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Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére
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Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Vándorkiállítás 

Szabó Magda írónõ emlékére
A Magyar Kultúra Napja

Turcsányi Béla festõmû-
vész és Juha Richárd szob-
rászmûvész több alkotással
örökítette meg Szabó Magda
írónõt, s a vándorkiállításuk
most a kerepesi faluházban
látható. A két kiállító mûvész
nevében Turcsányi Béla fele-
sége nyilatkozott a Kerepesi
Vélemény kérésére.

- Hogyan kerültek ezek a
mûalkotások Kerepesre?

- Tasi Géza ötlete és kezde-
ményezése alapján döntöttünk
úgy, hogy vándorkiállítással
állítunk emléket az írónõnek.
A képeket minden olyan tele-
pülésre el szeretnénk jutatni,
amely Szabó Magda életében
jelentõs szerephez jutott. 

Az elsõ tárlatot Debrecen-
ben, az Aranybika Szállodá-
ban nyitottuk. Valahányszor
Magda néni a cívis városba
érkezett, mindig ott szállt
meg, a kedvenc lakosztályát
azóta el is nevezték róla. 

A második állomás
Szentmártonkáta volt, ke-
resztfia, Tasi Géza szülõfalu-
ja. Szentmártonkátán az ottani
könyvtár és teleház veszi fel
az írónõ nevét, az idén.

A harmadik helyszín Kere-
pes, hiszen ez volt Szabó
Magda lakóhelye. 

A következõ kiállítást Hód-
mezõvásárhelyen rendezzük,
az ottani leánygimnáziumban

tanított öt éven keresztül. Az
ötödik tárlatot Budapestre ter-
vezzük. Õsszel, a halála év-
fordulóján, október 5-én a II.
kerületi Marcibányi téri Mû-
velõdési Központban állítjuk
ki a mûveket. Az írónõ hosz-
szabb ideig élt a kerületben, a
Júlia utcában. Az egyik kerü-
leti általános iskola idõközben
már felvette a nevét. 

- Honnét az ismeretség és
hogyan készültek a képek,
szobrok?

- Magda néni még életében
meg szerette volna örökíttetni
magát, és ragaszkodott hozzá,
hogy a mûvész debreceni le-
gyen. Ez a döntése abban gyö-
keredzett, hogy Debrecenben
született, s mindig ezt a várost
tekintette késõbb is szûkebb
hazájának. Meghívta Kere-
pesre Turcsányi Bélát, és test-
véremet Juha Richárdot.
Többször fogadott minket,
családtagnak kijáró közvet-
lenséggel és szeretettel. Fel-
emelõ érzés volt a két mû-
vésznek, hogy még életében
lefesthették, megmintázhat-
ták. Az írónõnek olyan kisu-
gárzása volt, ami beragyogta a
találkozásokat, ma is a hatása
alatt állunk. Minden találko-
zás maradandó élmény volt
vele.

Béla vázlatokat készített ró-
la, Richard pedig fényképe-
ket, hogy otthon is tudjanak
abból alkotni. Közben sokat
beszélgettek. A festõ, a szob-
rász és az író más-más eszkö-
zökkel, de ugyancsak embert
ábrázol. Magda nénit érdekel-
te, hogy a portréfestõ hogyan
ragadja meg az arc lényegét, a
belsõ kisugárzást színekkel,
árnyékokkal, amiket õ a regé-
nyeiben alapos jellemábrázo-
lással oldott meg. 

- Szabó Magda elégedett
volt a róla készült alkotások-
kal?

- Sajnos életében csak egyet
látott, azt jóvá is hagyta. Az a
kép Debrecenben fõtéren, az õ
nevét viselõ könyvesboltban
található. A többi képet és
szobrot már csak a halála után
sikerült befejezni. A képek je-
lentõs részben fényképek
alapján készültek, például a
kislány-korabeli ábrázolás is

.
Windhager Károly

Mai korunk legégetõbb
gondja az életminõségünk
tönkretétele, melynek ered-
ményeképpen az igazság, a
szépség, a szeretet, a becsü-
let, a tisztesség nemcsak ide-
jétmúlt fogalmakká váltak,
de sokszor még káros, akadá-
lyozó tényezõk is az érvénye-
sülésben. Leszûkült és el-
szürkült körülöttünk a látóha-
tár, egyetlen meghatározó
dolog mozgat mindent, a
pénz. A pénzért pedig min-
dent fel "kell" áldozni, egész-
ségünket, a családunkat, ter-
mészeti értékeinket, a hagyo-
mányainkat, az egész földgo-
lyó egyensúlyát, jövõjét.
Mindent ebben mérünk, de
hogy valami mennyit ér, azt
már régen nem a tényleges
használati érték határozza
meg, hanem a pénz urai által
kidolgozott taktika. Így min-
dig az a drága, ami nekünk
nincs, s ami nekünk van,
azok nem érnek semmit. Leg-
alább is ezt akarják elhitetni
velünk a TV mûsorok, a fil-
mek, ez folyik még a csapból
is. A család, a munka, a kitar-
tás, a tanulás, a tudás, a hit
helyett az erõszak terjed, a te-
hetség nélkül megszerzett di-
csõség a cél, s ilyen célokkal
fertõzik meg fiataljainkat,
akik apáik, nagyapáik felhal-
mozott értékeit elavultnak,
értéktelennek hiszik.

És mégis, még ebben az el-
vadult, elembertelenedett vi-
lágban is számos kisközösség
õrzi értékeit, hagyományait,
dacolva a globalizált világ
minden igyekezetével. 

Január 24-én ehhez hason-
ló gondolatok jegyében nyi-
totta meg ezt a hangulatos es-
tét Franka Tibor polgármes-
ter, melyhez Halász János az
Országgyûlés Kulturális Bi-
zottságának alelnöke, Debre-
cen alpolgármestere is kap-
csolódott beszédével.

Kerepesen nem feledkez-
tünk el a Magyar Kultúra
Napjáról, méghozzá helyi ér-
tékeink, hagyományaink,
népmûvészetünk felsorakoz-
tatásával, méltósággal, büsz-
kén ünnepeltünk. A rendez-
vény olyan teltházas közön-
ség elõtt zajlott, hogy még a

jeles vendégek és az önkor-
mányzati képviselõk (az a
néhány, aki el szokott jönni)
is csak állóhelyen szorong-
hattak a Faluház nagytermé-
ben.

Elsõként Szabó Magdára
emlékeztünk, a róla készült
festmények és szobrok kiállí-
tásán, ahol Mayer Endréné
alpolgármester asszony élve-
zetes és színes elõadásában
az írónõ egész életútját nyo-
mon követhettük. Majd az is-
kolások színielõadása, akro-
batikus tánccsoportok bemu-
tatkozása, és hagyományõrzõ
csoportjaink fellépése követ-
kezett. Ismét gyönyörködhet-
tünk a Kisvirág Táncegyüttes
fellépésében, továbbá egy
Kerepesen élõ brazil fiatal-
ember bemutatócsoportja jó-
voltából a capoeira tánc- és
harcmûvészetbõl is ízelítõt
kaptunk. Végül a fiatalokkal
megerõsödött Pávakör új, ko-
rábban még be nem mutatott
elõadását tapsolhattuk meg,
melyben a kerepesi tollfosz-
tás hagyományát állították
színpadra.. 

A kétórás rendezvény után
lassan hazaszállingózó tömeg
lelkében megnyugtató jó ér-
zésekkel, egymással beszél-
getve távozott. Vannak ha-
gyományos értékeink, amik-
re méltán büszkék lehetünk!

Windhager

Mayer Endréné alpolgármester
asszony elõadása a Szabó Magda

képkiállításon
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Elõadás a Magyar Kul
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túra Napja alkalmából
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Rendben lezajlott az iskola
épületében január 24-én az
idei Egészségügyi Nap. A kü-
lönféle ingyenes szûrõvizs-
gálatokon ez évben keveseb-
ben vettek részt, pedig a kite-
lepült orvososok szívesen vé-
gezték felderítõ és felvilágo-
sító munkájukat, volt alka-
lom egy kis szakmai beszél-
getésre, ún orvos-beteg talál-
kozókra is.

Fontosak ezek a szûrõvizs-
gálatok, mert tudjuk, hogy
feszültségektõl terhes, beteg-
ségekre hajlamosító környe-
zetben élünk, s a magyar né-
pesség egészségügyi állapota
különösen alacsony szintû. A
legtöbben csak akkor fordu-
lunk orvoshoz, amikor már
nagy a baj, pedig tudjuk,

hogy az elején még könnyen
gyógyíthatók, megszüntethe-
tõk az elváltozások. 

Úgy látszik, a fejekben
még mindig nem tudatosult
eléggé, hogy az egészség pó-
tolhatatlan érték, s ki ki maga
a felelõs a saját egészségért.

Ráadásul itt egyidõben,
egy helyen elvégeztethettünk
több olyan vizsgálatot, ami-
hez különben sok utánajárás-
sal, beutalóval, idõráfordítás-
sal és esetenként jelentõs
költséggel járt volna.

Most a vizsgálatok költsé-
gét az önkormányzatok áll-
ták, a lakosságuk érdekében.
Köszönet jár érte, legalább
azok nevében, akik törõdnek
az egészségükkel!

WK

Egészségügyi Nap

Február 12., csütörtök
A kifizetõ, munkáltató a szo-

kott módon eddig vallja be és
fizeti meg az általa levont sze-
mélyi jövedelemadó elõleget,
vagy magát a levont személyi
jövedelemadót. Szintén eddig
fizeti meg a járulékokat: az
egészségbiztosítási- és nyugdíj-
járulékot, a fizetendõ társada-
lombiztosítási járulékot, az
egészségügyi hozzájárulást, a
munkaadói és munkavállalói
járulékot, a START-kártyával
rendelkezõ foglalkoztatott után
a 0/15/25 % járulékot.  Az
egyéni vállalkozó és a társas
vállalkozó után a vállalkozás
eddig vallja be és fizeti meg a
vállalkozói járulékot és az
egészségügyi szolgáltatási járu-
lékot. (0958 és 0908)

Február 16., hétfõ
A magánszemély február 15-

ig kérheti az egyszerûsített adó-
bevalláshoz az APEH közremû-
ködését a bevallási csomagban
megtalálható, vagy az inter-
netrõl letölthetõ Nyilatkozat-
on. A határidõ jogvesztõ, ezt
követõen már csak önadózás
keretében lehet eleget tenni a
bevallási kötelezettségének.

Február 20., péntek
Társasági adóelõleg befize-

tés, havi bevallók környezetvé-
delmi termékdíj befizetése, já-
tékadó befizetése és bevallása,
jövedéki adó bevallása, havi
ÁFA befizetése és bevallása,
0901-es havi bevallás benyújtá-
sa, fogyasztói árkiegészítés és
költségvetési támogatás igény-
lése, a televíziókészülék üzem-

ben tartási díjának befizetése,
az Európai Közösségbõl törté-
nõ beszerzés esetén meghatáro-
zott adóalanyok bevallásának,
illetve az Európai Közösség
más tagállamából személy-gép-
kocsinak nem minõsülõ új köz-
lekedési eszköz beszerzésekor
a közösségi adószámmal nem
rendelkezõk bevallásának be-
nyújtása.

Ha a munkavállaló a feltéte-
lek teljesülése esetén a munkál-
tatójától az adóelszámolás elké-
szítését kéri, és a munkáltató
ezt vállalja, akkor e napig kell a
dolgozónak az adóbevalláshoz
szükséges bizonylatait a mun-
káltató felé átadnia.

Február 25., szerda
E nap az esedékessége az

ÁFÁ-s magánszemélyek és a
tételes költségelszámolást al-
kalmazó mezõgazdasági terme-
lõk 2008-es adóbevallásának a
0853-as számú bevalláson, to-
vábbá az egyéni vállalkozók
vállalkozói adóbevallásának
ugyanezen a nyomtatványon. 

Az egyszerûsített vállalkozói
adó (EVA) alanya, ha egyéni
vállalkozó vagy nem kettõs
könyvvitelt vezetõ Bt, Kkt, a
0843-as számú EVA bevallását
is eddig teszi meg. Február 15-
ig kell az éves bevallást (0801)
és az éves ÁFA bevallást
(08651) is benyújtani. 

Az ÁFA törvényben megha-
tározott új közlekedési eszközt
értékesítõ adózó adatszolgálta-
tást ad.

APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága

Februári adózási határidõk
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Mit is várhatunk a 2009-es
évtõl? Munkanélküliséget,
nyugdíjcsökkenést, megszorítá-
sokat és a vásárlásnál kevesebb
élelmiszert a kosarakba. Pedig
nem ezt ígérték nekünk, pont az
ellenkezõjét. Jobb létet, javuló
foglalkoztatásokat. Azt gondol-
ták októberben az utcákon "be-
indultunk" plakátok magasba
emelõi, hogy színesre festhetik
a valóságot. De ez nem így tör-
tént, mert az ország gazdasága
nem állt talpra és a Nemzeti Va-
lutaalap 25,1 milliárdos mentõ-
öve nem húzza ki hazánkat a
sárból. Ha az oktatást nézzük,
botrányos évet és káoszt zár-
tunk. Például Gyurcsány Ferenc
fiának botrányos, következmé-
nyek nélküli érettségi vizsgája, a
tandíj bevezetésének elvetélt kí-
sérlete, és az egyre brutálisabbá
váló iskolai erõszak jellemezte
az oktatás 2008-as évét. Pedig
felajánlották Hiller István mi-
niszter úrnak, mondjon le, nem
is reagált erre.

Novemberben pedagógusok
tüntettek a 13. havi bér elvétele
ellen, csak cinizmus jellemezte
a válaszokat. A pedagógusokat
tették felelõssé az iskolai erõ-
szak elharapózásáért és szinte
heti rendszerességgé vált, hogy
a tanuló tanárára támad. Ami is-
kolánkban is igen sok az agres-
szió, a durva beszéd, a tisztelet-
len viselkedés a tanárokkal

szemben. De nem ritka a szülõ
fenyegetése sem akkor, ha a
szülõt behívjuk gyermeke fe-
gyelmezetlensége miatt.

Elmérgesedett a cigányok és
a magyarok közötti ellentét is.
Az az igazság, hogy elbeszél-
tünk egymás mellett. Elgondol-
kodtat, hogy a gazdasági
recesszióval összefüggésbe
hozható-e a megnövekedett
bûnesetek száma. Sajnos, ha va-
laki éhes, megélhetési bûnözõvé
válhat, mert ha pénzre van szük-
sége, hogy enni adjon a család-
jának, akkor lopni megy, még
úgy is, tudja, büntetés jár érte.
Meg kell végre érteni, hogy
ezek az emberek éheznek. Még-
is számolni kell azzal, hogy a vi-
lág legveszélyesebb embere a
reményt vesztett ember, akinek
nincs mit veszítenie. 

Egy tanítványom elmesélte,
hogy hiába végzett szakmun-
kás, nem kap munkát, mert ha
meglátják, hogy roma, hátrány-
ba kerül. A cigány vezetõk árta-
nak a cigányságnak - tisztelet a
kivételnek, inkább növelik a fe-
szültséget, minthogy megoldást
keresnének a legégetõbb bajok-
ra. De mit is várhatunk el azok-
tól, akik a cigánytelepekre be
sem teszik a lábukat, ha csak

nem a választások elõtt, így az-
tán nem tudják, micsoda gon-
dokkal küzdenek az ott élõk. 

Pedig mennyi tehetséges em-
ber van közöttük. A mi falunk-
ban is a legmagasabb egyetemi
ösztöndíjat szavaztuk meg egy
roma leánynak, aki mindeddig
kiváló tanulóvolt. Nagyon büsz-
kék is vagyunk rá. Példája re-
méljük, elgondolkodtatja a ro-
ma fiatalokat, hogy tanulással ki
tudják verekedni magukat a leg-
mélyebb nyomorból is. Nem a
segélyekért kell sorba állni, ha-
nem tanulni kell, mert a kiemel-
kedésük egyetlen útja a tanulás. 

Sajnos Kerepesen a nagy re-
ményeket tápláló alapítványi ro-
ma iskola megbukott, mert a ro-
ma vezetõ annyira sem érdeme-
sítette a tanulni vágyó romákat,
hogy kifizesse a nekik járó havi
díjakat, és a bizonyítványaikat
visszaadja. Hogyan hihetnek az
ilyen vezetõkben a törekedni
akaró romák?

Hogy ne kelljen félnünk a
2009-es évtõl, csak úgy mene-
külhetünk elõre, ha egymást
megsegítjük. Hogyan? A képvi-
selõk, akiknek a falu bizalmat

szavazott, az állandó áskálódás,
az egymás lejáratása, a minõsít-
hetetlen hozzászólások helyett
azt tartsák fontosnak, hogy is-
merjék meg a falu égetõ gondja-
it. Ne várjanak felszólítást, hogy
hogyan kellene azokat megol-
dani, hanem önálló kezdemé-
nyezéssel és javaslattal álljanak
elõ a Polgármesteri Hivatalban.
Amesteremberek, akiknek a ke-
ze alatt épülne, szépülne a falu,
ne a hibákat és civódásokat ke-
ressék, hanem vezetõjükkel áll-
janak oda a testület elé, mutatva,
mit tudnak és akarnak tenni a fa-
lu fejlõdéséért. Nem tologatni
mindent Pató Pál úr módjára.
Semmire nem érünk rá, amit ma
tudunk tenni, azt próbáljuk meg
összefogással, békességben.

A fenyegetések ideje lejárt.
Mi bizonyítottunk már az elmúlt
két év alatt. Mi nem akarunk fél-
ni a 2009-es évtõl. Tudjuk, a
kormánytól semmiféle támoga-
tást nem kapunk, de a görög
képviselõk példája kell, hogy
erõsítsen bennünket, akiknek
legfõbb céljuk volt egymás
megsegítése, a szûk és tágabb
értelemben vett közösség fel-
emelése.

Mayer Endre Gyuláné
alpolgármester
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2009 a félelem éve

- Január 9-én pénteken, a pol-
gármester szárazfák kivágására,
gallyak összegyûjtésére adott
engedélyt a kisebbségnek a Fa-
luház mellett lévõ patakmeder-
ben. Az adott idõpontban öt
család gyûjtötte a tûzrevalót, a
patakmederbõl három-, a Szõ-
lõsoron két darab szárazfát vág-
tak ki. A fákat, gallyakat talics-
kával, utánfutóval szállították el
- olvasható Dúzs Norbert köz-
terület felügyelõ polgármester
úrnak írt feljegyzésébõl, aki az
aznapi fagyûjtést ellenõrizte.

Sajnos azóta több bejelentés ér-
kezett, hogy nemcsak száraz
gallyakat gyûjtenek, és kiszá-
radt fákat vágnak ki, hanem
magántulajdonú területekrõl
vágják ki az élõ fákat arra való
hivatkozással, hogy a hivatal
engedélyt adott rá. A Polgár-
mesteri Hivatal senkinek nem
adott engedélyt fák kivágására,
amennyiben ezt észlelik, kér-
jük, hívják a Polgárõrséget a
06-20/421-6094-es, illetve a
rendõrséget a 06-70/214-6500-
es telefonszámon.

Melegednivaló segítség
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Ajándékba elvihetõk kistestû, fekete színû, egyéb 
háziállatokhoz hozzászoktatott puli-terrier keverék kiskutyák. 

06-70-252-8793

Megbízható hölgy takarítást vállal. 
06-70-252-8793

Köszönettel vettük a tavalyi évben felajánlott 1 %-ot, nagy se-
gítség volt az Alapítvány mûködéséhez. Örömünkre szolgálna, ha
ebben az évben is támogatná a Hosszú Élet Alapítványt, mely a
szilasligeti és széphegyi nyugdíjasok alapítványa. Ez az összeg a
2008-as évben 91.249 Ft volt. 

Felajánlásaikat a 18693159-1-13 adószámra tehetik meg.

A vállalkozók támogatását is szívesen vesszük, melyet a követ-
kezõ bankszámlaszámon tehetnek meg: 65600137-11031507.
Adományaikat leírhatják az adóalapból.

Tisztelt Adófizetõ!

Ön levelet írt a polgármester úrnak, melyben az áll, hogy
az alpolgármester tájékoztatása alapján felveheti a Hivatal-
ban a Vállalkozók Szövetsége számára megszavazott évi
támogatást. Sajnálom, mert félreértett. 

A testület a Szövetség számára 2008-ban nem szavazott
meg semmiféle támogatást, tehát ezt az információt tõlem
nem kaphatta. Kérem, hogy a 2009-es évben sokkal pozití-
vabban fogja össze csapatát, mert szükségünk van a segít-
ségükre a falu haladása érdekében.

Mayer Endréné alpolgármester

Tisztelt Simoncsik László úr!

2009. január 27-rõl 28-ra
virradó éjjel betörtek a Kere-
pesi Községszolgáltató Kht.
raktárába, ahonnan ismeret-
len tettesek eltulajdonítottak
2 db motoros fûkaszát, 2 db
motoros fûrészt, 1 db gyors-
vágót, 1 db bontókalapácsot.
A betörés által a településnek
okozott kár 1.170.000.-Ft.

A betörõk, miután a raktár
bejáratával nem boldogultak,
a tetõ és az oldalfal közötti
vasrácsot feszítették fel.

A nyomravezetõnek
100.000.-Ft-os 

nyomravezetõi díjat 
ajánlott fel 

a Polgármester. 

Betörés történt a Kht-nál



2008. kétségkívül jó év volt
Kerepes kulturális életében.
Azt gondolom Kerepesében
is. Ehhez nagyban hozzáárult,
hogy módunk és lehetõségünk
volt megünnepelni azt, hogy
településünk az elmúlt évben
ünnepelte 860. születésnapját. 

Tettük ezt megfelelõ tisztel-
géssel és méltósággal. Gon-
doljunk csak a nyitó rendez-
vényre, amelyet a Magyar
Kultúra napja apropóján, no
és Szabó Magda emlékének
méltó tisztelgésére szervez-
tünk. Fellépett a Magyar Ba-
lett, vendégünk volt többek
között: Bitskey Tibor,
Tolcsvay Béla.

Az év nagyrendezvényeit
tekintve kimagaslik a Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat ál-
tal szervezett VII. Nemzetközi
Nemzetiségi Fesztivál, ahol
megjelent Fuzik János úr, a
Szlovák Kisebbségi Önkor-
mányzat Országos elnöke is. 

Kiemelkedõen jól sikerült a
Szilasmenti Napok rendez-
vény, amelynek fõvédnöke
Papp Lajos szívsebész, sztár-
vendégei: Kalapács József,
Waszlavik László, Maczkó
Mária. Az együttesek közül:
Útonállók, Krízis, H-599,
Tolcsvay, és a felejthetetlen
Ismerõs Arcok. 

Igazi siker volt a harmadik
fesztiváljellegû rendezvé-
nyünk a Hagyományõrzõ
Szüreti Mulatság és Fûszer-
fesztivál, amelynek jellege a
legtisztább néphagyományt, a
múlt kulturális értékeinek tö-
retlen megõrzését sikerült
szemléltetni. 

Sok kitûnõ rendezvényünk
volt még, hely hiányában csak
felsorolásszerûen néhány je-
lentõsebb: Márton napi soka-

dalom, Idõsek Napja, Szivár-
vány nap, a Kisvirág gyer-
mektánccsoport fellépett Bu-
dapesten a Hagyományok Há-
zában és remek mûsorral ün-
nepeltük fennállásuknak 10
éves évfordulóját. Remélem
emlékezetesek, maradnak az
Adventi ünnepségek, Faluka-
rácsonyok is. 

Az idén két színdarabot is
megtekinthetett a nagyérdemû
Bene Zoltán: Istennél a ke-
gyelem, és Szabó Magda: A
Hallei címûeket. 

Na és persze volt még jó né-
hány kiállítás, rajzverseny és
gyerekszínház, bábelõadás a
kicsiknek. Településünkre ér-
kezett sok kiváló ember, akik-
kel a Polgári esték kertében
cserélhettünk eszmét. Kiemel-
kedõ rendezvénysorozatunk
volt a "Tanulás hete - a Mûve-
lõdés ünnepe". 

Tevékenységünk fontosabb,
de kevésbé látványos eleme,
hogy a helyi közösség és a he-
lyi társadalom, kiscsoportjai-
nak mûködését segítsük, ama-
tõr mûvészeti csoportok életét
szervezzük, erõsítsük. Kere-
pes szerencsére bõvelkedik
erõs közösségekben, akik gaz-
dag és színes kulturális életet
élnek. Ezek a csoportok, kö-
zösségek meghatározóak az
összetartozás, a településhez
való kötödés erõsítésében a
"van miért élni" elv kiteljesí-
tésében, hiszen az élet mûkö-
désképtelen lenne, ha nem
volna idõnként egy-egy cso-
port, közösség, ahová érde-
mes elmenni, ahol a minden-
napi gondok halmazán átbil-
lenhet az ember. 

Csak felsorolásszerûen a
legfontosabbak: Aranyesõ
Nyugdíjas Klub, Baba-Mama
Klub, Együtt Egymásért
Nyugdíjas Klub, Kisvirág
Gyermektánccsoport, Kerepe-
si Pávakör, Lila- Akác Nyug-
díjas Klub, Szivárvány Szín-
játszó Csoport, Zenebölcsi…

Sõt ettõl tovább is mentünk,
hiszen elindítottuk a Szenior
álláskeresõk klubját, folyama-

tosan mûködik a Teleház és a
CSETTI Stúdió.

A nyár sem telt eseményte-
lenül négy tábort szerveztünk:
Játszótábort, Színjátszótábor,
Kézmûves tábort és Tánctá-
bort. Folyamatosan közremû-
ködtünk az Önkormányzati
rendezvények szervezésében,
megvalósításában, lebonyolí-
tásában.  Rendszeresek voltak
a ruha-, cipõ vásárok és ter-
mékbemutatók. Helyt adtunk
jótékony célú árusításoknak,
ingyenes szemvizsgálatnak,
tüdõszûrésnek.

Manapság a népmûvelõnek
(mûvelõdési menedzsernek,
mûvelõdésszervezõnek) ne-
héz megállnia, hogy ne pa-
naszkodjon, vagy bármilyen
lehetõséget ne ragadjon meg
arra, hogy önmaga vagy intéz-
ménye létének fontosságát ne
próbálja bizonygatni. Pedig ez
nem csak az õ ügye, hanem,

mindenkié, találóan fogalma-
zott Hamvas Béla amikor azt
mondta: "Kultúrában születni
nem csak annyit jelent, hogy
élvezzük az õsök által létreho-
zott kiváltságokat, hanem azt
is, hogy mindannyiunknak
gyarapítanunk kell azt örökö-
seink számára." Hogy mit ha-
gyunk, hagyhatunk, hagyhat-
nánk örökül, kezd kirajzolód-
ni. 

Bizonyára lehetne ennél
több, de a körülmények, a
helyzet, a pénz, a politika….
2008-ban ennyire futotta a
Kerepesi Kultúra Csarnokai-
ban. Kérdés, hogy mire futja
majd 2009-ben?

Ja, és megjelent a Képes
Kerepes könyv is. Nekem ket-
tõ is van: egyet vettem, egyet
kaptam. Akinek még nincs, az
igyekezzen beszerezni, mert
nagyon fogy…

Varga Gyula
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"És akinek szép, a lelkében az ének, 
az hallja a mások énekét is szépnek"

Babits Mihály

A Kerepesi Kultúra Csarnokai
Mi van a 860 éven túl?
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A Pest megyei önkormányzat
fenntartásában mûködõ Flór
Ferenc Kórház 300 kórházi
ágyat adományoz a Hargitai
testvérmegyének. A közel-
múltban lecserélt ágyak át-
adására korábban tett ígéretet
dr. Szûcs Lajos. Pest Megye

Közgyûlésének elnöke sze-
mélyesen mutatta meg a Har-
gita megyei képviselõknek az
ágyakat.
A hivatalos találkozóra 2009.
január 21-én került sor.

Kempf Károly Ignác
sajtófõnök 

PÁVAKÖR
Megalakult a Kerepesi Ha-
gyományõrzõ Pávakör Egye-
sület ifjúsági néptánccsoport-
ja. A fiatalok lelkesen próbál-
nak Suba Évi táncpedagógus
irányításával.  Továbbra is
várjuk a helyi fiatalok jelent-

kezését, az oktatás ingyenes!
Próba: minden csütörtökön
18 órakor a faluházban. Je-
lentkezni lehet: 06/ 30/
2626576 

Zombori Hubertné elnök

Kórházi ágyakat kap ajándékba
Hargita megye



CSETTI STÚDIÓ
NYITVATARTÁS
HÉTFÕ: Zárva
KEDD: Teleház 17-19h 
Tanfolyam nap /számtek/
SZERDA: Teleház 17- 19h
Tanfolyam nap /számtek/
CSÜTÖRTÖK: január 5.
"Szenior" Állás-, és Munka-
erõ közvetítõ Klub 15 h
12,19: "MESTERBÖRZE"
és "ÁLLÁS-LES" 16-18h 
12: Képviselõi fogadóóra 16-
(VG)
19: Tanfolyam nap /számtek/
PÉNTEK: Ifjúsági klub, ben-
ne: PC klub-sport-játék
SZOMBAT: Ifjúsági klub,
benne: PC klub-sport-játék
VASÁRNAP: Zárva /fakul-
tatív program: kirándulás/

CSETTI Stúdió 
2144 Kerepes, 
Templom u. 3. 
20/204-1916, 

veber@freemail.hu

KEREPESI FALUHÁZ
Kommunizmus áldozatainak
tiszteletére rendezett megem-
lékezés és koszorúzás
Helyszín: Hõsök emlékmûve
(Mogyoródi út) Idõpont:
2009. február 24. 17 h.

Gyöngy kiállítás, vásár, kéz-
mûves bemutató, foglalkozás
Helyszín: Kerepesi Faluház.
Idõpont: 2009. február 27. 16
h.

Felhívások
Kedves Lakosok!

A Faluház az év folyamán
kerepesi hímzések kiállítását
tervezi. Aki szívesen megmu-
tatná egy kiállításon az általa
hímzett dísztárgyakat, kérjük
jelentkezzen a Faluház elér-
hetõségei egyikén. Bármi-
lyen hímzést szívesen vá-
runk: hagyományos, kereszt-
szemes, gobelin, gyöngy…

A Képes Kerepes könyv
megvásárolható az alábbi he-
lyeken: Kerepesi Faluház,
Szilasligeti Közösségi Ház,
Óvodákban, Iskolában, Pol-
gármesteri Hivatal, Szabó
Magda Könyvtár, BIM BT.
közért Szabadság úton, BIM
BT. közért József Attila utcá-

ban, Gumipark a szilasligeti
Kiss E. utcában, Ferenc Jó-
zsef kocsma, Kata boltja a
Mogyoródi úton, Zöld Virág-
bolt, Duo Market Vegyesbolt
- Alföldi utca

Vásárok
Január 27: 9-12 óra vegyes
vásár
Február 10: 9-12 óra Zsáner
Divat kosztüm, öltöny vásár
Új, induló tanfolyamok
A Kerepesi Faluház olyan
emberek jelentkezését várja,
akik szeretnének tanfolyamot
indítani, vagy igényük, ér-
deklõdésünk van valamilyen
tanfolyam iránt. Bármilyen
ötletet szívesen fogadunk, el-
érhetõségeink egyikén.

Farsangi mulatság, batyus bál
a Kerepesi Faluház 2009.
február 21-én a Két Faluért
Egyesület és a Kisvirág
Tánccsoport szervezésében

Kerepesi Faluház 
2144 Kerepes, T

emplom u. 3. 
28/560-360, 20/559-8921

faluhazkerepes@invitel.hu
www.kerepesfaluhaz.shp.h

u

SZILASLIGETI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Alakformáló torna - kisma-
máknak szülés után - 2009.
február 4-töl minden szerdán
délelõtt 10 -11 óráig
PRÓBÁLD KI! Hozd ma-
gaddal gyermeked és lendít-
sétek formába magatokat egy
olyan tornával, amely ki-
emelt figyelmet szentel an-
nak, hogy a terhesség alatt
megereszkedett izmokat kí-
méletesen újra feszessé te-
gye. (A szoptatás ideje alatt is
biztonsággal végezhetõ.) A
tornát követõ baba-mama
klubban megbeszélhetjük
gondjainkat, problémáinkat,
tanácsokat kérhetünk. Mol-
nár Adrienn Sportoktató. JE-
LENTKEZÉS a szilasligeti
Közösségi Házban

Mélyizom torna - minden
korosztály számára -
2009. február 5-töl minden

szerdán délelõtt 9-10 óráig
PRÓBÁLD KI! Az ember
mai életvitele nagy terhet ró
testre és lélekre egyaránt. Ah-
hoz, hogy képesek legyünk
ellátni feladatainkat jó testi és
szellemi kondícióra van
szükségünk. Ez a torna lehe-
tõséget teremt, hogy izmaink
újra feszesek legyenek, dina-
mikussá és kiegyensúlyozot-
tá váljunk. Molnár Adrienn
Sportoktató. JELENTKEZÉS
a szilasligeti Közösségi Ház-
ban

JUMPERS TÁNC- ÉS
SPORT KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET TÁNCTAN-
FOLYAMOKAT indít 2009.
február 2-ától 

MODERN SZÍNPADI
TÁNC TANFOLYAM 8
ÉVES KORTÓL

Hétfõnként 15.00-16.00-ig.
Részvételi díj: 2.500.-/hó
A képzés keretében a növen-
dékek elsajátíthatják több
táncmûfaj alapjait, mely utá-
na látványos koreográfiákban
ölt formát. Színpadiasság
készségének fejlesztésével

szeretné a táncolni szeretõk
táborát növelni.

MÛVÉSZI TORNA TAN-
FOLYAM 4 ÉVES KOR-
TÓL

Hétfõnként 16.00-16.45-ig.
Részvételi díj: 2.300.-/hó
Ritmikus Sportgimnasztika
elõdje, mely esztétikus és
harmonikus mozgást ad a
gyermekeknek. Már óvodás
kortól ajánlott, és késõbb
minden választott sportághoz
vagy táncos mozgáshoz meg-
felelõ alapokat nyújt. Felnõtt-
korban magabiztos fellépést
és megjelenést biztosít. Órá-
inkon Berczik Sári néni mód-
szere alapján folyik az okta-
tás. Érdeklõdni: Szilasligeti
Közösségi Házban és az
Egyesület részérõl: Vajda
Gyöngyvér: 06-70-380-8730,
www.jumpersdance.hu

ANGOL

Szilasligeti Közösségi Ház
2145. Szilasliget József Attila
park 3. 06-28-480-754,
20/240-5414
farkaszsuzsa@vipmail.hu
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Családi ház eladó Mogyoród központjában, csendes,
jó fekvésû helyen. 1047 m2 telekkel, borospincével, 

kúttal. A tetõtér-beépítés 90 %-os, a földszint felújított.
06-70-252-8793.

Kulturális Eseménynaptár



ban egy Télapós mesét néztünk
meg, ami nagyon tetszett a gye-
rekeknek. 

A szeretet ünnepére készülõd-
ve egy kis népi játékkal és kará-
csonyi énekekkel, versekkel ké-
szültünk. Az adventi idõszakban
mézeskalácsot sütöttünk, ajándé-
kokat készítettünk a szülõknek.
Mi, óvónõk apró meglepetéssel
kedveskedtünk a gyerekeknek.
AManócska csoportosok az "an-
gyalkától" érdekes karácsonyi já-
tékokat kaptak, melyet örömmel
vettek birtokukba a fenyõ ünnep-
ség után. A szülõkkel együtt ka-
rácsonyi hangulatban közösen
fogyasztottuk el az ünnepi
sütiket és innivalókat.

Napocska csoport: December
hónap az adventi készülõdés je-
gyében telt el. Vártuk a Mikulást,
aki most is tele puttonnyal érke-
zett. Verssel, énekkel köszöntöt-
tük, süteménnyel kedveskedtünk
neki. Luca napján búzát ültet-
tünk, jó termést remélve az újév-

ben. Részt vettünk a falu kará-
csonyán, ahol kis mûsort adtunk.
Ezt teával, zsíroskenyérrel kö-
szönték meg a szervezõk. Mé-
zeskalácsot sütöttünk, ajándékot
készítettünk a szülõknek.

Betlehemes játékot tanultunk,
melyben a pásztorok, angyalok,
három királyok szerepe töltötte
el izgalommal a résztvevõket.
Karácsonyi ünnepségünket a
szülõk bevonásával tartottuk. A
csoportszoba zsúfolásig megtelt
a sok érdeklõdõvel.

A felnõttek nevelési értekezlet
keretében búcsúztak az évtõl.
Köszönjük vezetõinknek az
anyagi megbecsülést és a sok jó
szót, biztatást, valamint a finom
bort, amit mindenki családja kö-
rében fogyaszthatott el.
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A november-decemberi
összevont lapszám miatt ki-
maradt fontos eseményrõl
szeretnénk tudósítani. 

Gyermekeink szülei és a
környékbeli vállalkozók is-
mételt adakozásainak segít-
ségével novemberben im-
már sokadik alkalommal
megrendeztük a szülõk bál-
ját. Akik ott voltunk most is
felejthetetlen élményekkel
gazdagodtunk, nagyon jól
szórakoztunk. Nem mellé-
kesen óvodánk várakozása-
inkon felüli összeggel gya-
rapodott, amit az új udvar-
rész játékainak beszerzésére
szeretnénk fordítani a tavasz
folyamán.

Minden kisgyermek szü-
leinek köszönjük a segítsé-
get, akik süteményekkel, ita-
lokkal, tombolatárgyak fel-
ajánlásával segítették ren-
dezvényünk sikeres lebo-
nyolítását. Helyszûke miatt
a nevek felsorolásától kény-
telenek vagyunk eltekinteni.

A mûsorban felléptek:
Farkas György és családja
villámtréfákkal, musicalek-
kel. Köszönjük!

Szintén köszönjük a kö-
vetkezõ vállalkozók segítsé-
gét, akik szintén tombola-
tárgyakat ajánlottak fel cé-
gük nevében: Kerepesrõl:
Szilas Food Kft, NEKK
2002 Kft, Antal liget kerté-
szet, Dymol Kft, Al Capone
pizzázó, Gedõ Zsuzsanna
manikûr, Szilastus Kft, Bíró
Jolán aerobic, GEMDS Kft.

Kistarcsáról:
Tanács Józsefné lottózó,

Bio bolt, Nosztalgia étte-
rem, Pizza Mare, Botka Je-
nõ papírbolt (Oázis), Jakab
horgászbolt (Oázis),
Rétesház, Garfield cukrász-
da, valamint az Eurocomp
Kft (Gödöllõ), J. Press ruhá-
zat (Duna Plaza), Bojtár
csárda (Gödöllõ), Endorfin
táncstúdió (Budapest),
Merk Gábor autószerelõ
mester (Mogyoród).

SZÜLÕK BÁLJA 2008

OVI - Híradó "Aki fázik, vacogjon,
fújja körmét, topogjon,
földig érõ kucsmába,
nyakig érõ csizmába,
burkolózzék bundába,
bújjon be a dunyhába,
üljön rá a kályhára -
mindjárt megmelegszik!"

A decemberi hónapunk igen
eseménydús volt. A gyerekek
nagy izgalommal várták, hogy
végre elkezdõdjön az adventi
idõszak. A csoportokban min-
dennapra jutott valami meglepe-
tés a gyerekeknek. December 5-
én végre MEGÉRKEZETT a
MIKULÁS. Minden csoportban
nagy volt az izgalom. AMikulást
versekkel és énekekkel köszön-
töttük.

A faluházban Papp Ágnes
színvonalas bábelõadását néz-
hettük meg. A karácsonyi ün-
nepség az idén két napon ke-
resztül zajlott, így nem sûrûsöd-
tek össze a programok. Terve-
ink szerint a madaraknak is sze-

rettünk volna kedveskedni. Saj-
nos az idõjárás nem kedvezett
nekünk, egész héten esett az
esõ, így az udvari fenyõfákat az
óvó nénik díszítették fel külön-
bözõ madáreleségekkel. A gye-
rekek az ablakból nézték, hogy
hogyan szépül a fa. Ács Balázs
szüleinek köszönhetõen az idén
is csodálatos muzsikának lehet-
tünk részesei. A gyerekek száj-
tátva hallgatták a karácsonyi
koncertet. Igazán meghitt, csa-
ládias volt a légkör. A mûsort a
Mókus csoportosok rövid tánca
zárta.

A gyerekek nagyon örültek az
ajándékoknak, amelyekkel rög-
tön el is kezdtek játszani.

Óvodánkban is a december az
adventi készülõdéssel telt. A hó-
nap elején a Mikulást vártuk, aki
nagy várakozásunkra megérke-
zett és rengeteg ajándékkal lepett
meg bennünket.

A karácsonyra készülõdve
óvodásainkkal felléptünk a Pol-
gármesteri hivatal dolgozói elõtt,
ahol betlehemes játékokkal, sze-

repeltünk. Anagy sikerre való te-
kintettel az elõadást megismétel-
tük az óvodában is a másik cso-
port gyermekei és az óvodai dol-
gozók nagy örömére. Az ajándé-
kozás nálunk sem maradt el, min-
den csoportunk sok szép játékkal
gyarapodott, amelyeket a gyer-
mekek pillanatok alatt birtokukba
is vettek.

December 5-én az óvó nénik
elõadásában mesejátékot tekin-
tettek meg a gyerekek  Mikulás
az erdõben címmel. Ezzel mú-
lattuk az idõt, míg vártuk az iga-
zi Mikulást, aki a délelõtt folya-
mán megérkezett és a csoport-
szobákban kereste fel a gyereke-
ket, ahol kiosztotta ajándékát.

Ajándékokat készítettünk a
Közösségi ház adventi jótékony-
sági vásárára, valamint minden
csoportunk ajándékot vitt az idõ-
sek számára, melyet a Polgár-
mesteri Hivatal adományozott
számukra. A gyerekek karácso-
nyi dalokkal és versekkel ked-
veskedtek az idõs bácsiknak és
néniknek, akik nagyon megha-
tódtak a picik kedves "ajándéká-
tól".

Karácsonyi ünnepségünket
idén is a tornateremben, közös
mûsorral kezdtük. A feldíszített

karácsonyfát körbejártuk, meg-
csodáltuk, majd Kardos Virág és
Boglárka anyukája egy kis kará-
csonyi koncerttel kedveskedett
nekünk. Viszonzásul minden
csoport énekkel és karácsonyi
verssel köszönte meg a szép mu-
zsikát.

A mûsor után mindenki
visszament a csoportjába, ahol
meglepetés várta a gyerekeket.
Sok érdekes játékot kaptunk,
melyekkel egész délelõtt szaba-
don játszhattak a gyerekek. Köz-
ben a szülõktõl kapott sütemé-
nyeket, üdítõket fogyaszthatták
a szépen megterített asztaloknál.

Köszönjük a Polgármesteri
Hivatalnak és a Palánta Hagyo-
mányõrzõ alapítványnak a tá-
mogatást, mellyel lehetõvé tet-
ték, hogy csoportjaink kará-
csonyra új játékokkal gyarapod-
hassanak.

Manócska csoport: A decem-
beri hónap a legváltozatosabb
volt. Ahónap elején két pályázat-
ra is beneveztünk. Az egyik pá-
lyázaton madáretetõt kellett ké-
szíteni, a másikon rajzolni kellett
a "Mi karácsonyunk" címmel,
ahol csoportunk különdíjban ré-
szesült.

Egymás után következtek az
ünnepek. A gyerekek nagy izga-
lommal várták a Mikulást. Elõzõ
napon süteményt készítettünk a
Télapónak, dalokkal, versekkel
is készültünk. Csillogó szemek-
kel figyeltek a gyerekek, amikor
a Mikulás megdicsérte õket, és
átadta az ajándékot. Bábszínház-

Csicsergõ óvoda

Napsugár óvoda 

Szivárvány óvoda

Meseliget óvoda
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Hírek, Beszámolók az Iskolából

Én egy 6./a osztályos tanu-
ló vagyok a Széchenyi István
Általános Iskolából. Nem
olyan precízen fogalmazok,
mint a felnõttek, de megvan a
véleményem az események-
rõl. Barátnõmmel, Fekete
Szilviával írom ezt a levelet.

Ez a levél a Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola fenyõfa
és osztálydekoráció verse-
nyérõl szól.

Mint tudjuk, minden osz-
tálynak hoznia kellett egy
szép fenyõfát, és díszes ruhá-
ba kellett öltöztetnie, a saját
készítésû díszeivel. Ez egy
eleve izgalmas dolog! A ver-
sengés szoros volt, és az idõ
egyre fogyott.

Aztán még ott volt az osz-
tálydekoráció. Az is egy iz-
galmas tészta volt. Mivel a
mi termünkben kacsát lehe-
tett úsztatni, mivel elfojt a ra-
diátor, átköltöztünk a 6/b ter-
mébe. Eleinte azt hittük,
hogy a mi termünket kell fel-
díszíteni, de mikor megtud-
tuk, hogy a 6/b-sek már az új
termüket dekorálják, mi is el-
kezdtük díszíteni a mi "új ter-
münket". Jól ment a díszítés,
nekem nagyon tetszett.

Szoros volt a verseny, de
csak egy gyõzhetett. Az elsõ
helyezett jutalma: 7500 forint
volt, a másodiké 5000 forint
és a harmadiké pedig 2500
forint. Az egyediséget, a szí-
neket és az összeállítást
nézték (gondolom). A ver-
senyben pontokat is kapunk,
amit a hirdetõfalon a ponto-
zótáblában tüntetnek fel. Ez a
pontszám beleszámít az éves
pontversenybe is. Mivel nem
adtunk el túl sok Unicef ké-

peslapot, most a dekoráció-
nál és a fánál bele kellett húz-
nunk.

A verseny végén 3 gyõztest
hirdettek. Mi holtversenybe
kerültünk a 2/a -val Rozika
néni osztályával, de mindket-
ten elsõk lettünk. Így mind-
két osztály 7500-7500 forin-
tot kapott. Igazából nem is a
pénz, ami hajtott minket, ha-
nem az összetartás, a csapat-
munka,az osztály összedol-
gozása.

Ha már itt tartunk, akkor
beszéljünk a Luca-napi vá-
sárról, ami 2008. 12. 12-én
12 órakor kezdõdött, az isko-
la folyosóján. Itt is, mint a
karácsonyfánál, saját ma-
gunk által készített díszeket
kellett eladnunk. Mi csak 1
órára értünk oda, mert még
volt egy testnevelés óránk. A
fiúk sokat segítettek és a Fa-
zekas Balázs és a Hliva Fran-
ciska anyukája is. Õk sütöt-
tek mézeskalácsot és sütit.
Mi is készítettünk szép dísze-
ket és a nagyját eladtuk.

Unicef képeslap árusítás:
Minden osztálynak el kel-

lett adnia bizonyos számú ké-
peslapot. Az ebbõl az eladás-
ból összegyûlt pénzt a rászo-
rult gyerekeknek küldték el,
hogy legyen nekik is szép,
boldog karácsonyuk. Mi 70-
et adtunk el körülbelül. A ké-
peslapok ára csomagonként
(1csomag = 10 darab képes-
lap) 1400 Ft volt. Persze en-
nek az árusításának a pontjai
is beleszámítanak az éves
pontversenybe.

Írta: Negyela Bernadett
és Fekete Szilvia

Immár harmadszorra indult
a kerepesi csapat a szeptem-
berben meghírdetett Gödöllõi
Könyvtári Versenyen és is-
mét a döntõben a Káosz Csa-
jok, vagyis Homoki Orsolya,
Montalbano Carla, Homoki
Zsófia és Hornyák Ildikó 8. a
osztályos tanulók. Most is re-
mekül szerepeltek. A vidéki
csapatok közül a zsámboki

csapat mellett csak a mi csa-
patunk lett döntõs… 

- Hány csapat jelentkezett
és hány csapat jutott a dön-
tõbe?

- 38 csapat jelentkezett és
12 jutott a döntõbe.

- Mennyit készültetek?
Sok energiát vett el ez a né-
hány hónap?

- Leginkább az elõzetes

feladatokra kellett sok idõt
fordítani, és figyelni arra,
hogy idõben küldjük vissza a
megoldásokat. A legtöbb idõt
a könyvek figyelmes elolva-
sása vett el.

- Milyennek láttátok a töb-
bi csapat felkészültségét?

- Voltak olyan csapatok,
akiken látszott, hogy nagyon
komolyan veszik, például a
Református Líceum vagy a
Török Ignác Gimi, de láttunk
olyan csapatot is, akiken lát-
szott, hogy nem volt sok ked-
vük hozzá.

- Mirõl szólt a verseny?
- Az Indul a Bakterház cí-

met viselte, és három könyv-
rõl szólt: Sivatagon és vadon-
ban, Indul a Bakterház,
Macskaköröm. Ebbõl a há-
rom könyvbõl voltak kérdé-
sek és feladatok.

- Milyen feladatok voltak a
döntõben?

- Kellett énekelni, diétás
étrendet összeállítani, szerep-
lõket felismerni és idézeteket
kiegészíteni az elolvasott
könyvekbõl.

- Melyik volt a legérdeke-
sebb feladat és miért?

- Számunkra a legérdeke-
sebb feladat az volt, hogy egy
80-as évekbõl való dalnak át
kellett írnunk a szövegét és
azt a döntõben elõadni.

Minden elismerésünk ne-
kik, hisz én is ott voltam az
egyik feladatnál, és koránt-
sem olyan könnyû, mit ami-
lyennek látszik. Csak így to-
vább, HAJRÁ Káosz csa-
jok!!! 

Demendi Éva 
és Tóth Krisztina 8.a

Kedves Kerepesi Vélemény!

Három a magyar igazság… 
harmadszor is döntõs a nyolcadikos

Széchenyis lánycsapat

Mikulásnap
Mint minden évben a DÖK

most is rendezett Mikulásna-
pot a suliban.

Ez idén úgy történt, hogy
az idõsebb felsõ tagozatos
osztályok leveleket írtak a ki-
sebbeknek és egymásnak,
amelyekben, mint valami tér-
képeken, közölték az ajándé-
kokhoz, a szaloncukrokhoz
vezetõ utat és feladatokat.

December 5-én, pénteken
reggel nagyon izgatottan kel-
tünk fel, és mentünk iskolá-
ba, jóval elõbb, mint a többi
iskolás társunk, hogy el tud-
juk dugni a leveleket az ud-
varon, amik majd az ajándé-
kokhoz vezetnek.

A 3. óra elõtti szünetben
mindenkinek ki kellett menni
az udvarra, kivéve a szervezõ
diákokat. Mi akkor dugtuk el
bent a suliban a leveleket, és
akkor csempésztük be az osz-

tályokba és a folyosókra az
ajándékokat.

A 3. órában mindenki láza-
san kereste a megadott tájé-
koztatás szerint az elrejtett
dolgokat, és jó esetben, ha
elég kitartóak voltak meg is
találták. Közben nagyon jól
szórakoztunk a becsapós fel-
adatokon, és dühöngtünk, ha
a másik osztály átjárt az
eszünkön, és sikerült becsap-
nia.

Késõbb mi, felsõsök aján-
dékokkal, énekszóval és jó
kedvvel lementünk az alsó-
sokhoz, akik már nagyon vár-
tak minket. Jó volt látni a ki-
sebbek örömét és átérezni
azt, hogy az ajándékot kapni,
de adni is nagyon jó.

Köszönjük a diákönkor-
mányzatnak és a szervezõk-
nek.

Mentusz Andrea 8. b.
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Szeretettel várjuk Önöket,
és Benneteket, leendõ elsõ
osztályosok, a Széchenyi
István Általános Iskola el-
következendõ programjaira,
hogy tovább tudjuk folytat-
ni ismerkedésünket!

2009. február 3-án, du. 17
órai kezdettel SZÜLÕK-
PEDAGÓGUSOK FÓRU-
MA az iskolában, ahol kö-
tetlen beszélgetés keretében
véleményt cserélhetünk,
megvitathatjuk egy tea mel-
lett elképzeléseinket. Az est
háziasszonyai az elsõs taní-
tó nénik lesznek.

2009. február 13-án, pénte-
ken, délután 15 órai kezdet-
tel rendezi az alsó tagozat a
télbúcsúztató farsangi mu-
latságát, melyre szeretettel
várjuk az óvodásokat. Ismét
lesz óvodás kategóriában is
jelmezverseny.
A 4. b osztály tanulói külön
szeretettel várják a nagycso-
portosokat, egy közös, cso-
portos produkcióra.

Minden hónap elsõ csütör-
tökjének délutánján 15 órá-
tól Ragoncza Imre bácsi
táncházat tart, ahol az ér-
deklõdõ ovisok és szüleik
egy jó hangulatú, színes, vi-
dám programon vehetnek
részt.

Márciusban ismét nyílt na-
pot tartunk a szülõknek és a
gyermekeknek "Játsszunk
iskolásat" címmel. Õsszel
már megismerkedtünk,
most a 4.b osztályos gyer-
mekek a padokba "csalogat-
ják" a kicsiket, játékosan
együtt tanulunk majd ezen a
napon.

Március 19-én 14 órakor
sportdélután lesz az 1-4.
osztályosok részére, melyre
szeretettel meghívjuk a
nagycsoportos ovisokat!

Március 24-én 14 órakor az
alsó tagozat mesemondó
versenyére kerül sor, a me-
sélõ kedvû óvodások külön
díjazásban részesülnek.

Programjainkon kívül is
bármikor szívesen látjuk és
várjuk az érdeklõdõket be-
szélgetésre, ismerkedésre,
vagy tanórai látogatásra, is-
kolánk nyitva áll Önök és
gyermekeik elõtt. Köszön-
jük, hogy a tanév kezdetétõl
látogatták rendezvényein-
ket, az iskola eseményeit,
hiszen a mi együttmûködé-
sünk GYERMEKEINK JÖ-
VÕJE!
Kérjük továbbra is megtisz-
telõ bizalmukat, amire mi is
lehetne a válaszunk: A gyer-
mekek felé nyújtott szeretet.

Tisztelt Szülõk!
Kedves nagycsoportos óvodások!

A felejthetetlen 
ping-pong bajnokság

Teremfoci

A Reál Munkaközösség cikke

Faberné Kollár Anikó az
iskola földrajz-biológia sza-
kos tanára rendhagyó föld-
rajz órát tartott, amelyen
nemcsak felsõ tagozatos, ha-
nem alsó tagozatos tanulók is
részt vehettek. Afrikáról és
Dél-Amerikáról láthattunk és
hallhattunk számítógépes ve-
títéssel, élményszerû magya-
rázattal színesített elõadást.

Az év utolsó hónapja az
ünnepek mellett a számvetés,
a zárszámadás ideje is. Az
alapmûveletek végzésében
való jártasság, az elemi szá-
molási készség fejlesztése
fontos területe a matematika
tanításának. December 9-én
"Gyorsszámoló" versenyt
rendeztünk, amelyen 19 tanu-
ló vett részt. 

A 4. évfolyamon 
I. helyezett Szászi Margit 4. a.
II. helyezett Hábenczius Ist-
ván 4.b.
III. helyezett Tóth Viktória
lett.

Az 5. évfolyamon 
I.  Jakab Patrik 5. a.
Velki Tamás 5. a.
Popovics Dávid

A 6. évfolyamon  
I. Nyári Alexandra 6. b.
II. Fekete Szilvia  6. a. 
III. Nagy Martin  6. a.  Mol-
nár Andrea 6. a.  Idrányi Dá-
niel 6. b.

Gratulálunk  minden ver-
senyzõnek!

Kõvári Lászlóné

November 24-26.-án a 7-8
évfolyamos fiúknak rendeztek
Diákolimpiai fordulót Csömö-
rön. Két csoportban zajlottak a
versenyek. A mieink a házi-
gazdával és Nagytarcsával ke-
rültek egy csoportba, ahonnan
a késõbbi bajnok Nagytarcsa
jutott tovább.

December 1-jén és 3-án Ke-
repesen mérték össze erejüket

az 5-6 osztályos fiúk. Itt is 2
csoportban folytak a mérkõzé-
sek, a mieink Nagytarcsával,
és Szadával kerültek össze.

Egy gyõzelem és egy vere-
ség volt a mérlegünk, ami a to-
vábbjutáshoz sajnos nem volt
elég, így Nagytarcsa játszhatta
a körzeti döntõt a másik cso-
port gyõztesével, a késõbbi
bajnokkal, Veresegyházzal.

A Széchenyi István Általá-
nos Iskola Reál munkakö-
zösségének novemberi prog-
ramjai a természet szeretete,
védelme jegyében zajlottak.
Sallai Sándor tanár úr a bon-
sai készítésérõl tartott elõ-
adást gyerekeknek és felnõt-
teknek. Rendkívül érdekes
és szemléletes bemutatását
láttuk a távol-keletrõl szár-
mazó növény-nevelési mód-
szernek. Az elõadás résztve-
või egy- egy növényt kaptak
ajándékba, hogy a megis-
mert eljárásokat a gyakorlat-

ban is kipróbálhassák. A
kaktusz kiállítás és vásár fõ
szervezõje szintén Sallai
Sándor volt. Segítõi: az is-
kola tanulói, továbbá család-
tagjai. Az iskola folyosóján
alig fért el a számtalan fajtá-
jú, formájú, szebbnél szebb
pozsgásszárú növény. A vá-
sár bevételét az iskola nö-
vény- és állatházának fej-
lesztésére fordítjuk. Ezúton
köszönjük a tanár úr és csa-
ládjának, továbbá a környe-
zetvédelmi szakkör tanulói-
nak a munkáját. 

A szeptember nem csak
tanulást, de pingpong-lázat
is hozott az iskolánkba. Elõ-
ször a földszinten, majd az
emeleten is állandó vendég
lett a pingpongasztal, és
hétrõl hétre egyre több diák
próbálta ki, milyen az, ha
szabadidõben egy aprócska
labdát próbálnak átütni egy
zöld asztal hálóján úgy,
hogy a másik ne tudja visz-
szaadni. 

A nyolcadikosok mellett
az ötödik évfolyam fertõzõ-
dött meg leginkább, így
nem csoda, hogy a decem-
berben megrendezésre kerü-
lõ bajnokságot ez a két év-
folyam nyerte toronymaga-
san.

December elején elõször
a nagyobbak versenyére ke-
rült sor, majd egy hét múlva
az 5-6. évfolyam is meg-
küzdhetett egymással. 

A nagy érdeklõdésre való
tekintettel elõdöntõkre is
sor került, mert csak 6 fõ
mérkõzhetett osztályonként
a bajnoki címért. A nagyon
izgalmas meccsek a követ-
kezõ eredményeket hozták:

5.-6. évfolyam
Fiúk: 
I. Jakab Patrik 5. a.
II. Hõnis Krisztián 5. a. 
III. Illés Richárd 5. a.

Lányok:  
I. Legéndi Regina 5. a.
II. Sági Anna 6. b.
III. Nyári Alexandra 6 .b.

7.-8. évfolyam
Fiúk: 
I. Illés Dániel  8. a. 
II. Tóth László 8. a. 
III: Illés Tamás 8. a. 

Lányok: 
I. Kiss Zsuzsy 8. a.
II. Homoki Zsófi 8. a.
III: Ignác Bori 8. b.

Köszönjük a Diákönkor-
mányzatnak és a tanároknak,
hogy megszervezték ezt a
versenyt. Reméljük, még sok
ilyen izgalmas és jó kis baj-
nokság vár ránk az új évben. 

Izgalmas, szép és kalandos
téli szünetet kívánunk min-
denkinek.

Legéndi Regina 5. a.
Legéndi István 8. a.



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2009. JANUÁR16

A "Lépcsõk" kiadványunk
2007. október 7-i számában,
a Plébániáról jelentjük rovat-
ban közzétettük, hogy a
Szent Anna templom 100.
éves évfordulóját méltókép-
pen szeretnénk megünnepel-
ni. Annál is inkább, mivel a
templom külsõ és belsõ fel-
újítása az évfordulótól elte-
kintve is idõszerû.  Komo-
lyan kell venni, hogy az épít-
mény Templom utcai oldala
megsüllyedt, így a süllyedés
megszüntetése elsõrendû fel-
adat. A munkálatokhoz szük-
séges költségeket, csak ado-
mányokból tudjuk fedezni.
Ezért gyûjtést hirdettünk
meg. Ezt az elképzelést több
elkötelezett hívünk magáévá
tette, és mint csoportvezetõk,
a gyûjtés élére álltak.

Néhány adat a gyûjtés
eredményérõl:

A gyûjtésben résztvevõ

csoportok, ahol a tagok két
évre elkötelezték magukat,
hogy havi rendszerességgel
fizetnek bizonyos összeget az
alábbiak szerint.

5 000 Ft/fõ/hó 18 fõ
3 000 Ft/fõ/hó 7 fõ
2 500 Ft/fõ/hó 13 fõ
2 000 Ft/fõ/hó  1 fõ
1 200 Ft/fõ/hó  5 fõ
1 000 Ft/fõ/hó 80 fõ

500 Ft/fõ/hó  2 fõ
50 Ft/fõ/hó  1 fõ

Egyénileg 
eseti befizetõ 26 fõ
Összesen: 153 fõ

Az adakozásban részt vett
153 fõ összesen 2 849 650 fo-
rintot fizetett be.

Megjegyezzük, hogy a havi
rendszerességgel fizetõk kö-
zül nem mindenki 2008. ja-
nuár 1-tõl indult, hanem ké-

sõbb csatlakozott a gyûjtés-
hez. A befolyt, és az elkötele-
zett befizetõktõl várható ösz-
szeg figyelembe vételével
már elkezdhetõ a szükséges
felújítás tervezése, illetve
ütemezése.

Hálásan megköszönjük
mindazoknak, akik megértet-
ték kéréseinket és önzetlenül,
kitartóan részt vállalnak kö-
zös célunk megvalósításában.
A kimutatásból az is látszik,
hogy egy havi ötven forintos
támogatónk is van. Õ egy is-
kolás kislány, aki a zsebpén-
zébõl fizeti ki ezt az összeget.
Azt gondoljuk, ez mindany-
nyiunk számára példaértékû.
A templom felújítására érke-
zett még csekkes befizetés,
250 000 forint összegben.
Téglajegyek vásárlásából -
amit az új plébánia építésére
fordítunk -  315 000 forint

folyt be. Hálás köszönetünket
fejezzük ki ezért is.

A fenti számokból látszik,
hogy vannak még múltjukat
tisztelõ, hitüket szeretõ, jövõ-
be nézõ kerepesiek, akik fon-
tosnak tartják Kerepes érté-
keinek megõrzését. (Akik
nemcsak itt laknak Kerepe-
sen, hanem itt is élnek.)

Nem titkolt szándékunk,
hogy amikor kifejezzük kö-
szönetünket, egyben buzdí-
tunk is a csatlakozásra, hogy
további csoportok alakítását
és eseti befizetéseket kérjünk
azoktól, akik ezt megtehetik.
Részletes információt to-
vábbra is Varga József az
Egyházközség Gazdasági Ta-
nácsának tagja ad, a
06/20/636-49-17 számú tele-
fonon. 

Gazdag Béla
az Egyházközség 

Lelkipásztori
Tanácsának Tagja

Egyházközségi beszámoló

Biztosan sokunk emlékeze-
tében él gyermekkorunk friss
kalácsillata, a kemencében
pattogó rõzse füstje, vagy a

konyhában sercegõ zsír illata.
Ki ne emlékezne a nagyma-
ma omlós süteményére, a
disznóvágások laktató ételei-
re és a hagyományos lakodal-
mak roskadásig telt asztalai-
ra? 

Az évszázadokon át gene-
rációról-generációra hagyo-
mányozott régi ételeink mára
talán kissé feledébe merültek,
ám némelyiküket modern vi-
lágunkban is érdemes egy-
egy jeles alkalommal meg-
kóstolni. Ennek érdekében a
még fellelhetõ régi recepte-
ket gyûjteménybe rendezték,
így a fiatalabbak és az újon-
nan letelepedett lakosok is
megismerhetik a települések
régi szlovák ízeit. A magyar-
szlovák nyelvû receptkönyv
ára 1000 Ft, megrendelhetõ
Kiss Károlynál a 06-
30/9629-709 telefonszámon.

Nagyanyáink konyhájából

A nyár végén esküvõre hív-
tak, boldogan mentem, pedig
az események rossz fordula-
tot vettek az ország másik fe-
lében, távol az otthonunktól.
Mentõk, helikopter, öt sérült,
azonnali életmentõ mûtét.
Amikor a kórházi ágyon ma-
gamhoz tértem, úgy érzetem,
hogy egész további életemet
nyomorékként fogom leélni.
Akkor rám tört az elkesere-
dettség, nem akartam tovább
élni és látni sem akartam sen-
kit, még a kedves barátaimat
sem, akik a nyugdíjas klubból
meg akartak látogatni. Elhárí-
tottam a kedvességüket, a
szeretetüket. Magamba ros-
kadtam, csak sírdogáltam.
Mivel önállóan sem mozogni,

sem enni nem tudtam, ekkor
úgy éreztem, hogy ez a ki-
szolgáltatott helyzet így lesz
talán örökké. De kitartó klub-
társaim nem engedték el a ke-
zem, jöttek, bátorítottak, és a
szeretetükrõl biztosítottak. 

Lassan gyógyulni kezdtem,
erõt adott a szeretet, amit fe-
lém nyújtottak, és az élni aka-
rás. Eljött az idõ, amikor kö-
zelebbi kórházba kerültem,
így már sokkal többször és
többen tudtak hozzám jönni
látogatóba. Nem felejtettek
el, ez erõt adott a további
gyógyuláshoz. Beszámoltak a
klubban történt dolgokról,
meséltek boldogan, hogy mo-
solyogni lássanak és örömet
szerezzenek. 

Ma már csodával határos
módon és erõs akarással is-
mét járok és ellátom magam.
Nem vagyok többé kiszolgál-
tatott. Köszönöm nektek,
akik erõt adtatok a gyógy-
uláshoz, kedves Lila Akácos
klubtársaim. Boldog vagyok,
hogy ismét köztetek lehetünk
a barátommal együtt és hogy
sokan szeretnek, és mi is is-
mét szerethetünk. 

Kertészné és Bagi József

Csodás történet 
az összetartozásról 

és a szeretetrõl

Lila Akác férfinapDecember elején ünnepeltük a
férfinapot a Faluház nagytermé-
ben, ahol finom töltött káposztá-
val és süteménnyel vendégeltük
meg férfi klubtársainkat. A ren-
dezvényre meghívtuk Franka Ti-
bor polgármester urat, aki meleg
szavakkal köszöntötte a klub tag-
jait, és a Kerepes Rádió munka-
társait is. A vacsora után vidám
nótaszóval és tánccal ért véget az
ünnepség.

K. L.
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló

1993. évi III. törvény szerinti ellátások

Ellátás típusa havi összege
1. rendszeres A családi 
szociális segély jövedelemhatárhoz

igazodó, nem fix összeg.
Legfeljebb 57 815 Ft.

2. rendelkezésre állási támogatás 28 500
3. idõskorúak járadéka
- családban élõ 22 800
- egyedülálló 27 075
- egyedülálló, 75 év feletti 37 050
4. lakásfenntartási támogatás minimum 

2 500
5. ápolási díj
- alanyi jogú 28 500
- magasabb összegû 37 050
- méltányossági 22 800

A fogyatékos személyek jogairól é
s esélyegyenlõségük biztosításáról szóló

1998. évi XXVI. törvény

Ellátás típusa havi összege
fogyatékossági támogatás
- alacsonyabb összegû 18 525
- magasabb összegû 22 800

A családok támogatásáról szóló 
1998. évi LXXXIV. törvény

Ellátás típusa havi összege
1. családi pótlék
- egygyermekes család 12 200
- egy gyermeket nevelõ egyedülálló 13 700

- kétgyermekes család 13 300 
(gyermekenként)

- két gyermeket nevelõ egyedülálló 14 800
(gyermekenként)

- három v. többgyermekes család 16 000 
(gyermekenként)

- három v. több gyermeket 
nevelõ egyedülálló 17 000 

(gyermekenként)
- gyermekotthonban, javítóintézetben vagy bün-
tetés-végrehajtási intézetben lévõ, gyermekvédel-
mi gondoskodás alatt álló, valamint szociális
intézményben élõ, nevelõszülõnél, hivatásos
nevelõszülõnél, ideiglenes hatállyal elhelyezett
gyermek, valamint a családi pótlékra saját jogon
jogosult 14 800

(gyermekenként)
- tartósan beteg, ill. 
súlyosan fogyatékos gyermeket 
nevelõ család 23 300 

(gyermekenként)
- tartósan beteg, súlyosan 
fogyatékost nevelõ egyedülálló 25 900 

(gyermekenként)
- 18 éven felüli tartósan beteg, ill. súlyosan fogy-
atékos személy 20 300 

(gyermekenként)
2. gyermekgondozási segély
- alapösszeg 28 500
- ikrek esetében 57 000
3. gyermeknevelési támogatás 28 500
4. anyasági támogatás
- alapösszeg 64 125 (!egyszeri!)
- ikrek esetében 85 500 (!egyszeri!)

Nyugdíjszerû szociális ellátások

Ellátás típusa Havi összege
1. rendszeres szociális járadék

- korhatár felettiek 26 960 - 31 020
- korhatár alattiak 26 710
2. rokkantsági járadék 32 970
3. átmeneti járadék a várható nyugdíj 75%-a
4. egészségkárosodási 
járadék korábbi keresettõl 

függõen kerül 
meghatározásra 

(maximum összege 
az öregségi nyugdíjminimum 

háromszorosa 
2008. január 1-jétõl 85 500 Ft.)

5. vakok személyi járadéka 15 190
6. házastársi pótlék 20 190 
7. házastárs utáni jövedelempótlék 14 010 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeirõl szóló

164/1995. kormányrendelet

Ellátás típusa összege
gépkocsiszerzési támogatás 300 000 Ft 

(hét évente igényelhetõ)
gépkocsi átalakítási támogatás 30 000 Ft 

(hét évente igényelhetõ)
közlekedési támogatás 7 000 – 28 000 Ft/év 

(évente igényelhetõ)

Egyes pénzbeli ellátások és összegük 2009-ben

FIZETET POLITIKAI HIRDETÉS

FIZETET POLITIKAI HIRDETÉS
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Községünk vidéke nagyszerû
természeti adottságai miatt õsidõk
óta lakott terület volt, melyet a te-
rületen fellelt kõ-, réz-, bronz-, és
vaskori emlékek, római és nép-
vándorlás-kori régészeti leletek
igazolják. Ezen leletek feltárására
a mai Szilas és Malom patak kör-
nyékén, és az õsi K-Ny közti ke-
reskedelmi fõútvonal, a mai 30-as
fõút mellett került sor.

Szent István király 1030-ban
rendelte el törvénykönyvében,
hogy minden 10 falu építsen temp-
lomot. Az egyik ilyen templomot
állították fel itt, és a Kálvárián ke-
rültek elõ oltártöredékek. Kerepes
nevét elõször egy 1148-ból szár-
mazó oklevél említi meg. Egyik
változat szerint a falu neve a régi
magyar kerep - hajó, csónak - szó-
ra utal. Feltehetõen kis hajókat,
csónakokat készítõk éltek itt, akik a
vízi jármûveket az akkor bõvizû
Szilas patakon úsztatták a Dunára.
Másik változat szerint régi nevét a
Kreps - Rák - elnevezést a szájha-
gyomány szerint a honfoglalás
elõtt itt élõ szlávoktól kapta. 1544-
ben a falu török hódoltság alá ke-
rült, és bár a török hadjáratok során
életben maradt, 1596-ban a tatárdú-
lás során a lakosság teljes egészé-
ben elmenekült, vagy elpusztult. 

1978-ban Kerepes és Kistarcsa
községe tanácsot hozott létre, és
Kerepestarcsa néven egyesültek.
Két évtizedig volt együtt a két te-
lepülés, majd 1994-ben szétvál-
tak, így született meg a mai Kere-
pes. A II. világháborúban itt is
helyben pusztítottak légicsapások,
több ház megrongálódott.  Kere-
pesen van egy focipálya, és vele
szemben egy emlékmû, amit a
polgármesterünk az 1956-os hõ-
sök emlékére állíttatott fel. 

Kerepest azért is találom jónak,
mert nincs sok emeletes ház, nin-
csenek gyárak, és bevásárlóköz-
pont, aminek én nagyon örülök,
mert így itt nem jár annyi autó, és
jókat lehet bciklizni, és a levegõ is
viszonylag tiszta. Nekem innen
azért nem hiányzik semmi, mert
megvan minden ami az élthez
kell, sõt talán még több is (pl.
Hungaroring). Egyesek szerint túl
hangos a pálya, de szerintem ez
nem baj. Van kápolnánk, illetve
templomunk. 

Nagyon jó, hogy bármikor le-
mehetünk a rétre bunkikat építhe-
tünk, és találkozhatunk más gye-
rekkel.

És most Kerepes 860 éves !

Közölte:  véber

Képviselõi fogadóóra
Tájékoztatom a körzetembe tartozó (Szabadság út, az

ABC-tõl a Patkó Vendéglõig és Templom u.) Tisztelt
Lakókat, hogy a következõ fogadó óra 2009. feb. 12-én,
csütörtökön 16-19 óra között lesz a Kerepesi Faluházban
/CseTTI-Stúdió/.  

Érdeklõdés, információ  06 20/204 1916 
Eredményekben gazdag, boldog új esztendõt kívánok a

KEREPESI VÉLEMÉNY Olvasóinak! 
Véber Gábor képviselõ

„Találjuk ki Kerepest…!”  Részletek pályázatokból - II.
Tisztelt Olvasó!  Elõzõ, hasonló témájú cikkben ígértem, hogy lehetõség szerint folyamatosan közlünk azokból a pályá-
zatokból, melyek a "Találjuk ki Kerepest…!"címû felhívásunkra érkeztek még tavaly októberben. Most újabb két írást
olvashatnak, megint egy felnõtt és egy gyermek színes elképzeléseit. Nézzük, hogyan is látja egy másik ember… egy gye-
rek ugyan azt, amit mi is látunk, nap mint nap. Kellemes tallózást kívánok, a remélhetõleg már ismert gondolatok kö-
zött. Néha még kicsi dolgokból is nagyok lehetnek… Álmodni (és tervezni) kötelezõ, másképp nem megy…

Pályázat a  " Találjuk ki Kerepest"
c. programhoz

Készítette: Katona Judit - Kerepes, Bajcsy Zs. u.

Amikor ideköltöztünk, semmit
sem tudtam Kerepesrõl, csak amit
apukám mesélt: - A HÉV-en két
nagyszoknyás néni megint furcsán
beszélt. Minden harmadik szó volt
csak magyar, a többi "hablaty".
Biztos kerepesi tótok…

Nem tudtam, hogy milyen ter-
mészeti adottságai vannak, hogy a
vidék õsidõk óta lakott terület volt.
Nem tudtam, hogy 860 éves az az
oklevél, amely elõször említi Kere-
pes nevét, igaz még nem ebben a
formában. Nem tudtam, hogy a fa-
lut törökök uralták, hogy a tatárdú-
lás során 1596-ban a lakosság teljes
egészében elmenekült, vagy el-
pusztult.

Most 10 év elteltével, úgy érzem
ismerem, mint a tenyeremet. Most
ismerem Szilasligetet. Tudom,
hogy a síneken áthajtva egy termé-
szetvédelmi terület mellett me-
gyünk el. Milyen csodás dolog len-
ne kiépíteni ide egy tavat!  Ilyen
környezetre vágyik minden kikap-
csolódni vágyó pecás, és nem
pecás. Az adottságok megvannak,
néha kis csörgedezõ patakocskát is
látni…

Ismerem Széphegyet.  Amikor
mászom a vízmosta, útnak nevezett
törmeléken fölfelé, és vis-
szanézek… Pillantottak már hátra
onnan a válluk fölött? 

Azt a kilátást nem cserélném föl
semmire! Az õsszel aranyló színek-
ben pompázó erdõ, a megunhatat-
lan dombok sokasága, mind-mind
szemet gyönyörködtetõ látvány.

Ismerem a határt. Amikor leesik
a hó, és körbetáncolnak a gyere-
kek, hogy menjünk szánkózni, ki a
határba, mert ott jól….

Tavasszal, a héricsmezõn óvato-
san átlépdelve, a mindig párás, sej-
telmes erdõ, a Csörsz-árok, aminek

történelme van ám, és a 300-as
évek óta a "miénk" ! A szarmaták
védelmére épített sánc több árok-
vonalból állt. A Duna-Tisza közét
átszelõ legdélibb vonal - melyet
Kis-ároknak is neveznek - Dunake-
szinél indul ki a Dunától. Fót és
Mogyoród községen keresztül éri
el a Somlyó-hegy gerincét, majd a
hegy keleti oldalán fut le a HÉV
vonalát keresztezve a kerepesi erdõ
sarkához, melyet egykor sûrû erdõ-
séget és ligeteket alkotó szilfák,
nyíresek, tölgyesek, éger és mo-
gyorósok jellemeztek. Kirándulni
sem kell messzebb menni !

Ismerem a Szent Anna templo-
mot, és a kálvária dombra vezetõ
utat. A régi templom helyét most
három kereszt jelzi, ami kifejezi a
lakosság töretlen hitét. A XI. szá-
zadban itt feltehetõen földvár állott,
lábánál települt a falu. 

Sötétben, Karácsony táján, a
mécsesek fénye mellõl lepillantva
egész Kerepes elénk tárul. Akkor
tudom - a távolban égõ lámpák fé-
nyébõl - , hova bújik be fázósan az
a 10000 ember, aki ezt a helyet vá-
lasztotta lakóhelyéül. Ismerem a
Hrúz-házat, a focipálya mellé állít-
tatott 

56-os emlékmûvet, mert nekünk
minden nagy ünnepre van hol em-
lékeznünk !

Most már tudom, kik a kerepesi
tótok ! Bár az 50-es években a
nagymértékû betelepülés követ-
keztében hagyományaik, és a szlo-
vák jellegzetességek háttérbe szo-
rultak, a mai lakosság igyekszik
feleleveníteni, illetve leporolni a le-
tûnt idõk nyomait.

Hogy mi az, ami összefog ben-
nünket, nem tudom, de együtt va-
gyunk, együtt tervezgetünk, együtt
szeretnénk tenni valamit, hogy a

felnövekvõ nemzedéknek tudjunk
adni valamit, amit csak tõlünk, és
csak itt kaphatnak meg. Hogy lakó-
helyünk olyan legyen, ahova jó ha-
zajönni, ahol az aktív pihenést ked-
velõk is megtalálják a nekik tetszõt.

Jó volna összefogni a környék-
beli településekkel, összekapcsolni
leendõ bicikliútjainkat, így még to-
vább bõvítve a környék adta látni-
valókat.

Talán a jövõ a városi rang meg-
szerzésében lehetséges, ez a telepü-
lés folyamatosan fejlõdik, hiszen
egyre többen költöznek a fõváros-
ról ide. A színes múltunkból merít-
ve induljunk el a jelenben, hogy
Kerepes gazdag jövõje biztosítva
legyen.

Kihasználva az isten adta csodá-
kat, nagyokat lehet alkotni…. !

Kerepes, 2008. okt. 17.

Itt pedig Katona Sándor, egy 11 éves 
úriember küldi tovább gondolatait, 
ill. miként vélekedik Õ lakóhelyérõl

- Gyermekfelügyeletet, takarí-
tást, vasalást vállalok. 06-20-517-
3243

- Idõs betegek ápolását, szak-
szerû ellátását vállalom. 06-28-
490-749 és 06-30-202-7976

- "B" jogsival vállalok õrzés-
véd., éjjeliõr, portás, pizza-étel
kihordás munkát - saját gk.
(Ocskay J. és 20-204-1916) 

- A Kerepesi Faluház regionális

jelleggel mûködõ "SZENIOR
FOGLALKOZTATÁSI-, TO-
VÁBBKÉPZÕ-, ÉS ÁLLÁSKE-
RESÕ KLUB"-ja minden hónap
elsõ csütörtöki napján tartja fog-
lalkozását - elõadások, tájékozta-
tók, tanfolyamok. Vonzáskörzete:
Gödöllõ, Kerepes, Csömör,
Kistarcsa, Nagytarcsa.  Követke-
zõ klubnap: 2009. febr. 5. (csüt.)
15 óra. ÁLLÁS-, és MUNKA-
ERÕ KÖZVETÍTÉS minden to-
vábbi csütörtöki napon 15-18 órá-
ig a FALUHÁZ CseTTI Studio-
jában.

Apróhirdetések
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Minden gyerek, még a lányok
is lelkendezve fordulnak meg
egyes autótípusok után! Azt
szokták mondani, a gyermeki ér-
zelmeknél nincs õszintébb, tehát
egyenes következtetés hogy azok
az autók amelyek a gyerekeknek
is tetszenek, ötletes, bájos, futu-
risztikus, vagy éppen barátságos
formát kell hogy
mutassanak.(vagy mindet együtt)
Gyerekek azomban mindíg is
voltak, s míg a 80-as években
édesapám egy VW Golf-ra vá-
gyott addig én kisgyerek fejjel
egy bogárhátúra. Mit megadtam
volna hogy íves hátsó ablakain
keresztül élvezhessem a "szágul-
dás" okozta mámort, az elsuhanó
fák, házak, hidak látványát. Míg

édesapám sokkal racionálisabb
és valószínûleg ésszerûbb okok-
ból egy valamivel korszerûbb és
használati értékét tekintve min-
denképpen ésszerûbb autót vá-
lasztott volna. ... Ha tehette vol-
na! De nem tehette. Azidõtájt
kétütemü Wartburggal jártunk,
de a Lelke mélyén édesapám sem
felejtette el gyermekkori vágyál-
mait. Õ egy Skoda Felicia
kabriót képzelt el "ideális" csalá-
di autónak 1967-ben, miközben a
valóságban, semmiféle autója
nem volt a szüleinek, tehát nagy-
szüleimnek. Nekem Bogár, Apu-
kámnak Felicia, vajon mit szere-
tett volna nagyapám?  Sajnos
már nem kérdezhetem meg tõle,
de bizton állíthatom az õ gyerek-
korában is voltak szép autók,
melyeket nem feltétlenül hasz-
nálhatóságuk, vagy megbízható-
ságuk miatt nõttek az ember szí-
véhez, de mindenképpen család-
taggá, gyermeki vágyaink elér-
hetetlen esthajnalcsillagává vál-
tak.

A Volks-Wagent 1934 ben ala-
pították, és a cég vezetését
Ferdinand Porschéra bízták. Por-
sche 1936-ban mutatta be V3
névre keresztelt prototipusát,
melynek alakja egy félbevágott
tojásra emlékeztetett, és négy-

hengeres motorját hátulra szerel-
ték. A prototipus továbbfejleszté-
se képpen 1939-ben bemutatták
a TYP 1 elnevezésû autót amely
az elsõ bogárhátú szériának te-
kintendõ. A megjelenését köve-
tõen hamar elterjedta "cserebo-
gár" vagy másképpen "bogárhá-
tú" elnevezés, amit ma is hasz-
nálnak. A gyártás beindult de a
második világháború fenyegetõ
közelsége miatt a VW hamar
átált katoni változatok, mint a
Kubelvagen terepjáró gyártására.
Ezek a jármûvek ugyancsak a
TYP 1 alvázára épültek és a mo-
torelrendezés is megegyezett. Az
igazi bogárhátú az 1970-es évek-
ben jelent meg. A TYP 1-hez ké-
pest amelynek elöl duplakaros

vezetõrudas  torziós felfüggesz-
tése volt, a "Beatle Bogár" -
ahogy akkoriban hívták- önhor-
dó karosszériával és McPherson
felfüggesztéssel készült. Akkori-
ban a Bogárhátú a fiatalok szá-
mára, a gazdasági jólét szimbó-
lumává vált, viszonylag egyszerû
de komfortos jármû volt. A 80-
as években a gyártás átkerült
mexikóba, ahol az 1981-es válto-
zatból több mint 20 milló darabot
gyártottak. Ezzel a Volks-Wagen
Bogár bekerült a Guinnes rekor-
dok könyvébe is. A világ minden
táján hódít a bogár õrület, autók-
lubbok baráti találkozók tömke-
lege hozza össze évrõl évre a bo-
garasokat. A VW 1998-ban mu-
tatta be New Beatle elnevezésû
retro bogárhátúját, mely a megje-
lenés pillanatában kettéosztotta a
rajongókat. A mai bogarak a 4-es
Golf alapjaira épülnek, illetve
2000-tõl kapható 2.0 TDI válto-
zat is, továbbá rendelésre cabrió-
t is gyártanak a modernizált bo-
gárból. Napjainkban sok klasszi-
kus autót élesztenek újjá, így a
New Beatle-nek olyan autókkal
kell versenyeznie mint az új Fiat
500, a Citroen 2CV-re (kacsa)
hajazó C3, vagy a BMW égisze
alatt gyártott MINI.

Dienes Attila

Gyermekkorunk legszebb autói!
1. rész, a bogárhátú

Galambosi Bertalan kertészmér-
nök, volt kerepesi lakos, a Pávakör
egykori vezetõje küldött levelet
Finnországból azzal a kéréssel,
hogy dr Sváb Jánosné temetése kap-
csán - aki a magyar gyógynövény-
termesztés egyik legjelentõsebb,
nemzetközileg elismert személyisé-
ge, kiváló kutató, nemesítõ, oktató
és gyakorlati szakember volt - újsá-
gunkban egy rövid megemlékezést
jelentessünk meg.

- Kerepes neve egybefonódott a
Szilasmenti névvel, és a gyógynö-
vényekkel. Agyógynövénytermesz-
tés meghonosítása a kerepesi dom-
bokon elsõsorban dr. Sváb Jánosné
érdeme, akit a kerepesiek és a
kistarcsaiak csak Judit néniként is-
mertek. Jómagam is felejthetetlen
emlékeket õrzök a vezetése alatt
együtt töltött 10 éves agronómusi
életembõl - írja Galambosi úr. - Az
Önök újságja - amelyet kedves volt
kerepesi munkatársaim félretesznek
számomra - igen nagy hangsúlyt
fektet a hagyományok õrzésére.
Ezért remélem, hogy nemcsak az
idõsebb olvasók fogják értékelni a
megemlékezést, hanem hasznos
lenne a fiatalabb korosztály számára
is - fejezi be kérését a levélíró. Az ál-
tala küldött nekrológból idézünk pár
gondolatot.

"Az utolsó búcsú virágcsokrát
szeretném elhelyezni dr. Sváb
Jánosné sírjára, aki a XX. század
második felében a magyar gyógy-
növénytermesztés egyik legjelentõ-
sebb személyisége volt. Fõ kutatási
területe a gyógynövények nagyüze-
mi termesztésének legfontosabb
elõfeltétele, a vegyszeres gyomirtás
volt. A budakalászi kísérleteinek
eredményeit - melyeket munkatár-
saival együtt dolgozott ki - szerte az
országban, több ezer hektáron sike-
resen alkalmazták. A Szilasmenti

Tsz-ben e módszereket aztán nagy-
üzemi körülmények között Õ maga
is alkalmazta, majd továbbfejlesz-
tette. Másik eredményes kutatási te-
rülete a gyógynövényfajták nemesí-
tése volt. Azt az örömet is átélhette,
hogy a nemesített kamilla és kony-
hakömény fajtáit több száz hektáron
termeszthette és azok termését taka-
ríthatta be. (...) ABúcsú virágcsokrát
én most a tanítványai nevében sze-
retném elhelyezni.  Intézeti és tsz-
beli évtizedei alatt gyakornokok se-
rege tanulta keze alatt a gyógynö-
vényszakma kisebb-nagyobb forté-
lyait, nem szólva a sok fiatal agro-
nómusról - jómagamat is ide szá-
mítva - akik mellette, általa mélyít-
hettük szakmai ismereteinket. A ta-
nítványai hosszú sorába kell sorol-
juk azt a több tucat kerepesi, kistarc-
sai és nagytarcsai tsz-asszonyt, trak-
torost, fogatost, méregmestert, és
kombájnost, a három kerepesi "Mis-
ka bácsi" brigádvezetõt, akik az Õ
finom, diplomatikus irányítása mel-
lett tanultak bele a gyógy-
növénykedésbe és munkájukkal
mélyíthették a Szilasmenti tsz szak-
mai ismertségét és tekintélyét. (...)
Számára a munka elhivatottság volt,
az önmegvalósítás eszköze. Azok
közé a kutatók közé tartozott, aki
megérhette, hogy tudományos ered-
ményei a gyakorlatban megvalósul-
janak. Örökül hagyott könyvei, pub-
likációi, külföldi és hazai elõadásai-
nak lenyomatai az utókor számára
kincs. Nagy szeretettel tudatosította
tanítványaiban a kísérletezés fontos-
ságát, pontosságát. Tanulhattunk tõ-
le ötletességet, leleményességet és a
lehetetlen helyzetek megoldását.
(...)Ha legközelebb hazajövök, ka-
millamagot szórók a sírodra. A
Budakalászi-2 magját, a Te fajtádét.
A szakma és tanítványaid nevében
dr. Galambosi Bertalan"

Búcsú dr. Sváb Jánosné
Teleki Judittól 
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Súlyos sérülésekkel járó közle-
kedési baleset történt január 15-
én reggel Galgamácsa lakott te-
rületén kívül. Egy Suzuki Swift
típusú személygépkocsi - vélhe-
tõen nem az útviszonyoknak
megfelelõ sebességgel közleke-
dett a 2108-as úton, Galgamácsa
irányából Iklad felé, amikor
megcsúszott, lehaladt az úttest
jobb oldalára, majd egy fának
csapódott. 
Az autó vezetõ könnyû, míg
egyik utasa súlyos sérüléseket
szenvedett. 

Anyagi káros közlekedési bal-
eset történt január 16-án reggel.
Egy kistarcsai hölgy tett felje-
lentést ismeretlen tettes ellen,
aki egy fehér színû ford Mondeo
típusú személygépkocsival janu-
ár 15-én 21.00 óra és 16-án
08.00 óra közötti idõben
Kistarcsa, Attila út 14. szám alatt
lévõ kerítés oszlopának ütközött,
majd adatai hátrahagyása nélkül
elhajtott. 

Súlyos sérülésekkel végzõdött az
a közlekedési baleset, amely
2009. január 16-án délután tör-
tént Csömör lakott területén be-

lül. Egy budapesti férfi a Rákóczi
utcában közlekedett, amikor le-
haladt az út jobb oldalán és az út
melletti vízelvezetõ árokba bo-
rult. A baleset során az autó utasa
súlyos sérüléseket szenvedett. 

Szinte minden héten érkezik fel-
jelentést a Gödöllõi Rendõrkapi-
tányságon lévõ hipermarketek
valamelyikébõl lopás miatt. A lo-
pással okozott kártól függõen
szabálysértési vagy büntetõeljá-
rás indul a lopáson tetten ért sze-

mély ellen. Január 16-án kora
délután egy budapesti hölgy koz-
metikai cikkeket akart eltulajdo-
nítani, de a biztonsági õrök észre-
vették és visszatartották õt. A lo-
pással 32 ezer forint kárt okozott,
mely a helyszínen megtérült. 

Egyelõre ismeretlen tettes ellen
indult a nyomozás, aki január
16-ról 17-ére virradóra tört fel
egy Renault típusú személygép-
kocsit Erdõkertesen. A jobb elsõ
ablaküveg betörése után a jármû
boxából ellopott egy mûholdas
navigációs rendszert, valamint
annak tartóját. A lopással oko-
zott kár 60 ezer forint.  
Január 17-én délben Ikladon a
temetõ parkolóban is feltörtek
egy autót. A lezárt állapotú jár-
mûben sajnos az elsõ ülésen
hagytak egy nõi táskát, melyben
iratok, készpénz és ékszerek vol-
tak. A lopással okozott kár: 130
ezer forint volt. 

Január 17-én Turán a járõrök
megtalálták azt a Mitsubitsi típu-
sú személygépkocsit, amit janu-
ár 13-án Hatvan területérõl lop-
ták el. 

Január 18-án több könnyû sérü-
léses közlekedési baleset is tör-
tént. Isaszeg és Nagytarcsa kö-
zött a 3102-es számú úton a reg-
geli órákban. Egy dányi hölgy
Peugeot típusú személygépko-
csijával egy balra ívelõ útkanya-
rulatban áttért a menetirány sze-
rinti bal oldali forgalmi sávba,
majd a bal oldali útárokba, ahol
fának ütközött.  A jármû vezetõ-
je könnyû sérüléseket szenve-
dett.  A baleset során kb. egy
millió forint anyagi kár keletke-
zett.

Január 18-án a kora reggeli órák-
ban Pécelen egy boldogi férfi ve-
szített el uralmát Suzuki típusú
személygépkocsija felett. Egy
balra ívelõ útkanyarulatban leha-
ladt az út jobb oldalán, majd az
ott lévõ nyílt vasúti pályatestre
borult. A baleset következtében
az autó utasa könnyû sérüléseket
szenvedett. A vasúti közlekedés-
ben nem okozott fennakadást a
baleset, mivel több párhuzamos
vasúti sín van a helyszínen. A
keletkezett anyagi kár: kb. 3 mil-
lió forint. A jármû vezetõjével
szemben alkalmazott alkohol-
szonda pozitív eredményû volt,
ezért õt vérvételre szállították.

2009. január 26. Két férfi vere-
kedett össze január 21-én a kora
esti órákban, Gödöllõn az autó-
busz-pályaudvaron. A helyszí-
nen tartózkodott egy szolgálaton

kívüli rendõr, aki a verekedõket
szétválasztotta, majd igazoltatta.
Mivel a két férfi szóváltása,
majd verekedése  közterületen
történt és az ott várakozó utasok-
ban megbotránkozást keltett,
ezért õket a Gödöllõi Rendõrka-
pitányságra elõállították, majd
garázdaság miatt gyanúsítottként
kihallgatták. 

Négy különbözõ büntetõ ügyben
adtak ki országos körözést egy
budapesti férfi ellen, akit az
Aszódi Rendõrõrs járõrei fogtak
el január 23-án. 

Súlyos sérülésekkel járó közle-
kedési baleset történt január 24-
én délben. Egy csömöri férfi
Opel Astra típusú személygép-
kocsijával Csömör lakott terüle-
tén belül közlekedett. Az elsõd-

leges adatok alapján feltételez-
hetõ, hogy az autó vezetõje rosz-
szul lett, lehaladt az úttestrõl és
az út mellett lévõ villanyoszlop-
nak ütközött, amit kidöntött. Ez-
után tovább haladt és egy ingat-
lan kerítésének ütközött, amelyet
szintén kidöntött és neki ment a
kerítés elõtt, az útszélén parkoló
Citroen típusú autónak. Még ezt
követõen is tovább haladt és az
ingatlanon álló családi ház lába-
zatának ütközve állt meg. A jár-
mû vezetõje súlyos sérüléseket
szenvedett. 

Január 24-én Gödöllõn történt
egy anyagi káros közlekedési bal-
eset is, amely a jármûvezetõ fi-
gyelmetlensége miatt következett
be.  Egy ismeretlen személy által
vezetett szürke színû Opel Astra
típusú személygépkocsi Gödöllõ,
Egyetem tér parkolójából akart
bekapcsolódni a forgalomba,
amikor nem biztosított elsõbbsé-
get a neki jobbról balra közlekedõ
Fiat Puntonak. Az ütközést köve-
tõen az ismeretlen férfi az autóból
kiszállt és közölte a vétlen jármû
vezetõjével, hogy nem ad betétla-
pot, majd visszaült az autójába és
adatai hátrahagyása nélkül távo-
zott a baleset helyszínérõl. A bal-
eset során személyi sérülés nem
történt. 

Kisebb értékre elkövetett csalás
miatt indult eljárás az ellen a bu-
dapesti férfi ellen, akit január
24-én állítottak elõ a rendõrök
Csömör egyik áruházából.
A férfi egy alacsonyabb értékû
edénykészletes dobozt nyitott ki
tapétavágó késsel, majd egy ér-
tékesebb edénykészletet pakolt a
kiürített dobozba. A kicserélt tar-
talmú dobozzal a kasszánál fize-
tett és megkísérelt távozni az üz-
letbõl, de az áruház biztonsági
õrei visszatartották. Az okozott
kár: 33 ezer 500 Ft volt, amely a
helyszínen megtérült. 

Egy erdõkertesi férfi ittasan ve-
zette jármûvét január 24-én éj-
szaka. A rendõri ellenõrzés során
megállapítást nyert, hogy a férfi
a vezetés elõtt alkoholt fogyasz-
tott, ezért õt vérvételre szállítot-
ták. 

Anyagi káros közlekedési bal-
eset történt január 25-én a regge-
li órákban. Egy budapesti férfi
teherautóval közlekedett a 3-as
fõúton Budapest irányába, ami-
kor feltehetõen a helytelenül
megválasztott sebesség miatt,
megcsúszott és az útmenti árok-
ban felborult. A baleset során
nem történt személyi sérülés. 

Január 25-én délelõtt egy péceli
férfi ittasan vezetett Pécel lakott
területén. Az igazoltatás során az
alkalmazott alkoholszonda pozi-
tív értéket mutatott, ezért a férfit
vérvételre szállították. 
Ugyanezen a napon éjszaka
Isaszegen is volt egy ittas jármû-
vezetés. Egy helyi férfi taxival
közlekedett a közúton, amikor a
rendõrök igazoltatták. Mivel a
helyszínen alkoholfogyasztását
mutatta  a szonda, õt is elszállí-
tották vérvételre. 

Az elmúlt héten olyan bejelentés
érkezett a Gödöllõi Rendõrkapi-
tányság ügyeletére, mely szerint
egy kerékpárral közlekedõ férfi
szemétdíjat és egyéb közüzemi
díjakat szed be Gödöllõ területén
- elmondása szerint cégek meg-
bízásából. Kérjük a lakosságot,
hogy ilyen ürüggyel érkezõ csa-
lóknak ne higgyenek, hiszen
egyik szolgáltató sem küld ki
embereket a díjak összeszedésé-
re, levélben, csekken kérik a
számlák kiegyenlítését. Fontos,
hogy ilyen esetben szóljanak
rendõrségnek, vagy a szomszéd-
nak, kérjenek segítséget és sem-
miképp se engedjék be az ide-
gent a lakásukba. Idõs emberek
ne nyissanak ajtót idegen embe-
rzeknek, hiszen õket még köny-
nyebben megtévesztik kitalált
történetekkel. 

Gödöllõi Rendõrkapitányság
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A gyenge tavaszi szereplést
követõen a nyáron a vezetõség
úgy döntött, hogy megválik az
addigi edzõtõl, Mucha Józseftõl,

és felkéri az ifi csapat edzõjét,
Lovrencsics Lászlót a poszt be-
töltésére. Erre az elhatározásra
azért jutottak, mert úgy látták,
hogy Józsi bácsi már nem tudja
kellõképpen motiválni a játéko-
sokat sem edzésen, sem pedig a
mérkõzéseken! Mivel folyamato-
san látták az ifi csapatnál folyó
munkát, a srácok eredményes és
sportszerû játékát, úgy gondolták,
hogy talán ez a felnõtt csapatnál is
eredményre vezethet, ami késõbb
be is igazolódott! De ne szalad-
junk ennyire elõre!

Acsapat - õszintén mondjuk ki
- nem aratott osztatlan sikert a ta-
vaszi szereplését illetõen, de azért
tudta mindenki, hogy ennél sok-
kal többre képesek, mint ahogy
azt be is bizonyították!

Lovrencsics Lászlóra azért is
esett a választás, mert ismerte a
csapat játékát, a játékosok képes-
ségeit, mivel tavasszal majd min-
den mérkõzésüket látta. Elõször
is tisztázni kellett  ki az, aki  ma-
rad õsszel is, és ki az, aki távozik,
továbbá kik azok ,akik esetlege-
sen érkezhetnek. Akeret még ak-
kor is folyamatosan alakult, ami-
kor már megkezdõdött a felké-
szülés a következõ bajnoki évad-
ra, de ez így természetes. Több já-
tékos is megfordult nálunk mind-
addig, míg le nem zárult az átiga-
zolás, és ki nem alakult a végle-
ges keretünk.

Így a következõ csapattal kezd-
hettük a bajnokságot: 

Gerhát Tamás, ifj. Pongó Péter,
Kókai Bence (kapusok), Miczi
Dániel, Novák Zalán, Surányi
Zoltán, Legéndi Zsolt, id. Pongó
Péter, Szabós Zsolt (védõk), Nagy
Gábor, Bitter Balázs, Mátyás Zol-
tán, Apfel Dávid, Harmath Ta-
más, Tóth István (középpályá-
sok), és Ebede Stanley (Nigéria),
Lovrencsics Balázs, Kovács Jó-
zsef, Uzsoki István (csatárok).

Rajtuk kívül még az ifi csapatból
bármikor hozhattunk fel embert,
ha sérültjeink, eltiltott vagy beteg
játékosaink voltak. 

Lovrencsics László elsõdleges
feladatának azt tekintette, hogy a
fejekben rend legyen, a játékosok
fegyelmezettek legyenek és csak
a soron következõ mérkõzés le-
begjen a szemük elõtt. Az edzése-
ket megpróbálta ezeknek a jegyé-
ben levezényelni, és mindezt a já-
tékosokkal is elfogadtatni.

Az eddigi szereplést figyelem-
be véve úgy tûnik, hogy ez bizo-
nyos mértékben sikerült is, de ha-
zudnánk, ha azt mondanánk csak
ezen múlt. Az eddigi siker azért
ennél összetettebb.

Kezdve, hogy a játékosok part-
nerek voltak mindenben. Továb-
bá az új játékosok megfelelõen il-
leszkedtek ebbe a képbe, mind a
játékukkal, mind a hozzáállásuk-
kal. Itt had említsem meg Mátyás
Zoltánt és Bitter Balázst, akik
mindvégig jó teljesítményt nyújt-
va a középpályán irányították a
csapatot. Leigazolásuk minden-
képp nagy hasznára volt a csapat-
nak. 

Ne menjünk el szó nélkül a vé-
delem és a csatársor mellett sem.
Védelmünk a második legkeve-
sebb gólt kapta, míg csatáraink a
második legtöbb gólt rúgták. Ki-
emelni azért nem nagyon szeret-
nék senkit, mert szerintem tény-
leg a csapategységünkben, és a
kiegyensúlyozott teljesítmé-
nyünkben rejlik a siker titka. Hû-
en tükrözi ezt az is, hogy az õszi
megye II-es rangsort elkészítve
szinte arattak a játékosaink.

Surányi Zoltán, mint legjobb
védõ, Ebede Stanley mint leg-
jobb támadó, valamint Miczi Dá-
niel, aki az összesített rangsor
alapján a több mint 200 játékos
közül az elõkelõ 2. helyen vég-
zett. De megemlíthetném még
azt is, hogy a középpályásaink
közül 4-en vannak a legjobb 10-
ben, még szintén ide a csattáraink
és védõink közül is bekerült egy-
egy játékosunk. 

A sikerhez tartozik még egy
nagyon fontos tényezõ is. Ez pe-
dig a háttérmunka. Ebben na-
gyon nagy szerepe van Legéndi
István elnök úrnak, aki szinte az
összes feltételt megteremtette
mindehhez. Felépítette úgy a dol-
gokat, hogy zavartalanul lehessen
dolgozni Kiss Kálmánnak a ser-
dülõ csapatnál, akik a Gödöllõ
körzeti bajnokságában szerepel-
nek közepes teljesítménnyel, de

hozzá kell tenni, hogy ezt a kor-
osztályuknál zömmel fiatalabb
csapattal érték el és szintén nyu-
godtan lehet dolgozni
Lovrencsics Lászlónak az ifivel,
valamint a felnõtt csapattal. 

Idõt és energiát nem kímélve
mindig rendelkezésre áll, és, a
csapatokat érintõ dolgokkal bár-
mikor nyugodtan lehet hozzá for-
dulni. Minden edzésén kint van,
és a csapatok valamint a játéko-
sok ebbõl érzik, hogy törõdnek
velük, és odafigyelnek rájuk.

Összességében a serdülõ csa-
pat a 10 csapatos bajnokságban
az 5. helyen áll, míg az ifi és a fel-
nõtt csapat a 14 csapatos bajnok-
ság az elsõ helyén várhatja a tava-
szi folytatást.

Természetesen a cél a minél
jobb szereplés, de az elsõdleges
cél jövõre, a megyei I/B osztály-
ba való feljutás. Tudom, meré-
szebb álmai is lehetnének a csa-
patnak, valamint a vezetõségnek,
de ne felejtsük el, ez függ attól is,
hogy kik maradnak, kik érkez-
nek, és nagymértékben függ a
csapat kitartásától is. Ha mind-
ezek összejönnek, akkor lehet
egy merészebb célt is kitûzni.

Amerészebb cél kitûzése érde-
kében, hogy a csapatot még szo-
rosabban egybe tudjuk tartani,
különbözõ tornákon veszünk
részt. Az MLSZ által szervezett
bajnokság 2008. november 22-én
kezdõdött Gödön, a mûfüves
csarnokban, 36 csapat részvételé-
vel. Több NB-s csapat is indult a
tornán. Büszkék vagyunk, hogy
KEREPES nevét többen megis-
merték, olyanok is, akik idáig
nem tudták hol van. Ezen a tor-
nán csapatunk a 6-dik helyen
végzett. 

Ezt követõen részt veszünk a
Bp. XVII. ker. Újlak utcai terem-
ben a 40 csapat részvételével zaj-
ló terembajnokságon, ami 2009.
február 28-ig tart. 

Mindezek figyelembe vételé-
vel úgy gondoljuk, hogy csapa-
tunk kellõképpen fel tud készülni
a tavaszi bajnokságra és elképzel-
hetõ, hogy a me

részebb álmok is valóra vál-
nak. 

Továbbra is hajrá KERE-
PES!

Minden Sportbarátnak, Szur-
kolónak Eredményekben gaz-
dag Boldog Új Évet Kívánunk.
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Mintha most is hallanám,
ahogy az énekes dúdolja ezt a
fülbemászó, szívet melenget?
dalt: "Ne félj az álmoktól, álmok
nélkül nem érdemes élni..."

Talán a nosztalgia mondatja
velem, de úgy érzem, azoknak a
régi daloknak mindig volt vala-
mi mondanivalója. A szerzõ a
sajt érzelmeit adta át nekünk,

hogy a mi érzéseink mélyülje-
nek, szépüljenek tõle. Én most
az álmokról szeretnék írni, hi-
szen ha így folytatódik tovább,
lassan csak az álmok maradnak
nekünk.

Az éjszakai álmaink lehetnek
szépek is, de néha rémálmokká
változhatnak. Az ébren álmodás
megszépítheti az életünket, re-
ményt adhat a szépre, jóra, betel-
jesülést ígér. Mert a nappali ál-
mainkat mi irányíthatjuk és ha
tiszta a szívünk, a lelkünk, ezek
mindig szépek lesznek. Nagyon
szép álmok azok is, mikor a sze-
retteinknek, barátainknak álmo-
dunk. Boldogságot, szülõi, vagy
gyermeki szeretetet, egészséges
hosszú letet.

Már kisgyermek korban el-
kezdünk álmodni. Mit hozzon a
Mikulás bácsi, milyen játékokat
rakjanak az angyalkák a kará-
csonyfa alá? Akkor még nyu-
godtan eshetünk túlzásokba,
mert a megálmodott helyett más
játéknak is tudunk örülni, és pár
nap múlva el is felejtjük ezeket
az álmokat. Más a helyzet ifjú
korban, mikor az egész világot
akarjuk magunknak megálmod-
ni. Itt már nem szabad túlzások-
ba esnünk, mert ha olyanról ál-
modozunk, ami megvalósíthatat-
lan, sok csalódás fog érni. De ha
az álmainkkal a földön mara-
dunk, csodás életet álmodhatunk
magunknak.

Azután jönnek a felnõttkor ál-
mai. Nyugodt, békés, boldog
családi életrõl. Szeretni és sze-
retve lenni. Örömet adni, örömet
kapni. A gyengék támasza, az le-
settek felemelõi lenni. Az ilyen

álmok szép életet, és boldogsá-
got adhatnak nekünk. Késõbb az
idõskor álmai. Lehetnek láza-
dók, tiltakozók az idõ gyors mú-
lása miatt vagy megbékéltek, be-
lenyugvóak a változtathatatlan-
ba, hiszen az utolsó álmot nem
mi álmodhatjuk meg.

Talán a legsajnálatra méltóbb,
mikor egy árva kisgyermek
édesanyát álmodik magának,
akitõl szeretet kaphatna, aki óv-
ná, vigyázna rá. Sajnos ez az
álom sohasem teljesülhet be.
Ilyen álom az is, mikor egy haj-
léktalan egy szelet kenyérrõl,
egy tányér meleg ételrõl, egy ta-
karóról álmodik karácsony éjje-
lén valamelyik aluljáró hideg
kövén dideregve.

Nemrég volt Jézus születésé-
nek, a szeretetnek az ünnepe. Az
országban nagyon sok embernek
megnyílt a szíve és segített,
ahogy tudott. De akik igazán se-
gíteni tudnának (kevés kivétel-
lel) ráülnek a pénzes ládáikra és
magukra zárják palotáik ajtaját.
Az Úristen nem ilyennek terem-
tette a világot, az emberek tettél
ilyenné. Minden embernek adott
szívet, lelket, érzelmeket, szere-
tetet, csak nem mindig tudunk
élni vele. Pedig, ha átérezzük
más emberek bánatát, fájdalmát
és segítünk, ha tudunk, a mi szí-
vünk is megkönnyebbül. Ha ad-
ni tudunk másoknak, ha csak
egy mosolyt, egy bátorító ked-
ves szót, szeretetet, azt idõben
visszakapjuk, mikor nem is szá-
mítunk rá. Aki adott, csak az
tudja, milyen érzés adni. Aki lá-
tott már az ajándék láttán felcsil-
lanó gyermekszemeket, nem
fogja elfelejteni soha.

Elérkezett az újesztendõ,
2009. Kezdjük el ezt az évet a
szeretet és a megbocsátás jegyé-
ben. Sokan okoztunk egymásnak
kellemetlenséget, mondtunk
egymásra rosszakat, ha igaz volt,
ha nem. Ne folytassuk ezt így to-
vább és az eddigieket is bocsás-
suk meg, hiszen így imádko-
zunk: „Bocsáss meg az ellenünk
vétkezõknek, miképpen mi is
megbocsátunk azoknak, akik el-
lenünk vétkeztek.”

Nagyon szép álmok azok is,
melyeket közösen álmodunk.
Kezdjünk el végre együtt álmod-
ni olyan álmokat, melyek szé-
pek, jók mindenkinek, és 2009-
ben váltsuk õket valóra. Mert az
idézett dal is azt mondja: "Ál-
mok nélkül nem érdemes élni".
Talán ez a dal legnagyobb igaz-
sága.

Községünk minden lakójának
sikerekben gazdag áldásos bol-
dog új esztendõt kívánok.

Cs. L.

Ne félj az álmoktól
Névvel és címmel ellátott

olvasói levélbõl idézünk az
alábbiakban.

„Tisztelt Franka Úr! Ezt a
levelet kapta karácsonyi cik-
kéért az Objektív Szempont:
egy fogadatlan prókátor.

Kedves Labancz József,
Mr. Objektív! 

Bemutatkozom: egy átlag
állampolgár vagyok, aki átla-
gon felüli mértékben érdek-
lõdik a közélet iránt. Kirívó
esetben akár hallatja is a
hangját. 

Furcsa meglepetés ért kará-
csony elõtt. A gödöllõi HÉV-
en az Önök újságja akadt a
kezembe. (Nagyon megtisz-
teltem, hogy újságnak nevez-
tem!) (...) Leírom, mi háborí-
tott fel igazán. A szerkesztõ-
ségnek semmi érzéke a lap-
készítéshez. Karácsony elõtt,
amikor mindenki - az Önök
olvasói is - békességre vá-
gyik, hogyan kerülhet bármi-
lyen sajtótermékbe ilyen ocs-
mány, gyûlöletkeltõ, lejárató
cikk a kerepesi polgármester-
rõl. Pénzért bárkirõl, bármit
lehet hirdetni? No persze, bo-
csánatot is lehet kérni, ha már
objektív! Ki veszi kézbe ezek

után Kerepesen az Önök lap-
ját? (...) Furcsa, hogy az 5.
oldalon oda tetszett állni a fo-
tóra. Talán Ön adta a pénzt a
járdára, vagy rakta a követ?
Mégsem olyan rossz a hely-
zet Kerepesen? Egy elõnye
mégis van a fotónak: éppen
ilyennek képzeltem a
Labancz urat látatlanban. Ko-
pasz fej, pózoló testtartás.
Ennyire szeret szerepelni?
Ezért a beállásért fogadja el a
mellékelt "másféle" pózt és
ha gondolja, tegye közzé az
Objektívben. 

Egy átlag polgár" 
(Név és cím 

a szerkesztõségben.)

Pénzért bárkirõl bármit...?
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Csire Zoltán

AUTÓSISKOLA
a Kerepesi

Általáos Iskolában

Igény szerint, folyamatosan
induló tanfolyamok!

• „B” kategóriásjármûvezetõ képzés

• Számítógépes teszt gyakorlás

• Közúti elsõsegély tanf. és vizsga

• Gyakorlati oktatás hétvégén is

• Jogosítvánnyal rendelkezõknek

gyakorlási lehetõség

Tel.: 06-30-964-1437

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 13-0565-05

Mûanyag ablakok!
Ingyenes felmérés, árajánlat.

Beépítés meglévõ keretbe, vagy régi 

elbontása után. Komplett kivitelezés.

Telefon: 06-30-670-6271

Riasztó- és klímaszerelés
Elektronikus vagyonvédelmi eszközök, kültéri és beltéri

kamerák szerelése, javítása. Klíma, hûtõkamra,
hûtõgép, töltés, telepítés, javítás, karbantartás, 

mûszeres szivárgásvizsgálat.
06-20-925-6289, Tel./fax: 06-28-482-556

gal.balint@freemail.hu
Gál Bálint, 2145 Szilasliget, Mártírok u. 56.
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KEREPESI VÉLEMÉNY • Kerepes-Hollandia-
Széphegy-Szilasliget közéleti lapja • Kiadja:
a Két Faluért Egyesület • A szerkesztõség

címe: 2144 Kerepes, Rét utca 51. 
• Telefon: 06-30-330-1670, 06-28-561-059

• Szerkeszti: Windhager Károly 
(tel.: 06-30-355-9050, 

E-mail: windhager@decens.eu.) Tördelés:
Jenõgrafika (jenografika@gmail.com) 

• Hirdetésfelvétel és kéziratok leadása
a szerkesztõség címén 

• Email: gorgenyister@gmail.com. 
• Készült a Berei és Társa nyomdában

Mogoródon • www.kerepes.hu 

A Pávakör elõadásában megelevenedett 
az egykor szokásos tollfosztás


