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Au tó ja ví tás 
Ke re pe sen!

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

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

06-30-276-5340
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Egyre többen és egyre többször teszik fel
maguknak, a családjuknak, a
környezetüknek és a fõnöküknek a két-
ségbeesett kérdést: Mi lesz holnap? Mit
eszünk, mit veszünk, hol dolgozunk és
hogyan élünk?

A válasz, ismerve a kontinens és benne
hazánk gazdasági és morális helyzetét
nagyon nehéz és nagyon bizonytalan. Mert
mi biztos manapság? Még a mai nap sem az,
hiszen reggeltõl estig sok minden történ-
het, a holnapról nem is beszélve. Az ember-
ek idegesebbek, a gyerekek éhesebbek, a
depresszió, különösen ebben az idõszakban
gyakran eluralkodik a lelkekben.

Mitõl rettentünk meg ennyire? Hát
attól, hogy már megint azt érezzük, nem
azt ígérték nekünk, amit kaptunk. Tudjuk,
az adósságot fizetni kell, de ha nincs mibõl,
akkor a legnagyobb megértés is csak meg-
értés marad. Emelik az áfát, a benzint, a
gázolajat még jobban, miközben nincs
munka. Ha 10 év alatt 1 millió munkahely
lesz, akkor már most 150 ezer állással több-
nek kellene legyen, de nincs. Ha pedig
nincs, akkor nincs mibõl fizetni sem.
Recesszió dühöng, minden munkát el kell
vállalni, de nincs mit elvállalni. A présen
viszont csavarnak, az adók, az árak emel-
kednek, az elvonások szintén. Mindent az
adósságnak kell alárendelni! Rendben van,
de ha az adós a holnaptól is retteg, mert
üres a zsebe, akkor mibõl adózzon? Nem

elõre tekint, hanem visszaréved az átkosba,
amikor „kussolni kellett, de legalább volt
munka és fizetés”. Akkor volt holnap is:
néma, de a szegény megélhetést biztosító
holnap volt az, mégis valami…

Többször is emelik a cigaretta, az alko-
hol, a cukros meg a sós készítmények árát,
mondván: vigyáznak az egészségünkre. Jó,
de akkor miért emelik az olaj jövedéki
adóját brutálisan? Ezzel mitõl óvnak ben-
nünket? … És az olaj ára emeli a kenyér, a
hús, a tej és ismételten a cigaretta, és az
alkohol árát, röviden: mindennek az árát.
Ennek negatív eredménye a fogyasztás
visszaesése. Ha nincs fogyasztás, nincs
bevétel. Fából vaskarika? Rosszul teljesít a
forint, nem veszik az állampapírokat, magas
az euró ára és szakemberek sem értik a
hazai gazdaságpolitikai intézkedéseket.
Kapkodós improvizálás jellemzi leginkább
azt, ami mostanság nálunk történik. 

Az átszervezésnek nevezett elvonások
és szigorítások az önkormányzatokat is
eléri. Ha az iskolákat elveszik, ha a
gépjármûadót elvonják, akkor minden tele-
pülés veszít. Kerepes például 86 millió
forint gépkocsiadót és 132 millió személyi
jövedelemadó juttatást, azaz 218 millió
forintot. Amikor utakat, bölcsõdét,
nyugdíjas pihenõt építünk, amikor
faluházat és családsegítõt újítunk fel, akkor
a központi elvonásokkal nem számolhat-
tunk, mert még a Fidesz-KDNP sem tudta,

vagy mondta, mire készül. Ha az elvfonás
megtörténik, akkor országszerte arra kény-
szerítik az önkormányzatokat, hogy a köz-
pontilag elvont pénzeket helyi adók kiveté-
sével pótolják. Kerepes tudja, mit akar, és
azt is tudja, mibõl akarja. Centire kiszámol-
tuk az adósságtörlesztést, a kiadást és a
bevételt hosszú esztendõkre. De ha elve-
szik az asztalunkról a húst csak úgy köz-
pontilag - akár egy kisebb
padláslesöpréskor szokták - akkor mibõl
fizessünk, mit fõzzünk és mit együnk?
Kõlevest! 

Ne akarja a hatalom a helyi boldogulást
lehetetlenné tenni azáltal, hogy mindent az
adósságtörlesztésnek rendel alá. Ha mi,
adózók földönfutóvá válunk, akkor ki fogja
kifizetni helyettünk az adósságot?
Gondolkodni, mérlegelni és nem kapkodni!
A bátorság nem lehet káros.

Szóval mi lesz holnap? — teszik fel egyre
többen és egyre elkeseredettebben a
kérdést. Szeretnénk egyértelmû és világos,
sõt megnyugtató válaszokat kapni. Az sem
baj, ha elõre mutatnak. Az idegesség, elke-
seredettség ugyanis nem tesz jót a mának, a
holnapnak pedig még kevésbé.

Kerepes pedig - az ország több mint
háromezer településével együtt - holnap és
holnapután is élni és boldogulni akar a
hazájában.

Franka Tibor
polgármester

…És mi lesz holnap?

Az önrész, azaz Kerepes
vállalása ebben az esztendõben
megközelítõen összesen 100
millió, amennyit viszont megva-
lósítottunk az több mint félmil-
liárd forintos beruházás. A
bölcsõde 280 millió, a
Családsegítõ 23 millió, a Wéber-
Szondi utca 150 millió, míg a
Faluház 110 millió forintos meg-
építésbe vagy felújításba került.
Az önrészek fedezetére évekkel
ezelõtt kötvényt bocsátottunk
ki, melynek a törlesztését eddig
napra és forintra pontosan
teljesítettük és a jövõben is sze-
retnénk teljesíteni még akkor is,
ha ezidáig ismeretlen elvonások-
ról dönt a Parlament.

Kerepes — és ez tény — eleddig
páratlan fejlõdésen ment és
megy keresztül. A település
végre elõször olyanná lesz, mint
amilyet megérdemel. Persze

ennek ára is van, ráadásul nem
kevés. De ha állunk és várunk,
akkor mint eddig, most sem
lenne semmi. Kockázattal jár?
Igen, de látjuk és elvezzük a koc-
kázat eredményeit. Törleszteni,
takarékoskodni és szigorúan
gazdálkodni kell? Igen, de van
értelme.

Hogy most, amikor a bankok
uralkodnak, zsigerelnek és most,
amikor a kormány szigorú
elvonásokra készül, akkor ebbõl
baj lehet? Igen, baj lehet, de
bölcsõdét, Faluházat, utakat és
orvosi rendelõket nem szoktak
megsemmisíteni. Tehát Kerepes
nyert még akkor is, ha sokba
kerül és nehéz menetelés elé
nézünk. Van miért küzdenünk,
van felelõsségünk és van gyara-
podásunk.

…És ez kétségbe vonhatat-
lan.

Száz millióból 

több mint félmilliárd Évek óta minden karácsony elõtt szeretetcsomagot állított
össze az önkormányzat, amivel azokhoz kopogtattak be, akik
egyedülállóak, kisnyugdíjból élnek, vagy gyermekeiket az átla-
gosnál is nehezebb körülmények között nevelik. Tavaly 150 csa-
lád részesült az ajándékban.

Idén Demény Vilmos zöldség kereskedõ — aki a kerepesi
HÉV állomáson kínálja portékáját — és Franka Tibor polgármes-
ter úgy döntöttek, hogy az önkormányzat helyett õk ketten
magánemberként felajánlják a 150 csomag bekerülési összegét,
mintegy kétszázezer forintot, hogy a szeretetcsomag most is
oda kerüljön a fenyõ alá, ahol hiányzik.

Szeretetcsomag osztás

A kép illusztráció
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SÍRHELY MEGVÁLTÁS
Kerepes Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
felhívja a Tisztelt hozzátartozók figyelmét, hogy a Kerepesi

Köztemetõben az 1985. december 31-ig 25 évre váltott koporsós
sírhelyek, illetve a 2000. december 31-ig 10 évre megváltott

urnahelyek használati ideje 2010. december 31-én lejárt.

Amennyiben az újraváltás az adott idõpontig nem történik
meg, úgy az 1999. évi XLIII. Törv. végrehajtásáról szóló

145/1999(X.1.) Korm. Rendelet értelmében a temetkezési helyek
2011. december 31-ét követõen újra értékesítésre kerülnek.

A temetkezési helyek újraváltását a temetõt üzemeltetõ 
SZIGÜ Temetõüzemeltetõ Kft irodájában, 

a kerepesi temetõben tehetik meg.

A SZIGÜ Temetõüzemeltetõ Kft, mint a
Kerepes Nagyközség köztemetõ üzemeltetõje, a
temetõ üzemeltetési feladatain túlmenõen folya-
matosan gondoskodik arról, hogy munkatársai a
temetések alkalmával a lakosság igényeit mara-
déktalanul kielégítsék.

A kegyeleti közszolgáltatási szerzõ-désben
vállalt temetõ-üzemeltetési hozzájárulás jogcí-

men beszedett összeget, de minimum 1,5 millió
forintot folyamatosan a szerzõdésben vállalt fel-
adatokra illetve az önkormányzattal egyeztetve a
temetõ fejlesztésére fordítja vissza. Idén elvégez-
ték a ravatalozón szükséges bádogos munkálato-
kat, a bejárati kapukat újra festették, urnafalat
telepítettek, tujákat helyeztek ki és elkészítették
a temetõ térképét, a sírhely jegyzéket.

Kegyeleti helyzetkép

Az elmúlt idõben többen felfigyelhettek a kerepesi temetõben a
régi sírokon elhelyezett figyelmeztetõ cédulákra, miszerint lejár-
tak a sírhely bérletek. Ilyen többek közt Brenner Tivadar egykori
kerepesi sokak által ismert, tisztelt, katolikus elemi iskolai tanító
sírhelye is. A sírhely további 25 évre való megváltását a Kerepesi
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat közösen vállalja, együttmûködési szerzõdés kere-
tében. Ezzel tiszteletünket fejezzük ki Brenner tanár úr sokéves
becsületes, következetes munkájáért.

Kiss Károly alpolgármester

Brenner tanító úr

Széphegyen sok meredek utca van, egyik ilyen a Berzsenyi Dániel
utca. Télen-nyáron szinte járhatatlan volt ez a szakasza, melyet a

Kft közremûködésével a hivatal járhatóvá tett
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Isten és az ember között egy pillanatra
talán megszakadt a kapcsolat, amikor 2005.
május 18-án elment közülünk Pongrácz
Gergely. Aztán testvére, Ödön követte
2009. december 17-én. Elmentek Õk, de
nem örökre, mert nevük az idõk végezeté-
ig fennmarad éppen úgy, mint másoké, akik
a magyar szabadságért életüket adták, vagy
kockáztatták. Tulajdonképpen az 1956-os
forradalmunk fontos jelképei Õk, az isme-
retlen társaikkal együtt. Emlékezzünk
most, hogy ötvenöt évvel ezelõtt egy
maroknyi hazafi olyat cselekedett, amely-
nek következtében beleremegett az ördög
birodalma, és a velejéig romlott szocializ-
musunk átmenetileg bár, de megbukott. 

2004. nyarán történt, hogy feleségem-
mel, valamilyen sugallatra talán, elutaztunk
Kiskunmajsára, megnézni az 56-os kápol-
nát és Múzeumot. Amikor betértünk az
egyszerû épület udvarára, legnagyobb ámu-
latomra, kézfogásra nyújtott kézzel maga
Pongrátz Gergely jött ki elénk. Kölcsönös
bemutatkozás után az udvaron levõ, kora-
beli ágyúra mutatott, melynek öblös csövé-
be fészkelt apró madarak laktak, látszólag
nagy nyugalomban. „Látod, itt már béke
van” - mondta Õ, kinek szívében talán
sohasem volt nyugalom. Aztán, mintegy
tíz percet sikerült beszélgetéssel töltenem
vele. Pillanatok alatt úgy belemelegedtünk,
mintha ezer éve ismertük volna egymást.
Szemében valami konok tûz lobogott, de a
lángok mögött látni véltem, hogy nem csak
álomból volt a keresztfája. Körben szikrá-
kat szórt ránk a nyár, és a fák levelein vidá-
man bukfencezett a szél. Szóba hoztuk
Nagy Imre szerepét, és az elrontott rend-
szerváltást egyaránt. Néhány perc alatt
megértettem azt a különös hajtóerõt,
amely még mindig ott munkált szívében.
Sütött belõle az igazság, a szabadság, a csa-
lád, és a haza szeretete. Vagyis csupa olyan
szent dolog, ami már akkor is a legfonto-
sabbnak számíthatott, amikor azok a régi
istenek még a vállukon hordozták az eget.
És az Õ egész viszontagságos élete csak
errõl szólt. Egyenes gerinccel, megalkuvás
nélkül tette a dolgát, értünk. 

A Múzeum megtekintése után testvéré-
re, Ödönre bízott bennünket, aki megmu-
tatta a kápolnát, és közben vele is kemé-
nyen politizáltunk. További részleteket
ismerhettünk meg a Pongrátz család
forradalmi szerepérõl, és a Corvin-közi
drámáról. Közben néhány felvételt is
készítettünk a kápolnánál.

Ma már tudom, hogy életemet végigkí-
séri ez a találkozás. Ezzel az írással
tisztelgek most elõttük. Nyugodjanak
békében. Kedves olvasó, te is emlékezz
velem 1956 hõseire.

Kovács Ferenc

Kedves olvasó, ha emlékezni akarsz, 
akkor fordulj néha magadba, 
és meglásd, megtalálod az egész világot.

1956

Az igazság

részletei

A mostoha idõjárás ellenére, nagyon
szép számmal gyûltünk össze felidézni az
’56-os forradalom eseményeit. Franka
Tibor polgármester nyitotta a
megemlékezõk sorát, rövid, de mély tartal-
mat hordozó beszédével. Ezt követõen a
Széchenyi Általános és Mûvészeti Iskola
felsõ tagozatos tanulói léptek színpadra
ünnepi mûsorukkal, melyet Müllnerné
Szabó Margit szerkesztett és tanított be

növendékeinek. Az elõadás színvonala
kimagasló, a gyerekek lelkesedése és hely-
tállása pedig példamutató volt ebben a zord
idõben. Díszvendégeink: Serfõzõ Kálmán,
az ’56-os Nemzetõrség altábornagya és
Veszelka Márta, az ’56-os Nemzetõrség
dandártábornoka nemcsak a forradalom
eseményeit, hanem annak hangulatát, lég-
körét is igyekeztek megidézni, emberköze-
lebbivé tenni. Riskó János református lel-
kész imádsága és áldása zárta az ünnepsé-
get. A megemlékezés végén felcsendülõ
Szózat dallama mintha másként, mintha
elmélyültebben csengett volna, üzenete,
mintha még mélyebb tartalmat hordozott
volna, ezen a délután: 2011. október 23. 15
óra, Hõsök emlékmûve.

„Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar…”

„Ha elérhetetlen, szent a cél,

az elbukás is ünnepély”
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Polgármester úr napirend
elõtti felszólalásában többek
között beszámolt arról, hogy a
bölcsõde elkészült, a dolgozók
felvételre kerültek. Jelen pillanat-
ban 52 beiratkozott gyer-mek
van. Elsõsorban azok a kerepesi
kisgyerekek kerülnek felvételre,
akiknek az édesanyja munka-
hellyel rendelkezik, ameny-
nyiben ezt a lehetõséget a helyiek
nem használják ki, akkor más
településrõl is tud a bölcsõde
gyereket fogadni. 

Gratulált a Pávakörnek és a
Kisvirág együttesnek, akik
Szarvason a hagyományõrzõk
fesztiválján arany minõsítést
nyertek, valamint a német nem-
zetiségieknek a nagymarosi szép
szereplésükhöz. 

Szomorú, de 2400-an tartoz-
nak ma Kerepesen különféle
adókkal - folytatta beszámolóját
a polgármester. Az adósok össze-
sen 150 millió forinttal tartoznak
a településnek, ami nagyon
komoly összeg, ha azt vesszük
alapul, hogy ma Kerepesen az
adóbevétel 240 millió forint egy
évben. Ezen változtatni kell.
Felszólítá-sokat küldünk ki mind
a 2400 érintettnek, és aki erre az
utolsó felszólításra sem reagál,
azoknak a nevét, lakcímét és tar-
tozásuk összegét november 3-tól
fel fogjuk tenni a kerepesi önkor-
mányzat honlapjára. Ke-repes
életében fõleg ebben a helyzet-
ben nem mindegy, hogy 70 millió
forint bent van, vagy 150 millió
forint kint van, és nem tudunk rá
számítani.  

Hasonlóan elkeserítõ a helyzet
a közbiztonság terén is. 

Kerepes önkormányzata nem
kevés pénzt fordít arra, hogy
akiknek nincs munkahelyük, haj-
landóak legyenek az önkormány-
zatnál dolgozni. 

A szeméthelyzet is elég akut
probléma, hatósági ár megállapí-
tásra fog sor kerülni, addig pró-
bálunk a Zöld Híddal és a
Társulással egyezkedni, várunk
arra, hogy mi lesz. 

Saját helyzetünkrõl szólva
elmondta: 90 napon túli tartozá-
sunk, semmilyen anyagi elmara-
dásunk nincs. Októberben sor
kerül a Parlament döntésére az
oktatást illetõen, és döntést hoz-
nak a most még ismeretlen
önkormányzati törvényrõl és
annak részleteirõl is. 

Ezután a napirendi pontok meg-
tárgyalására került sor

A pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások helyi szabá-
lyozásáról szóló 3/2011. (II. 4.)
önkormányzati rendeletünk

módosítását az indokolta, hogy
szeptember 1-én hatályba léptek
a szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény lakásfenntartási támoga-
tás szabályozására vonatkozó
rendelkezései. Erre tekintettel a
képviselõ-testület megalkotta a
22/2011. (IX.30.) számú módo-
sító önkormányzati rendeletét.

Felépült és átadásra került
Kerepes új bölcsõdéje. Tekin-
tettel arra, hogy októberben
megkezdte mûködését, az in-téz-
ményi térítési díj önkor-
mányzati rendeletben történõ
szabályozása vált szükségessé.
Ennek értelmében került mó-
dosításra a 23/2011. (IX.30.) ren-
delettel a 8/2009. (IV.23.)
rendeletünk.

Megvitatta a Képviselõ-tes-
tület az Önkormányzat elsõ fél-

évi költségvetési beszámo-lóját,
melyet törvényi elõírás alapján
köteles megtenni a polgármester.
A beszámolót elõzetesen meg-
tárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizott-ság. Ennek tükrében a
Képvi-selõ-testület elfogadta a
beszámolót, majd módosította az
Önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetésérõl szóló 6/2011. (II.
18.) számú rendeletét a 24/2011.
(IX.30.) számú rendeletével.

A Kerepesi Községszolgál-
tató Közhasznú Nonprofit Kft.
elkészítette 2011. I. félévérõl a
beszámolóját. Sajnos ebben is
tükrözõdik, hogy az országban
rossz a gazdasági helyzet, nehéz
mélyépítési vagy útépítési mun-
kát szerezni, nagyon sok vállalko-
zás pang. A kft is sajnos ezek
közé tartozik. Külsõs munkák
nélkül a kft mûködése végve-
szélybe kerülhet, de mindezek
ellenére a képviselõ-testületnek
az a szándéka, hogy a kft megma-
radjon, a településen el tudják
végezni azokat a munkákat, ame-

lyet kb. 8-10 éve nem végzett el
senki. Ezen tények tükrében
elfogadta a képviselõ-testület a
Kft 2011. I. félévi beszámolóját,
de tekintettel a több milliós NAV
tartozásra, szeptember 30-i zárás-
sal újabb beszámolót kért Vass
Lajos ügyvezetõ igazgatótól.

Nagyon sok panasz érkezett
az elmúlt hónapokban —
legfõképpen a Szabadság úton
üzemelõ Rose nevû diszkó han-
gossága miatt. Ennek
orvoslására a képviselõ-testület
meghallgatta mindkét felet, az
érvek-ellenérvek felsorakoztatá-
sának tekintetbe vételével megal-
kotta „csend” rendeltét, mely-
ben szabályozni kívánja a ven-
déglátó egységek nyitva tartását.
Ennek betartását a hivatal
dolgozói folyamatosan ellen-
õrizni fogják, és végsõ esetben
törvényi eszközökkel akár a ven-

déglátóhely bezárását is eszkö-
zölhetik. A pontos sza-
bályozásra a képviselõ-testület
megalkotta a 25/2011. (IX.30.)
rendeletét az üzletek éjszakai
nyitva tartásával és a lakosság
nyugalmának biztosításával kap-
csolatos egyes helyi szabályokról. 

Elkezdõdött a 2011/2012-es
tanév mind az óvodáinkban,
mind az iskolánkban. Errõl
készített beszámolót Lengyel-né
Jankovics Mária, a Napközi-
otthonos Óvoda-bölcsõde ve-
zetõje, valamint Nagy László
iskolánk igazgatója. A beszámoló
alapján elmondhatjuk, hogy az
iskolában kisebb nagyobb javítá-
sok, festések, burkolatcserék,
székek, tanulóasztalok beszerzé-
se rendben lezajlott. A
legörvendetesebb hír, hogy idén
70 fõvel három 1. osztály indult,
így az iskola összes
gyermeklétszáma 275 fõre gyara-
podott. Az óvodák a korábbi
évekhez hasonlóan „telt házzal”
indultak. A Csicsergõ, Meseliget

és Szivárvány óvodában összesen
313 gyermek óvodai foglalkozá-
sát végzik.

A Hegy utcai 6070 hrsz.-ú
ingatlan értékesítése mellett
döntött a képviselõ-testület,
mely terület szomszédos a vevõk
ingatlanjával, és a terület önállóan
építési területként nem haszno-
sítható.

Település rendezettsége szem-
pontjából belterületbe
vonásokról is döntött a
képviselõ-testület: a 018 hrsz.-ú
tömbben a 018/290, 018/292,
018/295-328, 018/331, 018/334-
347, 018/349-365, 018/367-380,
018/382-420 hrsz.-ú külterületi
ingatlanok tekintetében.

Elfogadásra került az
újonnan felépült bölcsõde házi-
rendje, hiszen a házirend a
bölcsõde indításakor egy olyan
dokumentum, ami a mûködé-
sét-rendjét meghatározza és a
használók részére betartandó
szabályokat állít fel. Az elõ-
készített házirend-tervezet
megfelel az elõírt követelmé-
nyeknek és a munkatársak ma-
gukra nézve kötelezõen betartan-
dó szabályzatnak tartják. 

Az Egyenlõ Bánásmód
Hatóság ügyintézõje dr. Kegye
Adél elõtt 2011. szeptember 16-án
Egyezséget írt alá az Esélyt a
Hátrányos helyzetû Gyerekeknek
Alapítvány ré-szérõl Mohácsi
Erzsébet, a Széchenyi Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény és Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója Nagy
László, Kerepes Nagyközség
Önkormányzata képviseletében
Pappné dr. Mezei Julianna ügyvéd,
a Kerepesi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat részérõl Rejlik
János, melyben kinyilvánították
szándékukat, melynek célja, hogy
elõmoz-dítsák és biztosítsák a
kerepesi halmozottan hátrányos
helyzetû és/vagy roma gyermekek
alapvetõ jogainak és esély-
egyenlõségének érvényesülését a
közoktatási intézményben. A
képviselõ-testület ezen egyezséget
hagyta jóvá döntésével.

A Kerepesi Római Katolikus
Egyházközség tulajdonában lévõ
közösségi házat Frajna András
plébános díjmentesen bocsátotta
Kerepes rendelkezésére a
Faluház felújítási idejére. Ennek
kompenzálására a közösségi
házra felszerelt riasztóberen-
dezést a képviselõ-testület egy-
hangú jóváhagyásával az egyház-
község részére átadja.

Beszámoló testületi ülésrõl
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Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében, valamint a kereskedelemrõl szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az egyes
szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12.
§ (1) bekezdés a) pontjára és a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rende-
letre, a az üzletek éjszakai nyitva tartásával és a lakosság nyugal-
mának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról az
alábbi rendeletet alkotja:

1. §
(1) A rendelet Kerepes Nagyközség közigazgatási területén belül
a 3. számú fõút mentén (Szabadság út), a Béke és a József Attila
úton mûködõ
a) a szeszes italt is forgalmazó üzletek üzemeltetõire és 
b) a szeszes italt is forgalmazó vendéglátó egységek
üzemeltetõire terjed ki. 
(2) Nem terjed ki a rendelet a szálláshely-szolgáltató épületek-
ben üzemeltetett vendéglátó üzletek üzemeltetõire. 

2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) szeszes ital: a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeirõl szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet (Korm.
Rend.) 28. § (1) e) pontja szerint meghatározott termék,
b) éjszakai nyitva tartás: este 22 óra és reggel 6 óra közötti nyit-
va tartás,
c) üzlet: A kereskedelemrõl szóló 2005. Évi CLXIV. tv. (további-
akban: Kertv.) 2. § 27. pontja által meghatározott helyiség,
d) szálláshely-szolgáltatás: a Kertv. 2. § 23. pontjában meghatá-
rozott szolgáltatás,
e) vendéglátó üzlet: olyan üzlet, amelyben az üzemeltetõ a
kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. tv. (továbbiakban:
Kertv.) 2. § 30. pontja szerinti szolgáltató tevékenységet végez,
f) melegkonyhás vendéglátó üzlet: meleg-és hideg ételeket,
cukrászati készítményeket, sütõ-és édesipari termékeket, kávét,
szeszesitalt és szeszmentes italokat forgalmazó üzlet, ahol az
ételeket jellemzõen a helyszínen készítik,
g) vendéglátás: A Kertv. 2. § 30. pontjában meghatározott tevé-
kenység,
h) alkalmi rendezvény: a Korm. Rend. 28. § a) pontjában megha-
tározott rendezvény.

3. §
(1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott üzletek este
22.00 óra és reggel 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozást nem kell alkalmazni,
amennyiben az üzemeltetõ a szeszes ital árusítását 22.00 és 06.00
óra között szünetelteti. A szeszes ital árusítás szüneteltetésérõl
az üzemeltetõ a vásárlókat az üzlet bejáratánál és az üzletben jól
látható helyen elhelyezett felirattal köteles tájékoztatni.

4. §
Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vendéglátó
egységek a hét valamennyi napján este 24.00 óra és reggel 06.00
óra között nem tarthatnak nyitva.

5. §
(1) A 4. §-ban meghatározott nyitvatartási rendtõl alkalmi ren-
dezvény tartása esetén — kérelemre - el lehet térni. 
(2) A kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani a rendezvény
napját megelõzõen 5 munkanappal. Az eljárásért az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. szerinti általános eljárási illetéket kell
fizetni.
(3) A kérelemrõl a polgármester 3 munkanapon belül határozat-
tal dönt.
(4) A polgármester a kérelmet elutasítja, amennyiben a
vendéglátó egységek mûködésével kapcsolatban a kérelem
benyújtását megelõzõ egy éven belül lakossági bejelentés vagy
más egyéb indok alapján eljárás indult. 
(5) A 4. §-ban, illetve az 5. § (1)-(3) bekezdése alapján megálla-
pított éjszakai nyitva tartási idõ végén az üzemeltetõ köteles
intézkedni a kereskedelem és a vendégforgalom megszüntetésé-
re, illetve az ott tartott zártkörû rendezvény bezárására.
(5) A 4. §-ban meghatározott korlátozás a december 31. és janu-
ár 1. napjára vonatkozó nyitvatartási rendet nem érinti.

6. §
Aki a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezést megszegi,
szabálysértést követ el és az egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII.28.) Korm. Rendelet 76. § értelmében 50 000 Ft-
ig terjedõ pénzbírsággal sújtható. 

7. §
E rendelet 2011. október 15. napján lép hatályba. 

Kerepes, 2011. szeptember 1.
Franka Pál Tibor polgármester

Oláh János jegyzõ

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének
25/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva 

tartásával és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes
helyi szabályokról

A szomszédos országokban
élõ magyar közösségek támoga-
tására a Rákóczi Szövetség
„Beiratkozási ösztöndíj progra-
mot” hirdetett meg, amelynek
értelmében a magyar iskolába
beíratott gyermekek egyszeri
alkalommal 10 000 Ft-os beirat-
kozási támogatásban részesül-
nek. A képviselõ-testület csatla-
kozott az ösztöndíj programhoz,
70 000 Ft összegû támogatást
szavazott meg.

A képviselõ-testület döntött a
Bursa Hunagrica Ösztöndíj-
rendszerhez való csatlakozásról
is. A pályázatok benyújtási határ-
ideje: 2011. november 14.
Elbírálásuk határideje: 2011. dec-
ember 5, melyre ad-hoc
bizottságot hozott létre a
képviselõ-testület. 

Tagjai: Mayer Endre Gyuláné
képviselõ, Farkas Zsuzsa képviselõ
és Nagy László igazgató.

Kerepes közigazgatási határain belül a 3-as
számú fõközlekedési út nyugati és keleti oldala
mentén összesen 525.000 m2 terület van
magánkézben, ami jelenleg
szántó mûvelési ágú besoro-
lású. A kisebb-nagyobb
terület, ebben a formájában
értékesíthetetlen. A testület
2008. április 2-án
34/2008.(IV.2.) és 2010.
január 27-én 12/2010.
12/2010. (I.27.) számon
hozott határozata alapján
döntött ezen ingatlanok
ipari, kereskedelmi és szol-
gáltató övezetbe sorolása
tárgyában, elõkészítette a
terület rendezéséhez szük-
séges terveket, tanulmányterveket, környezet-
védelmi hatásvizsgálatot, szabályozási és a tele-
pülésrendezési eszközök módosításával kapcso-
latos szabályzatokat, melyeknek egy négyzet-
méterre jutó költsége 25,- Ft.

Az önkormányzat a terület szabályozásával a
település és egyben a tulajdonosok számára
értéknövelõ szerkezeti átalakítást kíván végrehaj-

tani, melynek költségeit
egyedül nem tudja vállalni,
azt meg kívánja osztani a
terület tulajdonosaival.
Ennek megbeszélésre össze-
hívta az érintett
tulajdonosokat, - 229 fõt -
akik a hivatal jelen lévõ tagja-
itól tájékozódhattak a
részletekrõl. A több mint
száz résztvevõ közül a több-
ség a helyszínen leadta a
meghatalmazást, mellyel vál-
lalják a hozzájárulást annak
reményében, hogy kisebb-

nagyobb területeiket hasznosítani tudják.
A szabályozási terv megtekinthetõ Kerepes
Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál a hivatal
ügyfélfogadási idejében.

G. E.

Értéknövelô területrendezés
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Kerepes Nagyközség Ön-
kormányzatának Képviselõ-testü-
lete 2011. szeptember 29-i ülésén
úgy döntött, hogy csatlakozik a
Bursa Hungarica ösztöndíjpályá-
zat 2012. évi fordulójához. 

A pályázók két pályázati
lehetõség közül választhatnak

„A” típusú pályázat a
2011/2012-es tanév második és a
2012/2013-as tanév elsõ félévére
vonatkozóan már felsõfokú tanul-
mányokat folytatók számára.

A pályázatra azok az önkor-
mányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkezõ, hátrá-
nyos szociális helyzetû felsõ-
oktatási hallgatók jelentkez-
hetnek, akik felsõoktatási

intézményben (felsõoktatási hall-
gatói jogviszony kereté-ben)
teljes idejû (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményezõ alap-
képzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget ered-ményezõ
mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, vagy
felsõfokú szakképzésben, a
képzési keretidõn belül folytatják
tanulmányaikat.

„B” típusú pályázat fel-
sõoktatási tanulmányokat kezde-
ni kívánó fiatalok számára,

A pályázatra azok az önkor-

mányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkezõ, hátrá-
nyos szociális helyzetû fiatalok
jelentkezhetnek, akik:

a) a 2011/2012. tanévben
utolsó éves, érettségi elõtt álló
középiskolások;

b) felsõfokú diplomával nem
rendelkezõ, felsõoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;

c) a 2012/2013. tanév elsõ
félévétõl kezdõdõen felsõok-
tatási intézményben teljes idejû
(nappali tagozatos), alapfokoza-
tot és szakképzettséget ered-

ményezõ alapképzésben, egysé-
ges, osztatlan képzésben, vagy
felsõfokú szakképzésben kíván-
nak részt venni. A pályázók közül
csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2012-ben
elõször nyernek felvételt
felsõoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2012/2013.
tanév elsõ félévében ténylegesen
megkezdik.

Szociálisan rászorultnak kell
tekinteni azt, akinek:

a) családjában az egy fõre jutó
havi nettójövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyug-
díj legkisebb összegének 150%-át,
jelenleg a 42.750,-Ft-ot;

b) egyedül élõ vagy gyermekét
egyedül nevelõ kérelmezõ eseté-
ben a mindenkori öregségi nyug-
díj legkisebb összegének 200%-át,
jelenleg az 57.000,-Ft-ot.

Tájékoztató
A Bursa Hungarica Felsõ-oktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok
felsõfokú tanulmányainak támogatása.

A pályázatokat a Polgár-mesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, illetve a www.kere-pes.hu honlapon
található pályázati ûrlapon, a pályázati kiírásban szereplõ mellékletekkel együtt, egy példányban
kell benyújtani. Személyesen az Ügyfélszolgálaton, vagy postán a hivatal 2144 Kerepes,
Vörösmarty u. 2. címére lehet eljuttatni. A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.

A pályázatot a Képviselõ-testület 2011. december 9-ig bírálja el, s döntésérõl 2011. december 16-
ig írásban értesíti a pályázókat.

A Községszolgáltató Kft a II. negyedévben visszakapta a hulladékgaz-
dálkodás feladatait. Talán érdemes kiemelni, hogy a szelektív
hulladékgyûjtéssel már nem beszélhetünk szemétszállításról, mert az
újrahasznosítással érték termelõdik. Az újrahasznosításban a lakosság
tevékenyen részt vesz, hiszen a tapasztalat azt bizonyítja, hogy a szelektív
gyûjtést megelõzõen a havi lerakott szemét mennyiség 200 tonna körüli
volt, jelenleg ez 100 tonna körül mozog. 

A hulladék szigetek, amelyek a szelektív begyûjtés alapját képezik,
már felemás képet mutatnak. Már az elején bebizonyosodott, hogy a sze-
lektíven lerakott hulladékok aránya nem azonos a betervezett és kihelye-
zésre került jelölt konténerek térfogatával. A mûanyagok mennyisége
jóval több volt, ami konténerek pótlólagos kihelyezését tette
szükségessé, ám ezek befogadó képessége még így is
kevés. A lakosság segítsége sokat jelentene, ha a mûanyag
palackokat a kupak eltávolítása után taposással „összetömö-
rítenék”, de kérjük, hogy kisérjék figyelemmel a konténerek
ürítését is.

A szelektív gyûjtéshez sajnos nem egyöntetû mindenki
hozzáállása, a hulladék szigetek környéke elfogathatatlanul
szemetes, koszos. Egyenlõségjelet kell tenni azok közé, aki
„csak” a kommunális konyhai hulladékát teszi a konténerek-
be vagy mellé, nem különbek azok, akik „turkálás” ürügyén
szemetelnek a kirakott hulladékok szétdobálásával, de tapasz-
talható az is, hogy vannak olyanok, akik az utcai szemetesek-
be helyezik „kis motyójukat” a feliratos zsákvásárlást
kiküszöbölendõ. A hulladék szigetek és a község
különbözõ pontjain kihelyezett szemetesek nem kom-
munális lerakóhelyek!
A feliratos zsákok - melyekben a háztartási hulladék tele-
pülésszerte a járatnapokon kerül elszállításra - tizenegy helyen
szerezhetõ be községünkben. Köszönet érte a közremûködõknek, mert
elsõdlegesen nem az értékesítési jutalékért árusítják õket. 

Szemeteszsák értékesítési helyek 2011. március 29-tõl:
Ani Market Szõlõ u. 100, Blumix Ker. Kft Szabadság út 55, 

Pb & Tt Kft (Kata boltja), Mogyoródi u. 1,
CBA Szabadság út, Vegyesbolt Szilasligeti Hév állomás, 
M.M.J.I. és B.D. KFT Mogyoródi u. 1, József Attila u 51, 

Nekk  2000 Vörösmarty u. 31, 

H-Wood Ker Kft-Tüzép Szabadság u 102, 
Gödöllõ Coop Abc József Attila u 2, A Kerepesi Kft Irodájában

Vörösmarty u 2 . Iroda bejárata az Alföldi u. felõl.
A szemeteszsákok függetlenül az értékesítési helytõl 

110Ft/db illetve 390Ft/ db áron kaphatók.
A Kerepesi KFT nyitvatartási ideje: Hétfõn: 7-16, 

Kedd - Csütörtök: 7-15, Péntek: 7-14 óráig.
A lomtalanításból adódó beszállított mennyiség a mérési

jegyzõkönyvek alapján idén 108.1 tonna, míg 2010-ben 197.41 tonna
volt. A lomtalanításban azok a háztartások részesülhetnek, akik a hulla-
dékgazdálkodás rendelkezésre állási díját idõben befizetik. Az idei lomta-

lanítás során is adódott probléma a járatnapok be nem
tartásával, valamint az egyértelmûen felsorolt
kihelyezhetõ és a ki nem helyezhetõ pl. veszélyes
hulladékok, elektromos készülékek, gumiabroncsok,

építési törmelék és hulladékai stb. lerakásával. A lakos-
ságtól kapott jelzések szerint gyakori volt, hogy a rendel-
kezésre állási díjat nem fizetõk mások elé rakták le a sze-
metüket. Ezek a szabálytalanságok a
Községszolgáltatónak és ezen keresztül az
Önkormányzatnak okoznak jelentõs többlet kiadást.

Beszélnünk kell a lakosság és a vállalkozások fizetési
moráljáról is. 

A nyilvántartott ingatlanok száma: 3 735 db
(ezen önálló háztartást kell érteni) 

II. negyedévi befizetések: 3 366 fõ
III. negyedévi befizetések: 3 141 fõ

A III-ik negyedévtõl a szolgáltatásba bevontuk a
Kerepesen bejelentett vállalkozásokat is, melyeket külön

jogszabály kötelez a hulladékgazdálkodásban szerzõdéskötéssel
történõ igazolt részvételre. ( A hulladékgazdálkodás költsége leírható.) A
fizetéseknél rengeteg a „miért?” kérdés. A törvények, rendeletek
szigorúan elõírják a hulladékgazdálkodással összefüggõ Önkormányzati
feladatokat, a törvények nem öncélúak azok betartása községünk, kör-
nyezetünk rendjének, tisztaságának megóvása érdekében történik.

Pordán Miklós
mb. ügyvezetõ

Hulladékgazdálkodási és lomtalanítási tapasztalatok
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Tisztelt Hivatalok!
Tisztelt Gazdálkodók!

Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy 2011.10.17-
tõl kezdve a településeken a falugazdász foga-
dóórák határozatlan ideig szünetelnek. 
A szolgáltatást igénybe venni, ügyet intézni csak a
gödöllõi falugazdász irodában lehetséges.

2100 Gödöllõ, Kotlán S. u. 3.
(a volt Növényvédelmi Állomás épülete)

Ügyfélfogadási idõ:
H-CS: 9:00—12:00 és 13:00—16:00 óráig.

P: 9:00—12:00 óráig.

Telefon: 06-28-422-447

Ha változás történik, ugyanilyen formában jelezni
fogjuk.
Megértésüket kérjük és köszönjük.

Falugazdászok

KÖZMEGHALLGATÁS

A Kerepesi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011.
november 16.- án 17.00 kor közmeghallgatást tart Forrás
Mûvelõdési Házban. Mindenkit szeretettel várunk, ötlete-
ket, javaslatokat, kritikákat szívesen fogadunk.

Kiss Károly
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnök

Már harmadik alkalommal gyûlünk össze Kerepesen, hogy felkészüljünk az év egyik
jelentõs Nemzetközi eseményére, az Austerlitzi hadijátékra. 

Az elmúlt három évjelentõs változást hozott a napóleoni korszak katonai hagy-
ományõrzõi számára, hiszen több mint 60 lövész egyenruhája, fegyverzete lett elkészítve,
és ami a legfontosabb, egységes módon. Természetesen a harcosok nem egy egyesület
tagjai, hanem a korszak egész területérõl válogatott kiváló legények. 

Reggel 8 órától kezdve benépesedett a szilasligeti közösségi, amely évek óta otthont
ad az egész napos kiképzésben átfagyott és elfáradt legényeknek. Érkeztek ide Vácról,
Szolnokról, Pestrõl, Szegedrõl harcosok, de a Kecskemétieket és a Veresegyháziakat most
hiába vártuk (kötött programjuk volt). 9 órától délig tartott az elsõ menet, majd, egy
kitûnõ babgulyás melengette meg torkunkat. Megint kiképzés, majd 16 órától egy kis
hadijáték bemutató a nem túl nagyszámú, de annál inkább fogékony közönség részére. A
szokásos minõsítéstõl eltekintettünk, hiszen akinek minõsítenie kellene az más feladatot
kapott. Szerintünk a Mi minõsítésünk amúgy Auterlitzben fog bekövetkezni, hiszen egy
igen erõs nemzetközi mezõnyben elég egyszer gyengén szerepelni a következõ évben
már egyszerûen nem hívnak meg.

Köszönet mindenkinek, de elsõ sorban Franka Tibor polgármester úrnak valamint a
faluház kezelõinek a kedves fogadtatásért.                                                                 Udó

Kiképzés Kerepesen

Kerepes Nagyközség Jegyzõje
2011. november 2-án — a határo-
zat megsértése esetén
1.000.000,-Ft-ig terjedõ eljárási
bírság kiszabásának terhe mel-
lett — a Best Think Kft. által a
2144 Kerepes, Szabadság út 1.
(2529/12 hrsz.) szám alatti
telephelyen mûködtetett, Club
Rose elnevezésû vendéglátó
egység azonnali, ideiglenes — 30
napra történõ — bezárását ren-
delte el.
Kerepes Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete az
üzletek éjszakai nyitva tartásával
és a lakosság nyugalmának bizto-
sításával kapcsolatos egyes helyi
szabályokról szóló, 2011. októ-
ber 15. napján hatályba lépett

25/2011. (IX. 30.) önkormány-
zati rendeletével (a továbbiak-
ban: R.) szabályozta Kerepes
Nagy-község közigazgatási
területén mûködõ szeszesitalt is
forgalmazó üzletek és szeszesi-
talt is forgalmazó vendéglátó-
egységek éjszakai nyitva tartási
idejét.
A Club Rose 30 napra való bezá-
rását az indokolta, hogy a
vendéglátó egység üzemeltetõje
a mûködtetés során figyelmen
kívül hagyta és ezzel együtt
megszegte az R.-t, s e jogsértést
nem csak egyszeri alkalommal
követte el, miután 2011.10.17-
én, 2011.10.22-én és 2011.10.31-
én 24:00 és 06:00 óra között
bizonyítottan nyitva tartott.

Elcsendesedik a Club Rose
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„Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretetet.
…
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”

Ezzel a gondolattal, mottóval, elképzelés-
sel indítottuk 5 éve, Polgármester Úr
kérésére, az Idõsek napi ajándék
mûsorsorozatot. Ilyenkor a szép korú lako-
sokat megvendégeljük, és egy kis, szívet,
lelket melengetõ mûsorral kedveskedünk
nekik, az iskola tornatermében. 

Idén is, mint minden alaklommal, Franka
Tibor polgármester nyitotta meg a rendez-
vényt. Õt követte a színpadon az apró kor-
osztály, a Csicsergõ óvoda kedveskedett az
idõseknek egy mûsorral. A gyermekek játéka,

énekei hangulatteremtõ kezdése után Mayer
Endréné, Tanácsnok asszony megható szavai
következtek. A délután vendégszereplõje R.
Kárpáti Zoltán és csapata - Pauer Krisztina,
Rátonyi Krisztina és Czetõ Roland - volt,
akik színvonalas, zenés, humoros elõadásuk-
kal szórakoztatták a közönséget. A rendez-
vény zárásaként elhangzott a Nyugdíjas indu-
ló, a Lila-Akác Nyugdíjas Klub közremû-
ködésével. Így zajlott Kerepesen 2011-ben az
Idõsek napja. 

Az év ezen napja a szép korúakhoz való
odafordulásról szól, az idõsek ünneplésérõl,
szeretetérõl, mint szinte minden nap, nagyon
sokunk életében. 

„Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.

Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”

Szeressétek az öregeket

A 2010. október 03-án alakult Német
Nemzetiségi önkormányzat Springer
Krisztina elnök, Fatter Mihály alelnök,
illetve Kovács Zoltán és Kovács
Zoltánné tagok jelenlétével, közmeg-
hallgatást tartott a kerepesi általános
iskolában. Ezt megelõzõen névre
szóló meghívók és írásos beszámolók
mentek ki a kerepesi németség felé. Ki
gondolta volna, hogy közel 1000
német nevû ember él Kerepesen. 
Ez is témája volt a
közmeghallgatásnak, melyen a 36
érdeklõdõn kívül jelen volt meghívott-
ként Nagy László iskolaigazgató úr,
Mayer Endréné kisebbségi referens,
Nagy Anna képviselõ és az ÉMNÖSZ
titkár Szeltenné Winhardt Ildikó.

Springer Krisztina elnök asszony
megnyitója után, a meghívott vendé-
gek tájékoztatói következtek, majd a

2011-es év eddigi beszámolóját, a fel-
adatokat és célokat a 2011-2012 évre,
Springer Friedrich ecsetelte. A pénz-
ügyi beszámoló, az állami-, az önkor-
mányzati-, és a feladatalapú támogatá-
son elnyert forrás - több mint 2,1 mil-
lió - volt a tárgya a beszámolónak, vala-
mint a népszámlálás. Jelenlegi óvatos
becslések és felmérések alapján a 2001-
es 11 fõvel szemben, akár több mint
200 fõ is lehet a 2011-ben magukat
németnek vallók száma. Elhangzott a

családfakutatás lehetõsége is, de a leg-
fontosabb téma volt az ingyenes
német oktatás megvalósítása törvé-

nyes keretek között az óvodában és
iskolában. Továbbiakban elhangzott a
német sírok felkutatása, a német falu-
névtábla, a Kerepesrádió fenntartói
átvétele, kiállítások rendezése, német
nyelvvizsgák díjának átvállalása, német
emléknapok és rendezvények
megtartása és az elsõ Kerepesi
Sörfesztivál bemutatása. 

A NNÖK továbbiakban is
értesíteni fog minden kedves

érdeklõdõt rendezvényeirõl.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket,
akik az Országos Német Önkor-
mányzati gálán

2011. november. 20-án Buda-
örsön részt kívánnak venni.   

Keresünk olyan jó hangú, és akár
német nyelven énekelni is akaró nõket
és férfiakat, akik nem sajnálva szabadi-
dejüket, aktív részt vállalnának a
Kerepesi Német Népdalkör megalakí-
tásában, munkájában. Várjuk jelentke-
zésüket a 06-20 9221 920 számon,
vagy az alábbi e-mail címen:
nok@uw.hu 

Köszönettel: 
Springer Krisztina elnök 

Közmeghallgatáson a NNÖK-nél



Azt beszélik, soha ennyi ember nem
volt még jelen Kerepesi fizetõs
rendezvényen. Közel 70 fellépõ
szórakoztatta az elsõ Kerepesi sörfesztivá-
lon a Royal Station-ben a vendégeket, ahol
a Német Nemzetiségi Önkormányzat
megalakulásának elsõ évfordulóját ünne-
pelte többek között ezzel a rendezvénnyel,
mely egy pályázat projekt nyitója is volt. 

A Kerepesrádiós „ugrójani” azaz
Springer Friedrich megnyitója után,
Franka Tibor polgármester úr mondott pár
kedves köszöntõ szót. Itt szeretnénk

Mayer Endrénének is köszönetet mondani
a konferálásban nyújtott segítségért.
Pontban 17 órakor menetrendszerûen

indult Grosz Galambos (Lagzi) Lajcsi
mûsora - aki sváb származását sem rejtette
véka alá -, és már az elsõ pár taktus és a
bevezetõ köszöntõ után jó hangulatot
teremtett. 

A Heimat Töne Kapelle együttes
Vértessomlóról érkezett, õket követte a
Kisvirág tánccsoportunk sváb tánccal,
majd a Pannonia táncosai Kistarcsáról,

Suba Éva koreográfiájára táncoltak német
táncot. Pászthy Viki gyönyörû hangja után
a Stammtisch klub hibátlan és kiforrott

táncát kell kiemelnem.  A „lilás-aranyos”
klubtagok ismét kitettek magukért, mint
azt Nagymaroson is bebizonyították már,
örömtáncukat, öröm volt nézni. A
Sramlikings Tarjánból érkezett Kerepesre,
fellépésük újabb fénypontja volt a Svábok
sörfesztiváljának. A Koktél Duó addig ját-
szott, míg valaki egy sört is rendelt, ez volt
a szlogen. A mûsort a Kerepes Rádió sugá-

rozni fogja több részben, és olvashatnak a
rendezvényrõl a www.kerepes.hu/nemet
oldalon.

A Magyarországi Németek Országos
szövetségének északi régiós titkára
Winhardt Ildikó is eljött és velünk örült,
táncolt, ünnepelt. Mivel õ is látott már
„néhány” sváb fesztivált és bált, az õ
dicsérete jelentette talán a legtöbbet szá-
munkra. 

Köszönet a szponzoroknak és a Royal
tulajdonos Gróf családnak, kik nélkül nem
jöhetett volna létre e nagyszerû rendez-
vény. Megtudtuk, mi kell a sörön és a
zenén kívül egy sörfesztiválhoz
Kerepesen! Sok vidám ember! Köszönjük,
hogy ott voltak.
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Elsõ Kerepesi Sörfesztivál

„Próbáld ki, nekem bevált”
Ismerõs a mondat? Nem csak

Magyarországon, hanem a világ szinte minden
területén nõk és férfiak milliói vannak túl
sikertelen fogyókúrákon és olyan vitalizálást
ígérõ diétákon, amikrõl azt hallották,
„Próbáld ki, nekem bevált!”. Hetekig, hóna-
pokig tartó szenvedés, lemondás és általában
sok-sok elköltött pénz után az eredmény leg-
többször csak ideig-óráig tart. Olyan is van,
aki egy fogyókúra végeztével több kilót szed
fel, mint amennyit sikerült leadnia. Sõt,
hazánkban a megkezdett fogyókúrák 96%-a
sikertelen és többen, legalább 5-6 „sikeres”
fogyókúrás módszert is kipróbálnak ered-
mény nélkül. De ha nem csak a fogyni
vágyókról beszélünk, az is gyakran elõfordul,
hogy a különbözõ tisztító és vitalizáló kúrák a
várva várt jobb közérzet helyett inkább
legyengülést okoznak.

Nem csoda, ha rengetegen feladják, mondván:
„Nem megy ez nekem!

De azért valljuk be, hogy ettõl az elége-
dettségünk még nem tér vissza. Ha pedig a
plusz kilók vagy az alacsony energiaszint
nem csak terhet, önbizalomhiányt és rossz
közérzetet jelentenek, hanem egészségügyi
gondokat is okoznak, akkor odabent csak-
csak mozgolódik bennünk a gondolat, hogy
ebbe nem szabad belenyugodni. Hogy is
lehetne elhessegetni ezt a gondolatot, ami-
kor idehaza óránként hét ember hal meg
kövérség miatti betegségekben és kb. két-
százezer ember ki sem tud mozdulni a túlsú-
lya miatt?

Tényleg alkatilag dõl el, hogy ki, hány kiló vagy
kinek, mi mûködik?

A válasz, igen is meg nem is. Alkatunk ugyanis
tényleg különbözik, de ez valójában belül dõl el.
Azaz mindössze annyit tesz, hogy nem vagyunk
egyformák, de nem jelenti azt, hogy az elhízás vagy
az alacsony energiaszint az alkattal magyarázható.
Ennél azért mélyebbre kell ásnunk, egészen a for-
rásokig, azaz a táplálkozásig.

Ami az egyiknek méreg, az a másiknak orvosság!
— tartja a mondás

És pontosan itt van a kutya elásva. A kutatók
több évtizedes vizsgálatok alapján ugyanis megálla-
pították, hogy anyagcserénk különbözõsége hatá-
rozza meg a táplálékok hasznosulását vagy épp
káros hatását a szervezetünkben. Vagyis összedõlni
látszik az a felfogás, miszerint pl. minden gyümölcs
egészséges, a cukor rossz, vagy hogy a zsír hizlal.
Minden attól függ, hogy kinek és mennyi. Ezért
nem válnak be a sablondiéták. És ezért van ugyan-
annak a tápláléknak akár gyökeresen más hatása két
különbözõ anyagcseretípusba tartozó személynél.

„Min múlik az, hogy milyen az anyagcserém?”
Négy fõ tényezõ vizsgálatából tudhatjuk meg,

hogy melyik anyagcseretípusba tartozunk:
1. idegrendszer
2. emésztõrendszer
3. hormonrendszer
4. vércsoport

A saját testünk igényeinek megfelelõ, egész-
séges táplálkozás nem KÚRA, hanem egy életre
szól!

Jó hír, hogy a megfelelõ étrend természetes
„mellékhatása”, hogy normalizálódik a testsú-
lyunk, és majd kicsattanunk az energiától. A tes-
tünk tökéletesen tudni fogja, hogy mi a dolga, ha
azt kapja, amire szüksége van. Még jobb hír, hogy
közben nem kell koplalni (nem is szabad), nem
kell pirulákat, csodaszereket bevenni, nem lesz-
nek éhségrohamaink, és nem kell íztelen, besze-
rezhetetlen vagy méregdrága ételeket sem a
menüre tenni, hogy jól érezzük magunkat a
bõrünkben.

Nem csak a kilóinkra és a közérzetünkre van
kedvezõ hatással az anyagcseretípusunknak
megfelelõ táplálkozás…

Szabályozódik a vércukorszintünk, erõsödik az
immunrendszerünk, és sokkal energikusabbak
leszünk, hiszen olyan energiák szabadulnak fel
bennünk, amit a testünk eddig a nem neki való táp-
lálék megemésztésére fordított. Sõt, a manapság
annyi helyen hallott optimális sav-bázis egyensúly
is helyreáll. Mindez pusztán evéssel. Ez a módszer
tehát nem egy újabb divatdiéta és nem is
fogyóKÚRA, viszont segít leadni a felesleges kiló-
kat.

Ha többet akar tudni a témáról, kérem,
jöjjön el az elõadásomra 2011.nov. 19-én
17:30-kor a Szilasligeti közösségi házba. A
belépés ingyenes, kérjük regisztrációját a
helyszínen.
www.metodic.hu

Dr. Molnár Viktória (x)

Miért sikertelen a legtöbb fogyókúra és miért nem mûködnek
mindenkinél a vitalizálást ígérõ étrendek? 

Válaszok, nem csak fogyni vágyóknak…
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Októberi számunkban beszámoltunk a Pávakör és a Kisvirág
sikerérõl a szarvasi szlovák néptánc találkozón. Az „Aranycsapat”
névsorából sajnos kimaradtak a Kisvirág Tánccsoport résztvevõi,
amiért ezúton is elnézést kérünk.

Íme az „Arany Kisvirág” névsora, és fénykép a táncosokról. 
András Gergely, Boldvavölgyi Diána, Bujtór Zsófia, Estergaros
Andrea, Katona Márton, Lovas Johanna, Mató Gergely,
Parkánszki Barna, Parkánszki Panna, Sárvári Éva, Arany Gábor,
Árva Virág, Birgés Levente, Dombi András Dávid, Farkas Diána,
Ignác Borbála, Mentusz Andrea, Miloszrdni Nikolett, Molnár
András, Molnár Tímea, Paksa Zsuzsanna, Popovics Dávid,
Popovics Márk, Sipos Réka, Szarvas Csaba, Szûcs Tamás

Szívbõl gratulálunk!

A klub vezetése részt vett a Képviselõ testületi ülésen, a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Épületének felújítását
követõ átadáson, az október 6.-i koszorúzáson és ünnepségen. A
klubtagok a Szilasligeti Közösségi Ház környékét rendben tartják,
a kertet ápolják, a szüreti felvonulás résztvevõit megvendégelték,
az augusztus 20.i ünnepség mûsorában szerepeltünk.  A
Szilasligeti Napok vidám hangulatát a klub NYUSZI társulata a -
„Doktor Úr” — címû vígjátékával alapozta meg, melynek szerzõi a
társulat tagjai, színpadra rendezte  Almássy Bettina
színmûvésznõ.

Október 9.-én egynapos autóbusz kiránduláson voltunk
Cserkeszõlõn, az új élményfürdõben az idõsek és az unokák is
nagyon jól érezték magukat, a gyógyvíz szinte azonnal éreztette
hatását.  A Székely szüreti bálon a kitûnõ kiszolgálás és a jó han-
gulat mellett felejthetetlen volt számunkra a székely népviseletbe
öltözött 31 fõ (közöttük 6 kiskorú) állampolgársági esküje. 

November 13.-án (vasárnap) este 19. órakor az Erzsébet-ligeti
Színházba a Doktor Úr címû vígjátékra színházlátogatást szerve-
zünk. Jelentkezni lehet a 06-30-5534479 telefonszámon Kamhal
Györgyné, Irénkénél. A színházjegyek ára befizethetõ a
Szilasligeti Közösségi Házban a szombati klubnapokon 15-18
óráig. Klubnapok a Közösségi házban: november 12, 19, 26.
December 3. (szombat) du. 15. óra: Mikulás Nap.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS: a nyugdíjasok nevében ezúton
szeretnénk megköszönni, hogy az „Idõsek világnapja” alkalmából
megrendezett október 16-i Operett Omnibusz címû elõadásra a
Polgármesteri Hivatal meghívott bennünket. A környéken egye-
dülálló immár hagyományos rendezvény keretében Franka Tibor
polgármester úr köszöntötte a szépkorúakat.  Köszönjük R.
Kárpáti Péternek, Pauer Krisztinának, Rátonyi Krisztinának,
Czetõ Rolandnak a vidám zenés mûsort, mely minden gondunkat
feledtette.

SziDné

Együtt Egymásért 
a szilasligeti nyugdíjasok

Aranyos KisvirágAranyos Kisvirág



Diplomás gitármûvész 
Kerepesen klasszikus—, 

flamenco-, jazz
gitároktatást vállal. 

06-20-5875-132
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Társaságunk nevében engedjék meg, hogy köszönetet mondjunk,
mindenkinek, akik aktívan részt vettek az általunk szervezett
elektronikai hulladékgyûjtési akcióban!

Polgármester Úrnak és a hivatal dolgozóinak, hogy felkarolták a
kezdeményezést és a gyûjtést sikeresen kommunikálták a lakosság
felé!

A lakosságnak, akik tettek azért, hogy a már használaton kívüli
elektromos berendezések az üzemeinkben, megfelelõ technológia
mellett, környezetkímélõ módon kerüljenek hasznosításra.

Valamint köszönjük azon lakóknak a türelmét és megértését, akik
közvetlen a gyûjtési pontok közelében laknak. Bízunk benne, hogy
nem okoztunk jelentõs kellemetlenséget!

Tájékoztatom, Önöket, hogy a gyûjtés alkalmával 8140 kilog-
ramm elektronikai és 6660 kilogramm gumiabroncs hulladék gyûlt
össze.

Akciónkat annak érdekében szerveztük, hogy a háztartásokban
keletkezõ veszélyes hulladéknak számító elektronikai berendezések
ne a szemétgyûjtõbe vagy éppen az erdõszélre, hanem szakszerû
módon szétszerelésre és újrahasznosításra kerüljenek. Tapasztaltuk,
hogy a lakosok által a gyûjtõpontokra hozott hulladék egy része nem
kollégáinknak lett átadva, nem a Fe-Group Invest Zrt. teherautójára
került felrakodásra. Kollégáink a társaságunk logójával ellátott mun-
karuhában dolgoznak és kizárólag õk jogosultak a vállalat képvisele-
tére. A civil ruhában tevékenykedõk, akik kihasználják az akciót, saját
hasznukra gyûjtögetnek, a nekik átadott hulladék tapasztalataink sze-
rint avatatlan kezekbe, illetve rossz helyre (a település külterületére,
természetvédelmi területre) kerül, súlyosan szennyezve ezzel a
környezetet. Errõl a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. munkatársa, Jakab Zsolt tudna többet mondani, aki
látta és tapasztalta, mi történik a nem nekünk adott hulladékkal.

Társaságunk a jövõben is szívesen és rendszeresen vállalja a tele-
pülés elektronikai hulladékának átvételét, kezelését. A település igé-
nyeit is figyelembe véve, akár évente kétszer is tudunk gyûjtést
végezni. Ehhez továbbra is számítunk a hivatal és a lakosság aktív
közremûködésére. A jövõben, a gyûjtés biztosítása érdekében
szeretnénk kérni a helyi polgárõrség segítségét is.

Tisztelettel: Varga Szabolcs
kereskedemi üzletágvezetõ

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Kerepesi Lakosok!

Lassan nem múlik el hétvége településünkön
betörés nélkül. Sajnos! Október elsõ hétvégéjén
a Szabadság úton garázdálkodtak a betörõk, egy
orvos házaspár garázsából lopták el az autójukat.

Másnap este a Patkó éttermet tüntették ki
figyelmükkel a tolvajok, ahová kulccsal jutot-
tak be — kérdés, hogy kiével? Nem törtek-

zúztak, „csak” leakasztgatták a falról a festmé-
nyeket, a plafonról a csillárt, a konyhából ele-
meltek néhány edényt, majd az ajtót nyitva
hagyva távoztak. A tulajdonos feljelentést tett
a rendõrségen, akik - elmondása szerint -
jegyzõkönyvet vettek fel, lefényképezték az
üres falakat és a csillár helyét, majd õk is

távoztak. Ezek után kereste fel a szer-
kesztõségünket a károsult, kérve, hogy jelen-
tessük meg a felhívást, mely szerint 400 ezer
forint jutalmat ajánl fel annak, aki
értékelhetõ információval szolgál a tettesek
kilétére vonatkozóan. Telefonszám, ame-
lyen a bejelentéseket várja: 06-70/624-6962.

Jutalom a nyomravezetõnek

Oláh Ibolya, mint a kerepesi
CKÖ elnöke röviden reagálni
kívánok a Kerepesi Vélemény
2011. októberi számában megje-
lent, személyemmel kapcsolatos
cikkre.

A cikk szerint Gáspár Arnold
aláírást gyûjtött annak érdeké-
ben, hogy engem elnöki
tisztségembõl elmozdítsanak.
Nevezett nem indokolta meg,
hogy miért kezdeményezi levál-
tásomat, én úgy érzem, hogy
nem tettem olyat, hogy ellenem
kellene fordítania a roma lakoso-
kat. Gáspár Arnold és köztem
személyes ellentét áll fenn, ame-
lyet — úgy gondolom — nem kel-
lene kiterjesztenie az általam
képviselt közösségre. A visszajel-
zések szerint a roma emberek

elfogadták a személyemet az
elnöki tisztségben.

Napi szinten a cigány lakos-
ság lakókörnyezetének tisztasá-
gáért küzdök, azért, hogy ne
piszokban éljünk, és az egészsé-
ges környezetben élésünkért
továbbra is küzdeni fogok.
Akinek ez nem elfogadható, az a
közösség ellen cselekszik.

A cikk szerint 54 személy írta
alá a petíciót, akik közül sokan
azt jelezték nekem vissza, hogy
õk valójában nem írták alá azt,
amit számomra az is alátámaszt,
hogy az aláírások gyanúsan egy-
formák.

Végezetül el kívánom monda-
ni, hogy továbbra is a békés
együttélés megteremtése érdeké-
ben fogom végezni munkámat.

CKÖ elnöki reagálás

Valaki vagy valakik no-
vember 1-én hajnalban, vala-
mitõl/valamiktõl, erõsnek és
bátornak érezte/érezték ma-
gát/magukat. Olyannyira hogy
egy vas oszloppal felfegyver-
kezve hirdetõ táblákat vertek
szét, virágtartókat borogattak a
Béke utcában az üzletek elõtt.
Ezzel nem kis anyagi kárt
okoztak.

Haladunk Európába, ahogy
mondani szokták. Mindezt
Európa közepén, KÖZÉP
EURÓPÁBAN mondják. Régi
ünnepeink furcsa neveket kap-
nak, a Halottak napját - amikor
a Nap a tejúton, a teljesség
útján olyan helyzetben van,
hogy alsó világok nyílnak meg,
és ilyenkor az õsökre emlékez-
tek - halloween-nek keresz-
telték. A tévében erõszak,
erõszak hátán. 

Azért mi haladunk. Hová?
Azt nem tudni, de haladunk!
Már elértünk egy olyan fejlett-
ségi szintet, hogy aki ilyen van-
dalizmust lát, hall, még telefo-
nálni sem mer, mert fél. Nem a
jelmezektõl, a világító tök-lám-

pásoktól, hanem a körülötte
levõ világtól. Mindegy, lényeg a
haladás. Ha ez haladás! 

A célba érést már nem aka-
rom látni.

Kóbor Tamás

Vandalizmus!
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A szülök és gyermekeik örömére, 2011.
október 19-én minden szükséges enge-
délyt megszerezve, közel százszázalékosan
berendezve nyithatta meg kapuit a
Babaliget Bölcsõde. Az épület két gondo-
zási egységet, 2-2 csoportszobát foglal
magába, 54 gyermek napközbeni ellátására
van lehetõség, jelen pillanatban az intéz-
ménybe felvett gyerekek száma 52 fõ.

Elkezdõdött a gyerekek beszoktatás,
bölcsõdénkbe a beszoktatás a szülõvel
együtt, fokozatosan történik, ez segíti a
gyermek beilleszkedését és a családdal való
együttmûködést is. A beszoktatás bizton-
ságot ad a gyermeknek és megkönnyíti az
új környezethez való alkalmazkodást.
Alkalmat szeretnénk adni a szülõknek
egyfelõl arra, hogy gyermekük mellett
lehessenek, másrészt, hogy személyes
tapasztalataikon keresztül jobban megis-
merhessék intézményünket, személyes
tapasztalatokat szerezzenek gyermekük
bölcsõdei életérõl és személyesen is megis-
merhessék a gyermekük felügyeletét és
nevelését ellátó gondozónõket. Az év
folyamán többször tartunk szülõi
értekezletet, de gondozónõink, és a
bölcsõdevezetõ bármikor rendelkezésükre
állnak, illetve szívesen nyújtanak
tájékoztatást az elért eredményekrõl, a
gyermekfejlõdésrõl, az újabb egyéni
célkitûzésekrõl, vagy együttmûködésrõl.
Tudjuk, hogy gyermekük akkor lehet

nálunk boldog és kiegyensúlyozott, ha
Önökkel szorosan együttmûködve alakít-
juk ki kicsi életüket. 

Étkezés: Különös gondot fordítunk az
egészséges táplálkozási szokások
kialakítására. A gyermekeket életkoruknak
megfelelõ szinten bevonjuk a gyümölcsök,
zöldségek minél sokrétûbb felhasználására,
fogyasztására. Igyekszünk megoldani min-
den étel érzékeny (pl.: tej érzékeny, liszt
érzékeny stb.) gyermek ellátását.

Bölcsi hírek

CSICSERGÕ ÓVODA
A Süni csoportban a 18 kicsi
többé-kevésbé beszokott, a
többiek folyamatosan érkez-
nek.
A Mókus csoportosok kirán-
dulni voltak Nõtincsen a Pil-

langó csoportosokkal, a Mé-
hecske a Csiga-biga csoporto-
sokkal Gyöngyösre kirándult.
Kisvonattal mentek fel Mátra-
füredre, ahol a Szórakozó
Parkban nézték meg az állat-
okat, játszottak a játszótéren.
Hangulatos jó kirándulás volt,
gyönyörû idõben.
A Fecske csoportosok az Állat-
kertben jártak az Állatok világ-
napja alkalmából, ahonnan
fáradtan, de élményekkel gaz-
dagodva érkeztek haza.

MESELIGET ÓVODA
Október 15-én ünnepeltük
óvodánk hatodik születésnap-
ját, melyre meghívtuk a most
már iskolába járó volt Maci
csoportosokat is. Nagy örö-
münkre sokan eljöttek. A jó-

kedvet zenés mûsorral fokoz-
tuk, amit Zsuzsi és Orsi vidám
játéka tett felejthetetlenné.
Meglátogattak bennünket a
gödöllõi rendõrök is, akik
bemutatták jármûveiket, mo-
tort és járõrautót, melyeket a
gyerekek ki is próbálhattak.
Köszönjük!
Az elmaradhatatlan tortázás-
hoz idén Táncos Lili anyukája
nyújtott segítséget, aki egy
gyönyörû, hatalmas tortával
lepett meg bennünket, amit a

négy csoport marcipánból
készített figurájával díszített.
Köszönjük szépen, nagyon
finom volt!
A Maci csoportban a legkiseb-
bek már 24-en járnak óvodába.
Sokat játszanak, énekelnek,
mondókáznak, mesét hallgat-
nak és ismerkednek az óvoda
szokásaival.
Katica, Pillangó és Teknõs
csoportosaink októberben Gö-
döllõn jártak, ahol a Szeleburdi
Gáspár és a varázshegedû címû
bábszínházi elõadást néztek

meg. Katica csoportosaink az
Állatok világnapján és saját
állataikról behozott fényképe-
ket nézegették és róluk beszél-
gettek.
A Pillangó csoportosaink ki-
ránduláson vettek részt az
Állatok világnapja alkalmából
Nõtincsen a Seholsziget él-

ményparkban. A környezõ ut-
cákon is sétálgattak, melynek
során az utcanevekkel, házszá-
mokkal ismerkedtek. Jártak
még Gödöllõn az Erzsébet
parkban is, ahol gesztenyét
gyûjtöttek az õszi táj megfi-
gyelése során.
A szülõi értekezleten az
óvónõk tájékoztatták az aktuá-
lis és az I. féléves feladatokról a
szülõket.
Teknõs csoportosaink élmé-
nyei: A szüreti felvonulásra és
fellépésre nagyon büszkék va-

gyunk! A gyerekek nagy izga-
lommal készültek és várták a
fellépést. Nagyon jól érezték
magukat a „népviseleti ruhá-
ban”, amelyet büszkén „muto-
gattak” a felvonuláson. Nagy
izgalommal gyülekeztünk a
Forrás Mûvelõdési Ház elõtt,
ahol kíváncsian figyelték a

Októberi OVI Híradó
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különbözõ tájegységû népvise-
leteket, és a lovakat! Tetszett
nekik a színpadi szereplés, ami
után sokan lovagoltak, és nagy
lelkesen álltak sorba a vat-
tacukrosnál.
Október második hetében a
könyvtárban jártunk, amely
teljesen elvarázsolta a gyere-
keket, figyeltek, érdeklõdtek,
sokat kérdeztek és az értük
jövõ szülõket nagy örömmel
invitálták a könyvtárba. 

SZIVÁRVÁNY ÓVODA 

Szüretelnek, énekelnek,
Láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró!
Musttal teli kiskancsó 
Sose láttam szebbet!

Ezzel a néhány sorral indítot-
tuk a szõlõpréselést az óvo-
dában. A kicsik szemezgették a
fürtöket, a nagyok segítettek a
prést húzni, vidám hangulat-
ban, énekelve, felidézve a régi
szüretek hangulatát, hagyo-
mányát préseltük ki a finom
nedût a szõlõbõl. 
Legemlékezetesebb a must
kóstolása volt, mely után a ver-
set is folytattuk: 

Az öregnek aszú bor jár. 
A gyereknek must csordogál.
Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj de jó!
Igyunk erre egyet!

A Margaréta és Napocska cso-
portosok Gödöllõn bábszín-

házban voltak. Megnézték a
Szeleburdi Gáspár és a va-
rázshegedû c. bábelõadást. Az
utazás és az elõadás is nagy él-
ményt jelentett a gyerekeknek.
Az Állatok világnapján egy
közeli gazdaságba látogattunk
el, ahol megnéztük a háziálla-
tokat: disznót, gyöngytyúkot,
kutyát, nyulakat. Legjobban
mégis az emu látványa kötötte
le gyerekek figyelmét, melybõl
hármat is nyomon követhet-
tünk. A gyerekek egész délután

a hangját és a futását utánoz-
ták, még a felnõtteket is lenyû-
gözte az állatok gyorsasága.
A Manócska csoportba minden
új kisgyerek beszokott,
megszokták az óvoda rendjét
és a kialakult szokásokat. Kö-
tõdnek a felnõttekhez, akik
szívesen várták õket és anyás-
kodtak felettük. Az elsõ sétá-
jukat a templomkertben tették,
ahol gesztenyét szedtek, ame-
lyekbõl az óvónõk bábokat ké-
szítettek számukra.

Kerepes önkormányzatának képviselõtestülete dr. Vaszil László
képviselõ úr kezdeményezésére egyhangúlag támogatta a kerepesi lakosok
— elsõsorban a fiatal lányok számára — a méhnyakrák kockázatát jelentõsen
csökkentõ védõoltási kampány megszervezését. Ennek nyomán önkor-
mányzatunknak sikerült megállapodást kötnie az oltóanyagot elõállító
egyik gyógyszergyártó céggel, hogy a kerepesi lakosoknak az oltóanyag
árából igen jelentõs, közel 50%-os kedvezményt biztosítson. Ezen felül a
képviselõtestület döntése értelmében a 13 éves korosztály további jelentõs
ártámogatást kap önkormányzati forrásból az oltóanyag megvásárlásához
— így a közel 30.000 Ft-os oltóanyaghoz (melybõl három adagot kell bead-
ni) 5.900 Ft-os áron juthatnak hozzá.

Az oltási kampány elindult, az újságban és az interneten közzétett
információk mellett a kiemelten támogatott korosztályt személyes
levélben értesítettük errõl a lehetõségrõl. A várakozásoknak
megfelelõen jelentõs érdeklõdés mellett, biztató számban jelentkeztek a
gyermekek az oltásra, melynek elsõ adagját október hónapban mind-
nyájan meg is kapták.

Tekintettel arra, hogy ezt a kedvezményt folyamatosan biztosítjuk
lakosainknak, a méhnyakrák kockázatát csökkentõ védõoltás továbbra is
igényelhetõ a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. Terveink szerint a
kiemelt kedvezményt az elkövetkezõ években is biztosítani fogjuk, így aki
még nem töltötte be a 13 évet, nyugodtan megvárhatja amíg eléri a kiemelt
támogatású korosztályt.

Ma Magyarországon minden nap legalább egy felnõtt nõt veszítünk
el méhnyakrák következtében. Ezek a nõk 40-50 év közöttiek, akik
méhnyakrák nélkül még dolgoznának, gyermekeiket nevelnék, család-
juk ellátásáról gondoskodnának. Az õ szüleiknek még nem volt
lehetõségük arra, hogy védõoltással csökkentsék a betegség kialakulásá-
nak kockázatát. Nekünk már kezünkben van ez a lehetõség, és a jelentõs
kedvezmények mellett már mindannyiunk számára valóban elérhetõvé
is vált az oltóanyag megszerzése. Nekünk most kell befektetnünk a
felnövekvõ generációk egészségesebb életének biztosítása érdekében —
ettõl jobb befektetést a mai válságos idõszakban aligha képzelhetünk el
gyermekeink számára.

Együtt a méhnyakrák ellen

Nemzetiségi nyelvoktatás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére a 2012-2013-as tanévben lehetõség nyílhat a német nemzetiségi nyelv-
oktatás indítására az iskolában és az óvodában egyaránt. Az igények megismerése céljából felmérést végzünk, ennek érdekében
várjuk jelentkezését személyesen gyermeke óvodájában, iskolájában, vagy a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál.
Elérhetõségeink: telefon: 06-20-922-1920, e-mail: info@kerepeswradio.hu
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Az október 22.-ei szombati
udvarrendezésre a vártnál keve-
sebben jelentkeztek, mint
ahogy ígérték. Pedig az idõjárás
is velünk volt, mert a csípõs
reggelt követõen ragyogó nap-
sütésben végezhette munkáját
az a 21 fõ, akik jelentkeztek az
SZMK felhívására. 8 órakor
egymás után gördültek be a
hátsó udvarra az autók kerti
szerszámokkal, taligával, flex-
szel, láncfûrésszel megpakolva. 

Nagy László úr forgató-
könyve alapján a feladatokhoz
mérten kisebb csoportokat
alkottunk és mindenki nekilá-
tott az általa választott munka
elvégzésének. Elõször a régi
vasjátékokat kellett feldarabol-
ni és adott helyre hordani, majd

a betontörmelékeket hordtuk
egy kupacba. Ezután a fûnyírás,
bokor és lombkorona rendbe-
rakás, majd teljes gazolás,
gereblyézés következett. A
legnagyobb gondot a bölcsõde
kerítésénél az omladozó rézsû,
és a régi farönk partoldal okoz-
ta, mivel ebben az állapotában
balesetveszélyes volt. Skolni-
kovics Zsolt leleményessége és
jó kapcsolata mentette meg a
szombati napot, ha õ nem
intézkedik, még most is ott

lapátolhatnánk és talicskázhat-
nánk a 6 köbméter földet. ifj.
Gubcsó Károly Bobcat-jével
sietett segítségünkre. Elõször
kiszedte a földbeásott 120 db 2
m-es farönköt, majd a meredek
partoldalt a kerítéstõl elszedett
földel feltöltötte, elegyengette.
A végleges formát a szülõk,
tanárok kézi erõvel oldották
meg. „Gubcsó Karcsi köszön-
jük önzetlen segítséged”,
amellyel nagyban hozzájárultál

ahhoz, hogy a szombatra
kitûzött tervünket megvalósít-
suk. Csak halkan jegyzem meg,
hogy nem lett volna erre a nagy
földmunkára szükség, ha a
bölcsõde befejeztével az addig
felvonulási területként használt
udvart eredeti állapotában

visszaállítja a kivitelezõ. Ez
sajnos elmaradt, felelõs nincs
„Magad uram, ha szolgád
nincs” - megcsináltuk. A kiá-
sott farönköket feldaraboltuk
és egy kupacba hordtuk. A
KRESZ pályán tátongó gödrö-
ket földdel feltöltöttük, az
egész udvarrészt balesetmen-
tessé, biztonságossá tettük. Két
mászókát meghagytunk, a
mérleghinták új ülõkéket
kaptak, használhatók. A késõb-
biekben ide szeretnénk néhány

padot, hintát, egy-két játékot,
valamint egy fedett 10 szemé-
lyes pad-asztal kombinációt.
Az egész napos ellátmányról
Skolnikovics Zsolt Zöld ABC-
je gondoskodott. A szomjúsá-
gunkat a Tar Judit és Sallai
Krisztina által készített citro-
mos teával illetve ásványvízzel
csillapíthattuk.

Vitaminpótlásról Rozika né-
ni gondoskodott zamatos alma
formájában, a gyerekeknek pe-
dig, gumicukorral kedveske-
dett. A megfáradt dolgozókat
bográcsban készült paprikás
krumpli várta a munka végén,
ami a könyvtáros Babi néni
(mesterszakács) munkáját di-
cséri. A nagy mû elkészítésé-
ben segítségére voltak Rozika
néni, Ágó Katalin és Tar Judit.
Az étkezdében terített asztalok
várták a lélekben erõs, de fizi-
kailag kissé megfáradt csapatot.
Kár tagadni a nap végén jó volt
leülni és jól esett a meleg enni-
való is. 

A nap tanulsága: gyors hely-
zetfelismeréssel, jó kapcsola-
tokkal, önzetlen áldozatkész
szülõkkel és pedagógusokkal,
hittel és összefogással mi, a
Széchenyi István Általános Is-
koláért tenni akarók bármit
meg tudunk valósítani, ha iga-

zán akarjuk. Ennek eredménye
lett ez a gyönyörûen rendbe
hozott „új élettér” amivel gyer-
mekeinket megajándékoztuk. 

Tisztelettel megköszönöm
az alábbiakban felsorolt szülõk
és pedagógusok munkáját:
Grega Viktória, Kókai János,
Skolnikovics Rita, Skolniko-
vicsné Bakos Krisztina, Sko-
lnikovics Zsolt, Szûcs Cilla,
Véberné Mándó Rita, Véber
Tibor, Bodóné Szalay Szilvia,
Bodó József, Molnár Attila,
Jakab Kelemen István, Pivarcsi
Gáborné, Pivarcsi Gábor, mint
szülõk. Nagy László igazgató,
Ágó Katalin, a pedagógiai
szakszolgálat vezetõje, Nagyné
Szedlák Rozália, az 1.a osz-
tályfõnöke,Tar Judit angolta-
nár, Almási Miklósné Babi,
Sallai Krisztina, az 1.b osz-
tályfõnöke, ifj. Gubcsó Károly,
Tóth Imre karbantartó, mint
intézményi dolgozók. Végül,
de korántsem utolsósorban
Czibere Zalán 1. a, Kókai
Barbara 1. c, Skolnikovics
Natália 1. a, Véber Kristóf 1.a,
Bodó Tamás 2.o, Molnár
Dominik 4.o., mint tanulók.

Pivarcsi Gábor SZMK
elnök

Iskolaudvar

Csoda a Kistarcsai Gimnáziumban 
Kistarcsán az Önkormányzat bezárta a Flor

Ferenc Szakközépiskolát és Gimnáziumot. Az
újtanévet a diákok már a Budapesti Angol
Fõiskola irányításával kezdték el. Modern
nyugati szemléletû diákközpontú oktatást
tûzték ki célul, de nem gondolták, hogy ekko-
ra sikere lesz munkájuknak. Új diákok a tanév
elején szoktak átiratkozni, de az Angol-
Magyar Szakközépiskolába és Gimnáziumba
még most is minden nap van új diák, aki
beiratkozik.

Az Angol Fõiskola Angliában, Magyar-
országon és további hat országban végez angol
fõiskolai képzéseket, ebben az évben már Kistarcsán és hazánk több
városában középiskolai oktatásukat is elindították. Ez a bõvítés abba az
elképzelésükbe illik, hogy óvodától az egyetemig angol mintára modern
nyugati oktatást kívánnak megvalósítani Magyarországon.

A Kistarcsán megkezdett középiskolai oktatást a következõ
tanévben, 1-8 osztállyal bõvítik minden évfolyamon általános iskolai
szinten.

Egy szülõi vélemény: Ihász Istvánné, Gödöllõ:
„Szeretném beíratni a gyerekemet az angol általános iskola elsõ osz-

tályába, igaz még csak három éves, de már most biztosítani akarom a
helyét Önöknél. Gödöllõn legendát mesélnek a megújult Kistarcsai
Gimnáziumról, a gyerekek minden nap örömmel jönnek ide iskolába és
minden nap új dolgokról, beszélnek. Ilyet még nem láttunk. Végre van
egy olyan iskola, ahova jókedvvel járnak a gyerekek.” 

Oktatásuk gyerekközpontú, Európai színvonalú és biztosítja a kép-
zések egymásra épülését. A gyerek és a szülõ tudja milyen oktatást, és
nevelést kap gyermeke óvodától az egyetemig, egy oktatási intézmény-
ben. Így a gyerek életpályája felépített és biztosított, majd nemzetközi
rendszerükben a náluk szerzett nemzetközi végzettséggel kinyílik elõtte
a hazai lehetõségeken túl az egész világ által nyújtott lehetõség.  

A szakközépiskolában, a következõ tanévben az egészségügyi képzés
mellett idegenforgalmi és közgazdasági képzést indítanak 9-12 és 13-14
évfolyamokon. Gimnáziumban általános tantervû képzés mellett
kétnyelvû angol-magyar gimnáziumú képzés is beindul.  A képzésekrõl
többet a nyílt napokon november 9-én és 10-én, január 11-én és 12-én
lehet kapni 8-16 óra között, de ebben az iskolában bármikor szívesen
fogadják az érdeklõdõket.

www.ceasiskola.net,  www.ceasinst.co.uk                  Galgóczi Ferenc
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Kedves Olvasók!
A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár az alábbi újdon-
ságokat ajánlja szíves figyelmükbe:

Felnõtt olvasóinknak:
Vekerdy Tamás: A pszichológus újra válaszol, Dánia (útikönyv),
Saint-Victor, Jaques de: XV. Lajos utolsó szeretõje, Barclay,
Linwood: Közel a veszély
Gerritsen, Tess: A bûnös
Ranschburg Jenõ: Iskolás a gyerekem: levelezés iskoláskorú gye-
rekek szüleivel
Mead, Richelle: Vámpírakadémia 6. A végsõ áldozat
Wiggs, Susan: A szív szabadsága

Gyermek olvasóknak:
Arold, Marliese: Titkos történetek (Olvasó létra sorozat —
Olvasó Leó), 
Bartos Erika: Százlábú: versek óvodásoknak
Bartos Erika: Zsákbamacska: versek óvodásoknak.
Stilton, Geronimo: Az eltûnt kincs rejtélye, Stilton, Geronimo:
El a mancsokkal, te sajtképû! Stilton, Geronimo: A kalózmacskák
hajója

Új könyveinkrõl folyamatosan tájékozódhatnak honlapun-
kon: www.kerepeskonyvtar.shp.hu

Szeretettel várunk minden régi és új Olvasót!

Kedves Olvasók! Legyen az olvasás öröme mindenkié!
Könyvtárunk felajánlja mozgáskorlátozott, idõs, nehezen
mozgó kerepesi olvasóinak, hogy igény szerint, havi rendsze-
rességgel házhoz szállítja a könyveket. Kérjük mindazokat, akik
szívesen olvasnának, de valamilyen oknál fogva nem tudnak
eljutni a könyvtárba, jelentkezzenek az 560-340-es vagy 06-20-
559-8917-es telefonszámokon!

Fehérváriné Bencze Ildikó könyvtáros

2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.Nyitvatartás : H-P: 9-17; K-Sz-Cs: 12-19
Tel. : 06-28-560-340 Fax : 06-28-560-341 Mobil : 06-20-559-8917

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

„Aki olvasni és dalolni szeret az az unalom óráit, amelyek
elkerülhetetlenek életünkben, gyönyörûséges órákra cseréli fel.”

Montesquiuen

Könyvtárunk névadója 2011.
október 5-én ünnepelte volna
94. születésnapját. Ebbõl az
alkalomból rövid megemléke-
zést tartottunk az iskola falán
elhelyezett emléktábla elõtt. A
3. b osztályos gyerekek, két
felsõs nebulóval - Striczky
Pannával és Nemes Bettivel -
kiegészülve kis mûsorral
készültek, majd megkoszorúz-
tuk az emléktáblát. 
Köszönet Popovics Zsuzsa
tanárnõnek és a gyerekeknek a
szép elõadásért!

Megemlékezés Szabó Magda

születésnapján

Mert a felújítására kiírt pá-
lyázat gyõztesének ismereteink
szerint nincs elegendõ pénze,
és állandó unszolásra is lassan
dolgozik. Tudni kell, hogy a
kivitelezést önerõbõl kell vé-
geznie, a kifizetés a pályázat-
kiíró részérõl csak az átadás-
átvétel maradéktalan teljesí-
tését követõen történhet meg.
a határidõcsúszás kellemetlen

az önkormányzatnak, hiszen
számos csoportunknak nincsen
helye, de még kellemetlenebb a
kivitelezõnek, hiszen kötbért
kell fizetnie, ami eddig több
millió forintra rúg. Az érdek
közös, hiszen az építkezés
mielõbbi befejezése a cél.
Reményeink szerint néhány
héten belül a birtokbavétel
megtörténhet.

Miért késik a Faluház?

Albérletet keres 3 fiatal férfi 
azonnali beköltözéssel. 

Ajánlatokat várunk a 06 28 561 059-es
telefonszámon munkaidõben.

Újvárosi Gábor körzeti megbízott
telefonszáma helyesen 06-30/676-8201

Szabó Gézáné, Beliczai Rozáliát köszöntöttük 
95. születésnapja alkalmából. Jó egészséget kívánunk neki!
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Almafa dal

Hatalmas vadalmafa van az ablak alatt, 
a nagy garmada alma alatt gallya szakadt.
Csak vagy hatvanhat darab maradt rajta,
alatta az alma halma van a gazban.
Azt a paraszt gazda nagy tragacsra rakja, 
abraknak majd szarvasmarha kapja.
Harapja darabra az apraja nagyja, 
az maradhat csak a szarvasmarha hasba.

Antalka, ha valaha arra ballagsz magadba haza, 
hallgass szavamra, haladj hamar balra.
Arra van az almafa, ha maradt alatta, 
falatra harapva rakjad a hasadba.
Majd a hasadat dagadtra marja 
az a vacak hat darab vadalma.
Fakadhatsz haragra, avagy bamba dalra, 
a nagymama kacag majd rajtad az ablakba.

Lassan baktatsz haza a hasadat vakarva, 
a mama, a papa szalad a nagy zajra.
Csakhamar altatnak, s majd a paplan alatt, 
alhatsz ha akarsz, hanyatt hagyva magad.
A mama vajat rak lassan a hasadra, 
a dagadt hasadat az majd csak apassza.
Ha apad a hasad, az agyad azt akarja, 
az alma halmaza maradhat a gazba.

id. Csõsz Lajos

Egy libsi vasutas jó tanácsa: Vigyázz,
ha jön a Vona!

Eltartási viszonyszám: Nem más, mint
az a mutató, amely alapján követhetõ,
hogy az egy fõ hasznos munkát végzõ
magyar emberre hány fõ Kertész Ákos
jut.

Történelemórán: Tanító néni, itt néze-
getem ezt a térképet, és nem kevés
eszemmel rájöttem, hogy Szlovákia
Magyarország területén fekszik.

A tehetségkutató verseny bebizonyí-
totta azt is, hogy ha valaki sírva zörgeti
a fogszabályzóját, az még nem zene. 

Egy kisdiák dilemmája: Kettõ meg
kettõ az négy, de mire jó, ha ezt tudom?

Nagyi és a panoráma: Látjátok gyere-
kek, itt van a Balaton. - És még egy
nagy tó is, toldja meg a kisebb fiú.

Kerepesi jelen: Van, amikor jól szóra-
kozom az éppen aktuális ügyekben
szólókon, aztán van, amikor nem. Mert
ugye, vannak a Franka-csapatot
gyûlölõk, vagyis az általában balosok,
és mellettük a választási csalódottak.
Aztán vannak a jobbosok, akik általá-
ban kedvelik Franka Tibort. (A közöm-
bösek pedig nem számítanak, mert õk

csak itt laknak, de nem itt élnek.) A két
elõbbi „tábor” néha vitatkozgat
egymással, hol errõl, hol arról. Sajnos,
vannak eközben, akik a személyes érin-
tettségüket próbálják közüggyé gene-
rálni.(a nép nevében, csak önökért, csak
most) A kerepesi emberek azonban
többnyire bölcsek. Aztán vannak a
tárgyszerûen érvelõk, és vannak az
elszánt, ámde szakszerûtlenül vitatko-
zók. Van, akiknek pedig semmi nem jó.
Hiszen például, az nem akármi, amikor
közülük az egyik blogista, - vagy valami
ilyesmi -, azon elmélkedik, hogy
Franka úr majd nyugdíjasként, és per-
sze könyvírás közben, mennyit fog
kacagni, valószínüleg rajtunk. Azt
sugallja, hogy az se jó, ha elmegy nyug-
díjba, meg az sem, ha újra indul a
választáson. Semmi sem jó?
Mindeközben épül-szépül Kerepes, és ezt
mindenki látja. Megszokottan zajlik
tehát az életünk. Ezért is jó itt lakni. 

DK: Megalakult a Gyurcsány nevéhez
köthetõ Demokratikus Koalíció, a D.K.
Magyarul tehát a déká, esetleg dákó.
Õk tehát a dákó magyarok, vagy valami
ilyesmi. Ízig-vérig libsi formáció, az
már látszik rendesen, ezért máris lehet
õket utálni. Reménykedjünk, hogy a kis
dákóból soha nem lesz nagy dákó.    

Kovács Ferenc

Aktuális apróságok
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10-11 éves srácok már a második tornájukat
nyerték Gödöllõn, ahol a bajnokság torna rend-
szerben folyik, hogy ne kelljen utazgatniuk egy-
egy mérkõzésre. Általában Gödöllõ rendez tor-
nát a környékbeli gyerekeknek, ilyenkor 5-6
mérkõzést is lejátszanak egy nap, és így születik
meg a torna gyõztes. Szívmelengetõ látvány a
gyereket Kerepes mezben látni, büszkén viselik,
mivel õk a legjobbak.  

A 6-7 éves gyerekek is elindultak elsõ
tornájukon Gödöllõn. Õk is jól szerepeltek,
hiszen a népes mezõny közepén végeztek. 

A 8-9 évesek most toborozzuk, remélem
õket is minél elõbb el tudjuk indítani a tornákon.
Ez a jó szereplés az új edzõnek Kõvári Péternek
köszönhetõ, aki nagyon oda figyel a gyerekekre,
tiszta szívbõl edzõsödik, az egyesület pedig
minden feltételt biztosít az edzõ és a gyerekek
részére.

Megkezdõdött az U17-es bajnokság is, a
kezdeti nehézségek után (kevés gyerek volt)
most már mintegy 20 gyerekkel nagyon lelkes
kis csapatot alkotnak. A bajnokságban eddig 50
százalékos teljesítményt nyújtottak, az eddigi
mérkõzésekbõl a legutolsót emelném ki. A
listavezetõ Bag gárdáját fogadtuk villanyfényes
mérkõzésen, ahol hatalmas küzdelemben 0: 0-ás
döntetlent értünk el. A fiúk nagyon boldogok
voltak, hogy villanyfényes mérkõzést
játszhattak. Külön kiemelném a nézõket, körül-
belül 100 osztálytárs, barát, szülõ volt kíváncsi a

mérkõzésre. Csodálatos látvány volt látni õket
együtt örülni. Nagyon sok van még ebben a csa-
patban, hiszen még csak most álltak össze, de
küzdeni tudásból, már most jelesre vizsgáztak.
Gratulálunk nekik!

Ifi csapatunk továbbra is menetel a bajnoki
cím felé, jelenleg a 2. helyen áll. Sajnos Ikladon,
egy gyõztes meccset engedtünk ki a kezünkbõl,
mivel 3 perccel a mérkõzés vége elõtt még 4:2-re
vezettünk, a vége azonban 4:4 lett. Következõ
mérkõzéseken Õrbottyánt, Tóalmást fogadtuk
hazai pályán. Mindkettõ sima gyõzelem, egya-
ránt 4:0. Gratulálunk csak így tovább!

Felnõtt csapatunk, eddig 50 százalékos telje-
sítményt nyújtott. Ikladon sajnos beleszaladtak
egy súlyos 7:2-es vereségbe. Javítani próbáltak
Õrbottyán ellen itthon, de sajnos hiába vezettek
2:0-ra a vége 2:2 lett. Következõ mérkõzésüket
szintén itthon játszották Tóalmás ellen, és nagy
küzdelemben 1:0-ra sikerült gyõzniük.

A lányok az elmúlt hónapban 4 mérkõzést
játszottak, ebbõl 3-at megnyertek,
Rákoskeresztúrt 2:0-ra, Hidegkutat 13:0-ra, és a
Budapest Híd Uniót 6:0-ra verték. Ezek után
következett a Tatabányai Kalafa, akik tavaly a 3.
helyen végeztek. Az elsõ félidõben kiegyenlített
játék folyt, mind a 2 kapu elõtt adódtak gólhely-
zetek. Sajnos mi gólt nem tudtunk rúgni, félidõ
0:0. A második félidõben viszont minden meg-
változott. Tatabánya támadott többet, de ha
véletlenül sikerült megszereznünk a labdát, a

bíró azt azonnal elvette tõlünk. Érthetetlen volt
a bírói viselkedés, mivel szemmel láthatóan gólt
akart lövetni az egyébként is jobb erõben, és
veszélyesen támadó Tatabányával.

Sorba ítélte ellenünk a szabadrúgásokat a
kapu elõtt. Végül is, amit a játékvezetõ Majerik
József akart, a 83. percben elérte: befújt egy
jogtalan bûntetõt. Ez még nem is lett volna baj,
hiszen „mindenki tévedhet”. De ennyiszer?! A
lányok természetesen reklamáltak, a bíró pedig
ordenáré módon ordított a lányokkal.
Felháborító!! Végül Esztert kiállította, a
Tatabánya pedig belõtte a büntetõt. Ezek után
következett a csúcspont, a lányok felébredtek és
elkezdtek emberhátrányban nagy erõkkel
támadni. A büntetõ után 3 perccel Adrienn
(Ada) egyedül vitte kapura a labdát. A kapus
kiszaladt a kapuból, a16 vonalán elütötte a játé-
kosunkat. Vajon mit ítélt a bíró?

Nem történt semmi, mehet tovább.
Arcátlanság! Így a vége maradt,1:0. Sajnálom,
hogy ez után a meccs után, csak Eszter fog
bûnhõdni, meg én (engem is kiállított a bíró),
mivel ezek után nálam is elszakadt a cérna.
Majerik József bíró, pedig minõsíthetetlen visel-
kedés miatt, és kritikán aluli játékvezetése után is
nyugodtan aludhat. 

Minden focizni vágyó fiút, lányt szeretettel
várunk 5-11 éves korig Kõvári Péter:
0670/6324901, Kiss Kálmán: 0670/6197445,
Karikás Rozália: 0670/6246961

Automata 
mosógép 
szerviz
Billinger Zoltán
06-30-214-6366

Gyermek bajnokok

Tudott focizni, de több volt aranylabdás játékosnál, nekünk,
magyaroknak. Akár Puskás, Papp László, Kocsis, Varga, õ is az
ellenállás, a magyarság jelképe és büszkesége volt. Bezártságunk
és balkáni sorsba taszítottságunk ikonja volt, aki játékával és
intelligenciájával vitte a hírt a nagyvilágba: a magyarok nem
olyanok, mint amilyenné a szovjet hatalom lealjasított bennün-
ket.

Amikor a góljainak tapsoltunk, akkor azt is hírül adtuk a
külföldnek, hogy magyarok, európaiak és keresztények
vagyunk. Nagyon kellett nekünk és nagyon büszkék voltunk rá
az 1960-as és ’70-es években, amikor csak õ kaphatott útlevelet,
amikor csak õ hozhatott haza nylon inget és orkán kabátot, és
amikor csak kiskocsmák alkoholgõzös sarkaiban döntöttük
meg a szocializmust.

Aztán valójában is megtörtént. Mint riporternek,
személyesen is lehetõségem volt találkozni és beszélgetni vele.
Állítom, mindenben fradista, azaz magyar volt. Abban az
idõben — bármennyire is hihetetlen — a sportolók voltak az
egyetlen és hiteles képviselõi Magyarországnak.

Nagyrabecsüléssel és tisztelettel búcsúzzunk Albert
Flóriántól.

Franka Tibor

Flóri a legenda
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