarazené-
szek és a különbözõ zeneirányza-

tok képviselõinek koncertjeit sze-
retnénk megszervezni települé-
sünkön. 

Programok kicsiknek 
és nagyobbaknak

• Hétfõnként 9.00-10.00: Zene-
bölcsi
• Szerdán 10.00-12.00: Baba-
Mama Klub
• Csütörtökön 8.30-9.40: Helen 
Doron angol
Csiri-Biri torna 1-3 éveseknek
• Szombaton 13.00-15.00     
Színjátszó csoport, alsó tagozato-
soknak

Fókuszban a téli depresz-
szió és a magányosság

Szeretettel várlak ingyenes taná-
csadásomon, ahol megismerked-
hetsz a lélekre ható Bach-virág-
terápiával és felhasználási lehetõ-
ségeivel. 
Idõpont: 2007. január 18. péntek 
17 óra. Helyszín: Szilasligeti Kö-
zösségi Ház.
További információ: 
www.bachviragterapeuta.shp.hu 

Cs.Szabó Ildikó Bach-virágtera-
peuta 

Gyermekláncfû • Gyermekláncfû • Gyermekláncfû

Várjuk programötleteiteket, 
témajavaslataitokat

és kérdéseiteket. 
Szerkesszük együtt a rovatot és 

élesszünk fel egy nyüzsgõ, 
gyermekektõl hangos közössé-

get lakóhelyünkön!
A fenti programokról 

érdeklõdni a 06/20-9710-170-es 
számon lehet, de írhattok is a 

szilasligetikhaz@invitel.hu 
e-mail címre. 

RENDELÉSEK

Szakolczai Zsuzsanna háziorvos
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ZENEBÖLCSI

Elkészült a Közösségi házban 

hétfõ reggelenként mûködõ 

Zenebölcsi weboldala, 

amelyet már régóta vártunk. 

Ha regisztráltok, lehet hozzá 

is szólni, és itt 

megtalálhatóak a kották, és 

a mondókák is.

Az oldal címe: 

www.zenebolcsi.multiply.com 
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Csicsergõ óvoda

November 17-én megrendeztük a 
„Csicsergõ mulatságot”, ahol a 
gyerekek kedvükre játszhattak, 
kézmûveskedhettek és táncolhat-
tak a szülõkkel együtt. Az esti 
programot a tombolahúzás zárta, 
ahol minden kisgyerek szeren-
csésnek érezhette magát, ugyanis 
minden „színes” tombola nyerõ 
volt.
A befolyt összeget karácsonyi já-
tékvásárlásra fordítjuk. Köszönjük 
a Kedves szülõknek az anyagi tá-
m o g a t á s t  é s  a  s o k - s o k  
finomságot, amit a büfében áru-
síthattunk.
Külön köszönjük a támogatást az 
alábbi szervezeteknek:
Illés cukrászda (Kistarcsa), Helen 
D o r o n ,  C s .  S z a b ó  I l d i k ó  
virágterapeuta, Tóth és Tóth pék-
ség (Kerepes), Horváth-Mikó Kft 
(Kerepes), Horváth György vállal-
kozó (Kistarcsa), Laczai Tibor 
Rossé Kft (Budapest), Oszlanci 
F e r e n c  v á l l a l k o z ó  ( M u h i ) ,  
HUNGALOCOLOR Kft (Dunakeszi)
KOND CRANES Kft (Budapest)
Ezúton szeretnénk megköszönni a 
KANKUN Kft.-nek  /CBA II.régió/, 
nevezetesen Gyelán Zsoltnak, 
hogy egész tanéven keresztül fo-
lyamatosan finomságokkal lepik 
meg a gyerekeket. 
S z e r e n c s é s n e k  é r e z h e t t ü k  
magunkat, mert november 23-án 
a Kolibri színházban a Csiga-biga 
és a Méhecske csoportosok meg-
nézhették a „Locs-pocs” a kis ten-
geri szörny c. elõadás fõpróbáját. 
A Méhecske csoportosok a 
gödöllõi könyvtárlátogatása során 
a karácsonyi ünnepkörhöz kapcso-
lódó foglalkozáson vettek részt. 
Nagy izgalommal várták a gyere-
kek a faluházi bábelõadás követ-
kezõ részét. Ismét élményekkel 
gazdagodva érkeztek vissza az óvo-
dába. December 6-án megérke-
zett a Mikulás óvodánkba. A cso-
portokat végigjárva ajándékokat 
osztott szét a jó, öreg Mikulás. A 
Méhecske csoportosok a Mikulás 
bácsit frissen készített sütemén-
nyel várták, a többi csoport 
verssel, énekkel köszöntötte Õt. 
Köszönetünket fejezzük ki a Török 
családnak, akik ünnepi terítõt és 
kötényeket adtak a Méhecske és 

Süni csoportnak. December 7-én, 
a rajzpályázaton résztvevõ gyere-
keket meghívták a szilasi közössé-
gi házba. Különdíjat kapott: Decsi 
Andor, Józsa Bernadett, Orgován 
B a r b a r a ,  D o m b i  B o g l á r k a .  
December utolsó hetében, a 
Csiga-biga a Mókus a Csibe és a 
Méhecske csoportos gyerekek a 
zord idõjárás ellenére folyamato-
san meglátogatták az idõseket, és 
aprócska ajándékokkal lepték meg 
õket. A „Mulatságról” Mikulásról 
és az óvodai életrõl készült fotók a 
www. kerepesovi.hu weboldalon 
megtekinthetõk

Meseliget óvoda

November 17-én rendeztük meg 
óvodánkban a ma már hagyomán-
nyá vált szülõk bálját. Izgatottan 
készültünk a nagy eseményre, 
mert idén elõször önállóan, csak a 
Meseliget óvodába járó gyerme-
kek szüleit vártuk. Szerencsére az 
aktív részvétel minden várakozá-
s u n k a t  f e l ü l m ú l t a ,  s o k a n  
érdeklõdtek a szórakozás eme for-
mája iránt. A táncbemutatók után 
egy kis közös játékra invitáltuk 
vendégeinket, akik mindannyian 
szívesen vettek rész a vetélkedõn. 
A vacsora és a büfében elfogyasz-
tott finomságok után a tombola 
tárgyak kisorsolására került sor. A 
fennmaradó idõben a 70-80-90-es 
évek zenéire táncolhattak kedves 
vendégeink. A visszajelzésekbõl 
tudjuk, hogy aki eljött nagyon jól 
érezte magát. Reméljük jövõre, 
mindenki hoz magával még egy 
vendéget!  Az  est  bevétele 
260.000Ft lett, melynek egy kis 
részébõl karácsonyi ajándékot vá-
sároltunk a csoportokba, nagyobb 
részébõl pedig az udvari homoko-
zók árnyékolását szeretnénk ta-
vaszra megoldani.
Köszönetüket fejezzük ki minda-
zon szülõknek és a környékbeli 
vállalkozóknak, akik támogatá-
sukkal elõsegítették jótékonysági 
bálunk sikeres megrendezését! 
Dido Grillcsirke Kistarcsa, Szilasi 
Mészépker Tüzép Szilasliget, 
Botka Jenõ papírbolt Kistarcsa, 
Jakab horgászbolt   Kistarcsa, 
Lottózó Tanács Józsefné Kistarcsa, 
Garfield cukrászda Kistarcsa, 
Györkös cukrászda Kistarcsa, 

Nosztalgia étterem Kistarcsa, 
Kajatin Tünde fodrász Kistarcsa, 
Monarchia Rétesház Kistarcsa, ll 
Maestro pizzéria Kistarcsa,  Pizza 
Mare pizzéria Kistarcsa,  Al 
Capone pizzéria Kerepes,  Oravecz 
pékség Kerepes,  Merk Gábor 
autószerelõ mester Mogyoród, 
Szilasfood kft Kistarcsa, Nekk- 
2002 Kft élelmiszerbolt Kerepes, 
Ezermester 2000 kft Budapest, 
Bedõ László vállalkozó, Bojtár 
Csárda Gödöllõ Marika Telep,  
Bajkó cipõkereskedés, Helen 
Doron Németh Zsuzsa angoltanár, 
Bíró Jolán fitnesz edzõ. Szülõk:  
Fazekas Réka,  Bajkó Botond,  
Bebesi Zsolt, Kasz Petra, Tóth 
Gyuszi, Marsai Martina, Molnár 
Marcell és Dani, llyés Kristóf, 
T e l e n kó  B a r b a r a  s z ü l e i  é s  
nagyszülei, Ozsvárt Botond, Juhos 
Tamás, Malya Dominik, Mészáros 
Melánia, Laczkó Barbara és 
Barnabás, Ruzsai Bora, Nera Lídia, 
S z a b ó  M ó n i k a ,  H ó m a n n  
Barnabás, Vörös Szabolcs, Fügedi 
Martin, Nagy Sándor,  Nemes 
Tamás,  Nagy Lajos,  Mohos 
Borbála és Julcsi, Kalocsay Dániel,  
Straub Péter,  Mató Gergõ,  Nagy 
Alexandra, Lukács Valentin, 
Besenyi Bianka,  Sárosi Máté,   
Szautner Levente,  Kószó Levente, 
Németh Zalán,  Prikkel Máté, 
Kelemen Balázs,  Dénes Benedek,  
P o l á k  V a n e s s z a ,   Ka p c s o s  
Veronika,  Válint Balázs,  Kelemen 
Imre,  Rusznyák Petra,  Rajka 
Eszter,  Szabados Sándor és Ákos 
szülei. 
D.J volt, aki egész este adta a 
talpalávalót:  Rusznyák László 
Fel lépõ vendégek:   Palota 
táncmûvészeti iskola diákjai akik 
akrobatikus rock and rollt  
táncoltak:   Bársony Viktória,  
Gerencsér Gemma,  Andó Emõke,  
Szabó Fruzsina,  Pál Brigitta,  
Forgács Borbála,  Nagy Patrik,  
Horváth Lilla, Gepard Alexa,  
Gepard Daniella,  Éles Nikolett,  
Lõrencz Antónia,  Kiss Dominika.  
Betanította õket: Mészáros Enikõ. 
Talizmán hastánc csoport : 
Molnár Marcella,  Táncos Barbara,  
Veress Anita,  Sárosi Anikó,  Tóth 
Viktória. Betanította õket:Tarsoly 
Ágnetta.
December 6-án közösen vártuk a 
Mikulást. Hogy a várakozás minél 

könnyebben teljen, mi az óvó né-
nik mesejátékkal szórakoztattuk a 
gyerekeket. A Télapó kesztyûje c. 
mesejátékot adtuk elõ a gyerekek 
legnagyobb örömére. A mese vé-
gére a Mikulás is megérkezett, 
akit  közösen köszöntöttünk 
versekkel, énekekkel. A Mikulás 
hálából teli puttonyának minden 
csomagját szétosztotta a gyerekek 
között. December 7-én Maci és 
Pillangó csoportos gyermekeink 
részt vettek a Közösségi ház rajz-
p á l y á z a t á n a k  
eredményhirdetésén, ahol egy 
verssel és egy énekkel is szerepel-
tünk. December 16-án óvodánk 
gyermekei biztosították a Falu ka-
rácsonyfája alatti óvodás mûsort, 
melynek keretében adventtõl az 
újévig tartó idõszakot idéztük fel 
kedves gyermekdalok segítségé-
vel.  
December utolsó két hetében óvo-
dánk mindhárom csoportja segí-
tett a Polgármesteri Hivatal kará-
csonyi csomagjainak kézbesítésé-
ben. Gyermekeink karácsonyi ver-
sekkel és énekekkel köszöntötték 
a Szilasligeti nyugdíjasokat. Sok 
megható kedves pillanatnak le-
hettünk részesei mindannyian. Ün-
nepi hangulat van az egész 
óvodában, minden csoportunk iz-
gatottan várja a karácsonyt. Már 
megsütöttük a mézeskalácsokat, 
amelyeket cukormázzal és színes 
cukorfigurákkal díszítettünk. 
Megvásároltuk a fenyõfát, melyet 
ünnepi díszbe öltöztetünk majd. 
Terveink szerint együtt ünnepe-
lünk majd az óvoda tornatermé-
ben közösen.

Napsugár óvoda

Az elmúl hónapban két alkalom-
mal bábszínházban jártunk. 
I s m e r k e d t ü n k  a z  ó v o d a  
környékével, ellátogattunk a 
z ö l d s é g e s h e z ,  a  g y e r e k e k ,  
elsorolták, ki mit ismer, mit szok-
tak ott vásárolni. Megkérdezték 
mi a neve annak, amit nem ismer-
nek. Vásároltunk is belõle (pl. feke-
te retek), hogy az óvodában meg-
kóstolhassák az uzsonna kenyér 
mellé. Szintén egy óvoda környéki 
séta alkalmával megfigyeltük a ter-
mészet változását és próbáltuk 
megkeresni a Télapót is. Néztük az 

OVIHÍRADÓ

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2007. DECEMBER



KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA 15

ablakokat, megérkezett-e már a 
Mikulás. Bent az óvodában is ké-
szülõdtünk a Mikulás ünnepére. 
Verseket, énekeket tanultunk a 
gyerekekkel. Nagyon várták az 
érkezését, még egy albumot is ké-
szítettek ajándékba, közösen a 
Mikulásnak. Nagyon ügyesen bát-
r a n  m o n d t á k  a  v e r s e k e t ,  
énekeket, senki nem sírt. A Falu 
Karácsonyán szülõk és gyerekek 
sokan részt vettek. 
Besegítettünk a Polgármesteri 
Hivatal ajándékainak kihordásába 
a  g y e r e k e k k e l ,  a m i t  i d õ s  
néniknek, bácsiknak juttattunk el. 
A gyerekekkel is készítettünk egy 
karácsonyi lapot, amit kidíszítet-
tünk és ráírtunk egy szép karácso-
nyi verset. A csomaggal együtt ezt 
is odaadtuk, jókívánságainkkal 
együtt. A gyerekek énekeltek is, 
ami nagyon meghatotta a néniket 
és bácsikat.
Verssel, énekekkel, apró mesével 
k é s z ü l ü n k  a  k a r á c s o n y ra .  
Mézeskalácsot sütöttünk, díszítet-
tünk a gyerekekkel. Feldíszítettük 
a csoportszobánkat és a folyosót 
is, így várjuk a Karácsonyt.

„Gyerekszáj”

Törökülésben ülünk a szõnyegen, 
egyik kislány megszólal: „Óvónéni 
segíts már, mert elhervadtak a 
lábaim!”
Öltözködünk, Bálintnak mondom: 
„Légy szíves húzd már a cipõdet!” 
Bálintka: „Nem vagyok én polip, 
nincs annyi kezem!”
Ismét arra sétáltunk, ahol õsszel is 
jártunk már és az egyik kertben 
gyönyörû nagy répákat láttunk. 
Akkor elmeséltem a Répa c. 

mesét, ami nagyon tetszett a gye-
rekeknek.
Most eszébe jutott Eriknek a 
mese, meg a répák, amit õsszel lá-
tott. Megszólalt: „Óvónéni, elol-
vadtak a répák!”

Szivárvány óvoda

November 29-én a könyvtárláto-
gatás alkalmával, a Mikulás téma-
körrel ismerkedtünk meg. Az 
óvónõk mesejátékot adtak elõ: 
„Összement a Mikulás nadrágja” 
címmel. Margaréta csoportosaink 
részt vettek a Faluház szervezésé-
b e n  m e g t a r t o t t  k é z m û v e s  
foglakozáson, ahol a gyertyaön-
téssel próbálkoztak. December 6-
án óvodánkban énekekkel és ver-
sekkel köszöntöttük a Mikulást, 
aki rengeteg ajándékot osztott ki 
óvodásainknak. December 12-én 
a nyugdíjasoknak ajándékcsoma-
gokat vittünk a Polgármesteri 
Hivatal nevében. A néniknek, bá-
csiknak versekkel, karácsonyi da-
lokkal is kedveskedtünk.
Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog újévet kívánunk min-
den kedves partnerünknek!

Az óvodák dolgozói

2008. január 1-jétõl a könyvtári 
tagdíjak :

Beiratkozási díj: 16 év alatti 
tanulóknak és 70 éven felülieknek 
a könyvtárhasználat ingyenes, 16 
év feletti diákoknak és70 éves korig 
a nyugdíjasoknak az éves beirat-
kozási díj 200,-Ft, felnõtteknek 
500,-Ft
Könyvtárközi kölcsönzés posta 
díja : 500,-Ft
Fénymásolás : A/4-es 15,-Ft/oldal
A/3-as 20,-Ft/oldal
Internet használat : 300,-Ft/óra
Olvasóink és a látogatók 19.000 db 
dokumentumból válogathatnak 
igényük szerint.

Mindenki szíves figyelmébe 
ajánljuk az ODR (Országos Doku-
m e n t u m - e l l á t á s i  R e n d s z e r ) 
könyvtárközi szolgáltatásait.

Tudja-e? Ha a tanuláshoz, kuta-
táshoz, munkájához keresett 

dokumentumokat könyvtárunk-
ban nem találja meg, kérésére az 
eredeti anyagot vagy annak máso-
latát más könyvtárból beszerezzük, 
és rendelkezésére bocsátjuk.
Használja ki a könyvtári rendszer 
elõnyeit, vegye igénybe a könyv-
tárközi szolgáltatásokat.
Az ország bármely könyvtárából 
(pl. Kossuth Lajos Tudomány 
Egyetem Nemzeti Gyûjteménye 
Debrecen, Somogyi Könyvtár Sze-
ged, Pécsi Tudomány Egyetem 
Pécs, Magyar Tudományos Aka-
démia Könyvtára Budapest, stb.) 2-
3 nap alatt biztosítani tudjuk a kért 
dokumentumokat.

Továbbra is mindenkit szeretettel 
vár a Nagyközségi és Iskolai 
Könyvtár.

További információk (pl. könyvtár-
használat) az Interneten is megta-
lálhatók a www. kerepes.hu/ 
intezmenyek/honlapon.

2008-ban indul a

Szilasligeten. Maximum hét fõs 
kiscsoportban, meleg, családias 

légkörben, már másfél éves kortól 
foglalkozom a gyerekekkel. Nyitva tartás: 

Hétfõtõl péntekig 7-tõl 17-ig. Bõvebb 
információ: Süke Éva T: 06 (30) 283-2695

GALAGONYA CSALÁDI
NAPKÖZI
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A KEREPESI VÁLLALKOZÓK KLUBJA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA 

A NAGYKÖZSÉG VÁLLALKOZÓIT ÉS MINDEN ÉRDEKLÕDÕT 
A JELENLEGI 

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETÉNEK
MINÉL ELÕNYÖSEBB HASZNOSÍTÁSÁRA  RENDEZETT 

Ideje: 2008. január 25., péntek 18 óra.
Helye: Faluház 

„ÖTLETVÁSÁRRA”

Szóljon hozzá!

Könyvtári hírek
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

Ötletbörze

December 22-tõl Január 3-ig a könyvtár zárva!

Békés Boldog Karácsonyt,
Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk

minden kedves olvasónknak!
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December, Mikulás, Karácsony, 
ajándékok! Szeretem ezt a hónapot!  
Természetes, hogy az iskolában is 
megünnepeltük a Télapó érkezését! 
Pont jól is jött ki, és az elsõ órában el 
is kezdhettük! Hihetetlen izgalmas 

volt. A Mikulás-kommandósok már reggel hétkor 
sürögtek-forogtak, borítékot rejtettek, szaloncukrot ettek, ajándékcso-
magot dugtak el. Már közeledett fél nyolc, amikor elkezdtek özönleni a 
gyerekek az iskolába, és én még sehol sem tartottam! Aztán az utolsó 
pillanatban készen lettem. A diákok (fõleg az ötödikesek-hatodikosok) 
hatalmas sikoltozással rohantak be a termeikbe! 7:55-kor odaadtuk az 
osztályfõnököknek az 1. borítékokat, aztán indult a mandula!! Az alsó 
tagozatosokhoz is mentünk. Volt aki mûsorral is készült nekik! (Például 
az én osztályom…) De az ajándékozásnak ezzel még nem volt vége. Az 
iskola,  a Polgármesteri Hivatal, és nem utolsó sorban a DÖK nevében 
ebben az évben is megleptük egy kis ajándékcsomaggal  a 80 éven 
felülieket és a nyugdíjasokat, hiszen csütörtökön volt Miklós napja, így az 
ajándékosztó akciót az elsõk között indítottuk és fejeztük be. Nagyon jól 
éreztük magunkat közben.

És még valami! Az UNICEF Magyar Bizottsága az idén is meghirdette 
a „Képeslapokkal a világ gyermekeiért” címû akcióját. Ennek az a 
lényege, hogy a háború vagy árvíz sújtotta területeken élõket, az árván 
maradtakat, és a szegényeket próbálják meg jobb, szerethetõbb 
környezetbe helyezni. Ennek érdekében képeslapokat értékesítenek. A 
képeslapok ára 100Ft, a borítékolté 140Ft. Az akcióba a Mi iskolánk is 
beszállt! Összesen 500 képeslapot rendeltünk, így 40.000 Ft-ot sikerült 
gyûjtenünk a rászorulóknak!  Köszönjük minden alsós, felsõs tanulónak 
és a felnõtteknek is, hogy ilyen komoly összeggel vehettünk részt a 
karácsonyi adományozásban.

Immáron második alkalommal került megrendezésre a Luca-napi 
vásár! Idén is nagy sikere volt!  Óriási tömeg gyûlt össze az emeleten. 
Alsósok és felsõsök egyaránt árultak és vettek kis játékokat, díszeket! 
Majdnem úgy éreztem magam ott, mint egy nagy piacon. A tömeg, a 
nyüzsgés, az alkudozás, mind-mind arra emlékeztetett. 

Kár, hogy nekem ez volt az utolsó Luca-napi vásárom…
 Horváth Erika 8.b

 mi korosztályunk már nem igazán hisz a Mikulásban, de a 
kistestvérünkért még elhitetjük, hogy létezik. Az lehet, Ahogy nem hisznek benne néhányak, de azt nem tagadhat-

juk le, hogy élt. Még Krisztus után 245-ben született, Szent Miklós 
néven került be a köztudatba, sok legenda szól róla. Például az, 
hogy mindig megajándékozta a felnõtteket, de fõként a gyerekeket. 
Segített az emberek gondjain. Szól is errõl egy olyan legenda, hogy 
mikor sétált az utcákon egyszer meghallotta egy nyitott ablakon, 
hogy két lány azon veszekszik, hogy kinek kellene elmennie 
rabszolgának, mert nem tudják eltartani magukat. Mikor meghal-
lotta ezt , gyorsan hazarohant és egy marék aranyat rakott nekik az 
ablakukba, és minden évben újra ,és újra megtette ezt ,de egyszer 
lebukott, hogy õ volt a titokzatos segítõ. Ez csak az egyik történet, 
ami vele kapcsolatos, a sok közül.  Ez is egy nagyon szép ünnep! Az 
egyik kedvencem nemcsak a sok édességért, hanem magáért a ké-
szülõdésért, amit nagyon szeretek. Azért is ez az egyik kedvenc 
ünnepem, mert december 6-a után már nem sok van karácsonyig!
     Lehet, hogy az egész kitaláció, de szerintem sokan egyet értenek 
velem, hogy jó benne hinni!                                          Szabó Erika 8/B

 

SULIHÍREK

December 6. 

alias Mikulás

 Gödöllõi Könyvtár olvasóversenyt hirdetett novemberben, 
Erzsébet királynõ emlékéve tiszteletére „Én, tündérek Anagyasszonya-Erzsébet királynõ nyomában” címmel. 

Természetes volt, hogy a mi iskolánk sem maradhatott ki a versenybõl, 
így a 7. osztályból kettõ, a 8. osztályból egy csapat indult a 
megmérettetésen. Igaz, csak a két hetedikes csapat jutott a döntõbe, de 
legalább a nyolcadikosok is megpróbálták. Sokat kellett olvasnunk, 
kutakodnunk, és számos elõzetes feladatot teljesítenünk, hogy a 
döntõbe juthassunk. Például: plakátkészítés Sissi királynõ 
szépségápolási trükkjeirõl, családfa készítése, internetes blog nyitása, 
filmfelvétel a királynõ életébõl. Ezen kívül a gödöllõi kastélyban is ki 
kellett töltenünk egy több oldalas feladatlapot, miután megnéztük a 
Sziszi életérõl szóló nagyon érdekes kiállítást.. Nem volt könnyû 
dolgunk, hát még a döntõn…

Nagyon izgultunk, mikor elmentünk a döntõ helyszínére, ami a 
kastély dísztermében volt. Elég nehéz feladataink voltak. A 
megpróbáltatások között volt: park-készítés, memóriateszt, 
helyszínfelismerés. És a legjobb, a licitálás. Minden csapat készített egy 
Erzsébet királynéra jellemzõ tárgyat, (diadém, díszdoboz, 
fényképalbum stb.) és ezek licitálását kellett eljátszani. Egyszóval nem 
volt könnyû dolgunk, fõleg úgy, hogy egy csomó gimnazista ellen kellett 
küzdenünk. Nem értünk el óriási sikereket, de szerintem így is büszkék 
lehetünk magunkra, hogy 34 csapatból bejutottunk a legjobb 12-be, és 
ott is a középmezõnybe sikerült magunkat beküzdeni az igazi esélyesek 
között. Ezt sem mind magunknak köszönhetjük, hanem a felkészítõ 
tanárunknak. Müllnerné Sz. Margit néninek! A verseny igazi élmény 
volt, s a végén tele kézzel, és sok-sok élménnyel gazdagodva 
távozhattunk, azzal a szent elhatározással, hogy jövõre is megpróbáljuk. 
Hiszen bátraké a szerencse, meg aki mer, az nyer….

Horváth Erika 8/b

Kerepesi csapatok jutottak a Gödöllõi Könyvtári verseny döntõjébe

A DÖNTÕBEN

Csendes este, téli este,
halkan hull a hó.

Csendes utcán, havas utcán
siklik egy szánkó.

Itt egy ablak, ott egy ablak,
halkan kinyílik.

Kis cipõbe, nagy csizmába,
ajándék hullik.

Reggel a sok gyermek szeme
csupa csillogás.

Vígan mondják: „Itt járt a jó
Mikulás”

CSENDES ESTE
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Mostanság sokan egyre többen gondolnak a szeretetre, hiszen itt van 
mindjárt a Karácsony. Mi kíváncsiak voltunk, ki mit gondol róla, 
illetve hogy mi a szeretet. Ennek érdekében megkérdeztük 
diáktársainkat ebben a témában. De legelõször, mit jelent a szeretet 
a Bibliában:
„A szeretet hosszútûrõ, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet 
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem 
keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, 
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent 
elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltûr. A szeretet 
soha el nem fogy. (...) Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, 
e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.” Pál apostol

De vajon mit gondolnak a diákok?
A szeretet az egyik legfontosabb dolog a világon, mert a szeretetre 
még a legapróbb lénynek is szüksége van azért, mert a szeretet tartja 
össze a világot. Szeretet nélkül nem lennének családok, boldog 
párok, és az emberek nem törõdnének egymással. A szeretet egy 
csodás érzés, amely boldogsággal tölti el az ember egész lényét. Az 
emberi szervezet úgy van „programozva” , hogy rengeteg szeretetet 
tudjon adni, és képes legyen fogadni is. A szeretethez hozzá tartozik 
a nevetés, az öröm, az arcokról sugárzó boldogság és a csillogó 
szemek. SZERETET NÉLKÜL NEM TUDNÁNK ÉLNI. (Nagy Nikolett)

Szerintem a szeretet az egy szívbõl jövõ érzés, ami mindenkibe benne 
van, még abba is, aki kõszívûnek gondolja magát. Minden embernek 
jól esik, ha átkarolják, vagy ha azt mondják: szeretlek. És tényleg, a 
szeretet csak akkor tudod kimutatni, ha szívbõl jön.
(Csendes Szimonetta 7/b)

A szeretet egy tulajdonság, ami mindenkiben benne van. Nem lehet 
látni, gondolati dolog. Egy kapocs, ami összetart embereket, egy 
érzelem, ami sok bánatot, de ugyanannyi örömöt csinálhat. (Szászi 
Zoltán 7/b)

A szeretet nekem a boldogság. (Papp Viki 5/b)

Csak szeretve tanulunk meg szeretni.  (Doris Murdock)

Az ember könnyen  lesz önzõ, ha nagyon szeretik. (Kaffck Nargis)

S hogy mi szerintem a szeretet??
A szeretet egy érzés, ami sok mindenben megnyilvánulhat. Például: 
törõdésben, vigasztalásban, boldoggá tevésben, ajándékozásban, 
elfogadásban, önzetlenségben… De szeretetet nem lehet csak úgy 
kapni. Szerintem azok az emberek a legszeretetreméltóbbak, akik 
képesek önzetlenül adni, mindegy hogy mit! 

Horváth Erika 8/b

A szüleim szeressenek.  
Egészséget, boldogságot, örömet 
kívánok mindenkinek.

Idrányi Dániel 5/b

Az egész világ egészséges legyen, 
meg azt, hogy békesség legyen.

Juhász Barnabás 5/b

Azt kívánom, hogy jó sorsom 
legyen. 

Ne legyen több veszekedés a 
suliban.

Az osztály sikert sikerre 
halmozzon.

Sokáig éljenek a rokonok, haverok 
és én.

Legyek nagyon jó tanuló, jussak el 
egy nagyon jó iskolába, ahol a 
természettudománnyal 
foglalkoznak. 

Mindenki menjen át 8. osztályba.

Boldogan éljek a családommal, 
amíg meg nem halunk.

Oláh Marika 7/b

Profi deszkás legyek, és ne kapjak 
rossz jegyet semmibõl.

Nagy Patrik

Okosabb legyek, és hogy több 
idõt tölthessek a barátnõimmel, 
akiket szeretek. Nagyon 
szeretném, hogy a tesómnak 
meggyógyuljon a beteg szeme, és 
hogy hamarabb hazajöhessen a 
kórházból. 

Jobban összeálljon a 
focicsapatunk, és a családon belül 
mindenki egészséges legyen.

Szászi Zoli 7/b

Gyógyuljon meg a húgom, hogy 
beszélgethessek vele. A családom 
boldog legyen, és az én, és az 
öcsém gyerekét láthassák anyuék. 
Azt szeretném, ha pár percre 
megjelenne elõttem a papám, 
akit sajnos nem láttam, és hogy 
tudnék vele beszélgetni. Kíváncsi 
lennék, hogy mit gondol rólam.

Csendes Szimonetta 7/b

Találkozzak egy olyan személlyel, 
akit életemben egyszer láttam, de 
teljes szívembõl szeretek és 
imádok. Szeretném, hogy a 
bátyámból külföldön nagyon jó 
focista legyen. 

Ignácz Bori 7/b

Teljesüljön az álmom, hadd legyek 
színésznõ. És azt szeretném, hogy 
a családom jobb körülmények 
között éljen.

Azt szeretném kérni a jó tündér-
tõl, hogy hozza vissza a mamá-
mat. Az anyukámnak azt, hogy 
gyógyuljon meg. Apukámnak 
hogy jöjjön vissza az anyukája. 
Tesóimnak, hogy legyen sok 
örömük. A tanároknak, hogy 
legyenek boldogok. 

Nagy Dávid 5/b

2008-ban tudjak indulni a Hunga-
roring-en a pályaversenyeken.

Nyerjük meg a könyvtári versenyt.

Eljuthassunk külföldre a 
családommal.

Legyek újra szerelmes egy lányba. 
Azt szeretném, hogy 
meggyógyuljon az édesanyám.

Kapjak motort ballagásomra. 

Együtt legyen a családom mindig, 
és ne legyen hiányunk semmiben.

A szeretetrõl

„Adventi hírnök, friss fenyõ ág, lobog az elsõ gyertya láng, karácsonyt 
várva lázban a föld Isteni gyermeket köszönt, ujjong a szívünk ,dalra 
gyúl nincs már messze az Úr”

    Közeledünk a karácsonyhoz, és most az adventi idõszakban 
vagyunk. Az advent szó várakozást jelent. Az adventi idõszak 
december elsõ vasárnapjától kezdõdik és onnantól kezdve 4 
vasárnap után karácsony. Minden gyermek szereti az adventi naptárt 
ami tele van csokival. Hát errõl a naptárról csak annyit, hogy egy 
anyuka találta ki a kisgyerekének , hogy tudja mennyit kell még várni 
karácsonyig….

Örömhír

Hamarosan itt a karácsony, és már az Advent is elkezdõdött. Ilyenkor 
elõjönnek régi elfeledett emlékek, kívánságok vagy esetleg ígéretek. 
   Az én öcsém a mai napig bekarikázza az újságokban, milyen 
ajándékokat szeretne karácsonyra.  De mi ebbõl már kinõttünk, (vagy 
nem?)
De most a szívbõl jövõ kívánságokra voltunk kíváncsiak, ezért 
megkérdeztünk  gyerekeket, hogy mit kívánnának például  az országnak 
, a családjuknak esetleg szomszédjuknak, osztálytársuknak, vagy egy 
rég nem látott  barátjuknak.   
Az iskolában  vallattuk  társainkat. Néhányan engedélyezték, hogy 
nevükkel együtt jelentessük meg jó kívánságaikat, de voltak 
szégyenlõsek is...

Azt kívánom, hogy…

Kívánságlista
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A számlatömbökrõl

A 2007. január 1-tõl életbe lépett változás 
értelmében a nyomtatványok gyártóinak 
az  APEH-tól  kel l  kérniük a  sor-
számintervallumot a szigorú számadású 
nyomtatványok gyártásához. 2008. január 
1-tõl kizárólag a 2007. január 1. után 
legyártott, már az új sorszáminter-
vallummal ellátott számla- és nyugta-
tömbök használhatók.
Még a régi szabályok szerint 2006. 
december 31-ig legyártott számla- és 
nyugtatömböket 2007. elsõ félévében, 
június 30-ig forgalomba lehetett hozni, de 
július 1-tõl már csak a 2007-ben gyártott 
tömbök forgalmazhatók. 
A megvett régi bizonylatokat a vevõk 
2007. december 31-ig még használhatják, 
azt követõen azonban akkor is le kell zárni 
õket, ha még tartalmaznak kitöltetlen 
lapokat. A lezárt számla- és nyugta-
tömböket kidobni azonban nem szabad, 
mert a bizonylat- megõrzési kötelezettség 
ezekre is vonatkozik.
2008-tól a régi formátumú számozással 
ellátott számla- és nyugtatömbök ér-
vénytelenek, tehát vevõként sem lehet 
elfogadni õket, mert ÁFA levonási jogra 
sem jogosítják a vevõt.

A 2008-ban használható, kiadott 
sorszámintervallumok megtalálhatók az 
APEH honlapján az Adatbázisok lekérde-
zése menüpont alatt. 
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A szakmai elõéletét tekintve sokkal nagyobb 

feladat ellátását is felvállalhatná, mégis beéri 

Kerepessel. Miért pályázott a Faluház vezetõi 

posztjára ?
– Az egyik legszebb feladat egy település 

közmûvelõdését szolgálni, ilyen szempontból 

teljesen lényegtelen, hogy Szolnoknak, 

Szegednek, vagy Kerepesnek hívják a 

települést. Egyébként nagyon izgatott egy olyan 

község, vagy város, amelyik ennyire közel van 

Budapesthez. Kerepes éppen ezért nagy 

kihívás, mert Budapest árnyékában azt 

gondolom nehéz megszervezni egy pezsgõ 

kulturális életet. Ami nagyon szimpatikus még a 

faluban, hogy akikkel találkoztam, azok mind 

nyitott barátságos emberek voltak. 

Az elköszönt faluház vezetõ Babos Károly mit 

hagyott itt örökségül?
– Azt látom, hogy a Faluház és a Szilasligeti 

Közösségi Ház sok programmal mûködõ 

intézmény, olyan kollégákkal, akik tudják a 

dolgukat. Ebbõl következik, hogy ami 

Kerepesen az elmúlt években létrejött érték, 

azt mindenképpen szeretném tovább csinálni, 

esetleg egy kicsit jobban. Kulturális téren 

szeretném egységesíteni ezt a széttagoltságot, 

ami a faluban kialakult, ebbe beletartozik majd, 

hogy új közösségeket kell létre hozni, meg kell 

célozni egy-egy réteget összekovácsoló 

közösség megalakítását. Ez lehet akár 

fotószakkör, vagy erdélyi baráti kör, bármi. Ezt 

fel kell térképezni. Szükség lesz további 

kiemelkedõ nagyobb rendezvényekre, amelyek 

a település hírét, az idetartozók identitását 

erõsíti. Nagyon jónak tartom a Szlovák 

Nemzetiségi Találkozót, a Szilasmenti Napokat, 

a Szüreti Felvonulást, de meg kell találni azt, ami 

Kerepes gyökereitõl indul. Például biztos 

vagyok benne, hogy 30-40 éve már volt olyan 

dolog, amit az idõ elhomályosított. Zsámbékon 

a romos templom ilyen gyökér, erre épült egy 

nyári színház, tehát itt is azt kell megtalálni, 

ami igazán kerepesi. Egyébként jó lenne egy 

kérdõíves felmérést végezni arról, hogy 

milyen igénye van az embereknek a két 

intézménnyel szemben, mit várnak tõlünk, 

mit szeretnének.

Fontos kihangsúlyozni, hogy nekem alapvetõ 

célom a nagyrendezvények mellett a helyi 

közösségek kiépítése, például a Kisvirág 

Táncegyüttes már évek óta színvonalasan 

mûködõ csoport Kerepesen,amikor fellépnek 

lehet látni az eredményes munkájukat, de 

nagyon fontos, hogy a próbákra eljáró gyerek 

mit tanul, milyen értéket kap évközben, 

mennyire érinti meg a magyar kultúra és azt 

mennyire viszi tovább. Ezért ezt fontosabbnak 

tartom, mint a nagyrendezvényeket, de itt is 

meg kell találni a helyes arányt.
 P.Gy.

Ön többet fizet kábel tv-ért, 
mint  HAVI 1200 forint?

Tudja mit? Akkor nézze a HOLDAT!

A DIGI tv új csomagja HAVI 
1200 forintért!
www.digitv.hu

tel: (06 30) 9418-902

Mûanyag ablakok!
Ingyenes felmérés, árajánlat. 

Beépítés meglévõ keretbe, vagy 
régi elbontása után. Komplett 

kivitelezés.
Telefon: 06/30 670-6271

Szeretnék egy-egy társadalmi réteget
összekovácsoló közösséget kialakítani

Beszélgetés a Faluház új vezetõjével Varga Gyulával

A novemberben a Faluház élére kinevezett 47 éves Varga Gyula sokoldalú szakember. 
Az Esztergomi Tanítóképzõ Fõiskolán diplomázott 1986-ban, népmûvelés-tanító 
szakon, levelezõ tagozaton. A MUOSZ újságíró iskolájában 1987-ben végzett. A 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának mûvelõdési 
menedzser, felnõttképzési szakán másoddiplomát szerzett 1995-ben. Elvégzett 
különbözõ vezetõképzõ, személyiség-és közösségfejlesztõ tréningeket. 
Közösségfejlesztõ technikákat tanult Franciaországban, Angliában és Dániában. 2007-
ben felsõfokú közmûvelõdési szakember képzésén vett részt. Angolul társalgási 
szinten beszél. 2003-tól 2007-ig a nagykátai Bartók Béla Mûvelõdési Központot 
vezette, 2007 áprilisától az Agora Argold Bt. ügyvezetõ igazgatójaként dolgozott, ahol 
közösségfejlesztéssel, vállalati képzésekkel foglalkozott. Gábor fia 28, Péter fia 24 
éves, egy unokája van az 1 éves Bence Fülöp.
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„Optimista vagyok”
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ÉKSZERÜZLET
ÉS ZÁLOGFIÓK
ÉKSZERÜZLET
ÉS ZÁLOGFIÓK

ÚJ ékszerek 4400 Ft/gr

HASZNÁLT, felújított ékszerek 3100 Ft/g áron!

Egy ARANYÉKSZER meghitté teszi az ajándékozás örömét!

Mi készséggel segítünk Önnek a vásárlásnál.

Csak NÁLUNK! MAGAS összegû ZÁLOGHITEL

1970-2500 Ft/gr nagy súlyú ékszerekre is!

ÉKSZERJAVÍTÁS,

BESZÁMÍTÁS!

2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 44.
Telefon: 06/28 416 662

KELLEMES ÜNNEPEKET!
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A tavaly alapított Katolikus Kultúráért díjat idén négyen 
vehették át a kerepesi Szent Anna templomban. Az ünnepi mise 
után Franka Tibor polgármester a testület tagjaival és Kiss 
Károllyal a Szlovák Kisebbségi  Önkormányzat elnökével adta át 
a kristály-kelyheket Lencse Balázs és Dabics László 
kántoroknak, Burkovics Péterné Manci néninek, valamint Brédl 
Félixnek és feleségének Borika néninek. A megható díjátadás 
után Kerepes életében elõször adventi koncertet élvezhetett a 
templom közönsége. A karácsonyi hangulatot árasztó 
koncerten fellépett Éliás Tibor a Magyar Kultúra lovagja, 
Szalkay Zita operaénekes és Éliás Antónia énekes, akiket 
orgonán Bíró Attila karmester és zongoramûvész kísért. A 
közönség a  Hazám hazám címû Bánk Bán operarészletet 
együtt énekelte könnyes szemmel az elõadóval.

Adventi mise és díjkiosztás

Dabics László
Burkovics Péterné

Brédl Félixné

Az adventi koncert elõadói

Lencse Balázs
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