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Még a 2006-os
választás idején ígérte
azt Franka Tibor pol-
gármester-jelölt, hogy
megválasztása esetén a
HÉV sínek szilasligeti
oldalán lévõ környezet-
védelmi területen szak-
nyelven záportározó
kiépítését kezdeménye-
zi és engedélyezteti.
2007. augusztusában
indult a terepszemle, a
tervezés, a tárgyalások,
röviden a lobbizás. Ne-
hezítette a helyzetet,
hogy a környezetvédel-
mi terület állami tulaj-
donú terület is egyben,
ezért az engedélyezte-
tések száma ugyancsak
megnövekedett. Az
elmúlt években szinte
havi rendszerességgel érdeklõdtünk,
tárgyaltunk, kértünk és követeltünk.

Végül 2012. június 22-én
megérkezett a határozat
a Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelõségtõl,
mely végre a vízjogi
engedélyezésrõl szóló
határozatot tartalmazza.
Az 1 hektár körüli vízfe-
lület befogadására alkal-
mas tározó megépítésé-
nek és a környezet pi-
henésre, szabadidõ eltöl-
tésre kialakítandó mun-
kálatai akár már az idei
esztendõben is megkez-
dõdhetnek.

Már az engedély kia-
dásáról szóló tudósítá-
sunkat is azzal zárjuk,
hogy a víztározó meg-
építésére hamarosan

részletes pályázatot írunk ki.
G. E.

Engedélyt kaptunk a víztározóra

Az országos erejû Engesztelõ
Zarándoklat útját járó zarándokok láto-
gattak el településünkre. A program élet-
re hívásának oka hogy Nemzetünk és
világunk mély morális és gazdasági
válságban van. A hitetlenség, a szegény-
ség, a kilátástalanság és a tehetetlenség
egyre nagyobb elkeseredést okoz. Az
elõzõ korszakok öröksége egyre elvisel-
hetetlenebb terhet ró a lakosságra. Egyre
erõsebb támadások érik Magyarorszá-
got. Itt az ideje, hogy kiálljunk keresz-
tény nemzeti értékeink mellet, saját
érdekünkben. Ezt a szellemiséget képvi-
selve érkezett hozzánk Komlóska pol-
gármestere, Köteles László, aki a
zarándoklat egyik kezdeményezõje,
társaival, egy közel húsz fõs zarándok-
csoporttal. Franka Tibor polgármester
fogadta õket a Forrás Mûvelõdési ház-
ban, jó szívvel, kis vendéglátással és a
Kisvirág Tánccsoport mûsorával. Ez a
zarándoklat, megmutatja, hogy a XXI.
század elején az egyik legnagyobb válság
idején egy emberként képesek vagyunk
hittel és szeretettel összefogni Magyar-
ország, a településeink, a közösségeink
és a családjaink érdekében. 

Pálinkásné

Engesztelô
zarándoklat

Immár szép hagyomány, hogy pedagógusnapon kitüntetéssel ajándékozzák meg az iskola és
az óvoda kollektívája által arra érdemesnek tartott pedagógust. Így volt ez idén is, a
felújított Forrás Mûvelõdési ház színháztermében iskolások és óvodások mûsora köszöntötte
a szép számban összegyûlt pedagógusokat. Az iskola kitüntetettje Sallai Sándor tanár úr, az
óvoda Vég Sándorné Erzsike néninek szavazta meg a „Az év pedagógusa” kitüntetést, akik
Mácsai-Krizsán Mariann képviselõ jóvoltából arany nyakláncot medállal, valamint csoda-
szép virágcsokrot és oklevelet kaptak. Az ünnepség után a szépen terített asztalokon a
bölcsõde konyhájában készített finom süteményekkel, és üdítõitalokkal kínálták települé-
sünk ünnepelt pedagógusait.

Gratulálunk kitüntetettjeinknek!

Ismét szép és fel-
emelõ percek vol-
tak, mikor a Pol-
gármesteri Hiva-
talban egyszerre
tizenegy erdélyi
honfitársunk tette
le az állampol-
gársági esküt és
vette vissza a tõle
erõszakkal elvett
magyar állampol-
gárságát. 

KEREPESI VÉLEMÉNY
Kerepes információs lapja 

Megjelenik havonta  3800 példányban. 
Kiadja: BEREI és Társa Kft. 

2146 Mogyoród, Kerektó u. 8. Tell.: 06-30-565-5515;
www.btsa.hu; www.unibrikett.hu 

Megbízott szerkesztõ: Görgényi Erzsébet 
gorgenyister@gmail.com, telefon: 06-20-559-8930. 

Anyag leadási határidõ: tárgy hó 15-e.
Nyomdai elõkészítés: jenografika@gmail.com

Készült a Berei és Társa Nyomdában Mogyoródon 
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Kinek van baja és miért a
tojásunkkal meg a pálinkánk-
kal? Magának annak a közös-
ségnek, amelynek állítólag
egyenrangú tagjai és amely
uniónak komoly befizetõi
vagyunk. Arcátlanok? Nem!
Csak számítóak, méghozzá
úgy akarnak gazdagodni az
uniót irányító pénzügyi feje-
sek, hogy azokat hozzák
lehetetlen helyzetbe, akik
eltartják õket. Ez pofátlan-
ság? Na, ez már az!

Nekünk az Európai
Unióban egyelõre csak a
cseléd lépcsõt szánják. Ott
hátul és csak akkor mehe-
tünk fel a francia, angol,
német stb. tagtársaink közé,
amikor mások nem látják.
Baj van az egyenlõséggel!
Az a baj, hogy
nincs egyen-
lõség, hanem he-
lyette csak a
haszon, a bank-
profit és a vezetõ
nemzetek érde-
kei dominálnak.
Hozzájuk képest
kik azok a mitug-
rász kis magya-
rok, akik ráadásul
büszkék, valláso-
sak és nacionalis-
ták. Azok, azaz mi, csak
senkik vagyunk.

Kinek bántja a csõrét a
pálinka? Az angol whis-
kyjét, a francia konyakét,
sõt, a holland kábítószerét
is. vagy az unión kívüli
országokét, akik ilyen-
olyan pancsolt likõrökkel
bombázzák az öreg kon-
tinenst.

…És kinek bántja a
csõrét a tojásunk, azaz a
tyúkunk? Ugyancsak az
uniós haszonlesõket, akik
csirke homokozóval, meg
tyúkkapirgálóval akarják
ellehetetleníteni a honi szár-
nyas állományt. Oda jutot-
tunk, hogy miközben mi
csak veszteségesen tudunk
megfelelni a saját uniónk
nevetséges szabályainak,
aközben megkötések nélkül
áramlik Európába a brazil,
az argentin, meg a kínai
csirke. Miért éri meg nekik?
Mert ott nem kötelezõ a
tyúk homokozó, meg a
kapirgáló. Ott semmi sem

kötelezõ, ott olyan olcsón
lehet termelni, mint Ma-
gyarországon is lehetne, ha
hagynák.

Tehát az uniót is birtokló
pénztõke azért teszi tönkre
az uniós mezõgazdaságot,
állattenyésztést és sok min-
den mást, mert az Európán
kívüli országokba fektetett
tõke busásan és gyorsabban
hozza meg a hasznot, mint
az agyonszabályozott és így
kivéreztetett Európában.
Sõt, azon gondolkodnak,
hogy a védõvámokat is
lebontanák, amelyek így-
úgy védik az európai
vállalkozók érdekeit.

Csak idõ kérdése, mikor
válunk - ha a dolgok így
mennek - totális gyarmattá,

mikor válunk nemzeti identi-
tás-, és munka nélküli uniós
csõcselékké, mikor válik a
maradék Európa az éhezõk, a
marék rizsen élõk rezervátu-
mává. Persze nem egyszerre,
hiszen Németország, Fran-
ciaország, Anglia, szóval a
nagyok, a saját boldogulásuk
érdekében, amíg lehet, min-
ket, a kicsiket, a volt kom-
munistákat áldoznak fel, és
ha ez is megtörténhet, akkor
még senki sem tudja, mi
következik majd.

No, ezt nem szabad
megvárni! Csak erõs és szu-
verén nemzetállamok képe-
sek érdekeik mentén uniót
alkotni. Most nem ez törté-
nik. Most olyanok vagyunk,
akár a birkák: hajtanak
bennünket egyik  legelõrõl a
másikra, egyik akolból a
másikba, mi pedig csak
bólogatunk és bégetünk. 

Végül kísérleti majd
pedig áldozati bárányokká
válunk. Tenni kell ellene!

Franka Tibor

Tojás és pálinka

Tavaly december 30-án a Parlament döntött és megalkotta a
vízi közmû törvényt, melynek értelmében azok az
üzemeltetõk, akik nem rendelkeznek minimum 50 000
bekötéssel az adott területen, azoknak más üzemeltetõkkel
összekapcsolódva kell tevékenységüket végezni, méghozzá
olyan üzemeltetõi csoportként, amely 2 év múlva legalább
150 000 bekötéssel rendelkezõ területen szolgáltat — kezdte
elõterjesztését Franka Tibor polgármester. Mint ismeretes a
Szilasvíz Kft 30 000 körüli bekötésû településen azaz
Kistarcsán és Kerepesen szolgáltat, így számunkra is
kötelezõ a más üzemelte-tõkhöz való csatlakozás. A szol-
gáltatást az összevont üzemeltetést követõen va-
gyonkezelõi koncessziós vagy bérleti-üzemeltetési
szerzõdés útján láthatják el. Számunkra bérleti-üzemel-
etetési szerzõdés volna a legkedvezõbb, hiszen így végre a
saját tulajdonunk után bérleti és üzemeltetési díjat kaphat-
nánk, mint tulajdonos és bérbeadó önkormányzatok. Eddig
tárgyaltunk a DMRV Zrt-vel, a Budapesti Vízmûvekkel, a
Dél-Pesti Gyáli központú üzemeltetõvel és meghívtuk a
Dabas és Környéke Vízügyi Kft. képviselõjét is bizottsági
ülésre. Ugyancsak a bizottsági ülés vendége a Budapesti
Vízmûvek képviselõje. Ismert tény, hogy a Szilasvíz Kft
jelen pillanatban a kútjainkból kitermelt nem elégséges
mennyiségû és finomságú ivóvíz pótlását Budapestrõl
kapja. Az is tény, hogy Budapest szolgáltatása or-szágos
szinten is elsõdleges úgy az árképzés, mint a mi-nõség
tekintetében, hiszen a fõvárosról van szó. A fõvá-roshoz
tartozni sohasem volt elõnytelen. Mint ismeretes, Budapest
visszavásárolta francia kézbõl a vízüzemeltetést, és ha ez
aláírásra került, és Budapest kötelezvényt vállal üzemeltetõi
ajánlatára, valamint bérleti díjat fizet a Kerepes és Kistarcsa
tulajdonában lévõ vízi közmû hálózat és építmények hasz-
nálatáért illetve üzemeltetéséért, akkor ez a megoldás tûnik
a legmegnyugtatóbbnak. 
Ennek ismeretében a Képviselõ-testület úgy döntött, hogy
Kistarcsa és Kerepes Önkormányzatok részben osztott, rész-
ben osztatlan tulajdonát képezõ ivóvíz és szennyvíz
közmûvek üzemeltetését kizárólag Kistarcsa Város Önkor-
mányzatával azonos módon és azonos üzemeltetõ szervezet-
tel kívánja elláttatni. Továbbá a Képviselõ-testület megbíz-
ta a polgármestert, hogy amennyiben a Parlament elfogadja
a víziközmû szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
módosítását követõen a képviselõ-testület részére 2012.
augusztus 15. napjáig készítsen elõterjesztést a Kistarcsa
Városával közösen kiválasztandó új üzemeltetõ szervezetre
vonatkozóan.   

Tiszta vizet 
a pohárba!

Részlet a testületi ülés anyagából
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„Békeszerzõdésnek nevezik azt, ami nem az ígért örök békét, de örök
békétlenséget, nem nyugalmat, de folytonos nyugtalanságot, nem
szeretetteljes együttmûködést az emberiség nagy és nemes céljai elérésé-
nek érdekében, de széthúzást és ellenszenvet alkalmas teremteni a népek
között, és új hosszantartó viszályok csiráját hinti el mesterségesen.
Bízzunk e gyásznapon az isteni Gondviselésben, bízzunk nemzetünk
szívósságában, amely egy évezreden át Európa védpajzsa volt. Bízzunk
népünk sok jó tulajdonságaiban, és bízzunk végre saját erõnkben, melyet
kitartó munkával fejlesztve, igazolni fogjuk ama régi közmondást: Ne
bántsd a magyart!” - a Nemzetgyûlés 52. ülésének szavai ezek, mellyel
Horváth Vera köszöntötte a megemlékezésre összegyûlteket. Franka
Tibor polgármester ünnepi köszöntõje után Lencse Balázzsal énekeltünk
és elmondtunk közösen egy imádságot, majd fuvolajátékot hallhattunk
az iskola tanulói elõadásában. László Lajos a Székely-földért Társaság
képviseletében osztotta meg velünk gondolatait. A rendezvényt a
Székely Kör összeállítása, Ágó Katalin szavalata és a kerepesi nyugdíjas
klubok éneke zárta. Mindenkinek köszönjük, hogy együtt emlékeztek
velünk erre a gyász teli történelmi eseményre.
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ESTI KÉPZÉS
MINDEN KOROSZTÁLY RÉSZÉRE

Mihály Dénes Szakképzõ Iskola Kistarcsai Telephelye
2012. szeptemberi kezdéssel OKJ-s képzéseket indít 

esti tagozaton az alábbi szakmákban:
Az új OKJ átalakítja a szakmákat, ezért ebben

a formában utoljára indíthatóak:
Alapfokú képzések

IRODAI ASSZISZTENS: irodai feladatok ellátására
készít fel. (Számítógépes ismeretek, gépírás…)

SZÁMÍTÓGÉPSZERELÕ ÉS KARBANTARTÓ
Szükséges feltétel: 10. évfolyam illetve 1998/99 elõtt

végzetteknél 8 általános elvégzése

Középfokú képzés 
INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA:

jól használható hálózati és hardveres ismeretek
Szükséges feltétel: érettségi megléte

Felsõfokú képzés
PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZÕ:

széles elhelyezkedési lehetõség. Célunk olyan 
szakemberek képzése, akik jártasak lesznek a pénz- 
és hitelgazdálkodási folyamatok szabályozásában,

pénzügyi döntések elõkészítésében.
Szükséges feltétel: érettségi megléte

Képzéseink 2 évesek.
Jelentkezni és érdeklõdni Fekete Ilonánál lehet 

a 06-70-933-6307-es telefonszámon a hét minden 
napján. A képzés helyszíne: Simándy József Általános

Iskola. 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., az uszoda mellett.
Mottónk: Tanulj, hogy tudj változni!

A Forrás Mûvelõdési Ház és a Lila Akác Nyugdíjas Klub
közösen meghirdeti a kerepesi kiskert tulajdonosok verse-
nyét. A versenyre a kiskertekben megtermelt zöldség-gyü-
mölcs-virág termékekkel lehet jelentkezni. A versenyre
jelentkezõk termékeibõl kiállítást rendezünk 2012.
augusztus 18-20 között a Mûvelõdési Házban. A kiállítók
helyezéseit szakmai zsûri bírálja el, a közönség díját a láto-
gatók szavazatai alapján lehet elnyerni.

Az eredményhirdetésre és a díjátadásra 2012. augusztus
20-án, a Szent István napi ünnepség keretén belül kerül
sor. A versenyre és a kiállításon való részvételre a 06 30 9915
701-es telefonszámon és a Forrás Mûvelõdési Ház telefonszá-
mán (06 28 560 360) lehet jelentkezni.

Kérjük azokat a kerepesi lakosokat és vállalkozókat, akik
a fenti kezdeményezéssel egyetértenek és anyagi
lehetõségük megengedi, pénzbeli támogatásukkal, - akár-
milyen csekély is — tegyék lehetõvé, hogy minél több kis-
kerttulajdonos részesülhessen díjazásban. Lehetõséget biz-
tosítunk a nagyobb összeggel támogatóknak, hogy szemé-
lyesen adják át a felajánlott díjat.

Bõvebb információt kérni és a felajánlásokat a fenti tele-
fonszámokon lehet megtenni. Segítõ támogatásukat elõre
is köszönjük.        

Szervezõk

Felhívás
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A képviselõtestület május 31-én közmeghallgatást tartott.
A közmeghallgatáson részletes tájékoztatót hallhattunk
Kerepes nagyközség folyamatban lévõ és már elkészült új
beruházásairól, illetve községünk gazdálkodásáról, anyagi
helyzetünkrõl. A képviselõtestület beszámolt arról, hogy a
korábbi kötvénykibocsájtás tette lehetõvé, hogy községünk
különféle pályázatokon indulhasson, és az elnyert jelentõs
összegû állami vagy uniós források mellé az önrészt biztosít-
hassa. Az eddig felhasznált kötvénykibocsájtásból származó
tételek a következõk: P+R parkoló a kerepesi HÉV

megállóban (40,4 millió Ft, ebbõl 4,4 millió Ft önrész),
Sólyom-Béke-József Attila utca aszfaltozása (28,5 millió Ft, 14
millió Ft önrész), Iskola akadálymentesítés (5,9 millió Ft, 100
%-os támogatású), lámpás gyalogátkelõ a 3-as fõúton a
Szivárvány óvoda elõtt (11,8 millió Ft, ebbõl 1,2 önrész),
Wéber Ede utcai járda (5 millió Ft, ebbõl 44 millió Ft önrész),
Rét — Ilka — Berek - Kodály Zoltán utca aszfaltozás (86 millió
Ft, ebbõl 44 millió Ft önrész), Forrás Mûvelõdési ház bõvítés
és felújítás (99 millió Ft, ebbõl 35 millió Ft önrész), Szondy-
Wéber Ede u. aszfaltozás (96,4 millió Ft, ebbõl 41 millió
önrész), Babaliget bölcsõde zöldmezõs beruházás (292 millió
Ft, ebbõl 39,4 millió Ft önrész), Családsegítõ Szolgálat
épületének kialakítása és az Idõsek és Fogyatékkal élõk
Nappali Ellátására külön épület építése (112 millió Ft, ebbõl 11
millió Ft önrész), Biztos Kezdet Program a hátrányos helyzetû
gyermekek és fiatal szülõk számára (44 millió Ft, 0 Ft
önrésszel). Ivóvízminõség-javító pályázaton Kistarcsával
közösen indultunk, a pályázatot megnyertük, de a beruházás
még nem kezdõdött meg - a törvényi változtatások miatt

egyelõre bizonytalan a kezdés. Az elnyert összeg itt 1,182
millió Ft, a ránk esõ önrész ebbõl 70 millió Ft. Jelenleg újabb
lehetõségeket keres a két település, hogy ezt az önrészt tovább
csökkenthessük. Ugyancsak sok pályázat nélküli beruházást
kellett elkészíteni több mint 250 millió forint értékben pl.
Mezõ-, Wesselényi-, Kiss József utcák aszfaltozása, vagy az
iskola, az orvosi rendelõk felújítása, a Kft gépeinek megvásár-
lása, stb.

Összegezve tehát eddig közel 1,9 milliárd forintnyi pályá-
zati pénzt nyertünk, ehhez 268 millió forint saját forrást kel-
lett biztosítanunk. Ilyen összegû önrészt kötvénykibocsájtás
nélkül községünk költségvetése nem tett volna lehetõvé. A
kötvénykibocsájtásról szóló banki megállapodást a korábbi
képviselõtestület (Franka Tibor elsõ ciklusában) igen
körültekintõen kötötte meg, hiszen a banki forrásokhoz min-
dig csak utólag, számlával igazolt és megvalósult beruházás
után juthatunk. A kötvényokirat speciális feltételei között sze-
repel, hogy „az önkormányzat a kötvény számlájáról történõ
kiengedéshez bemutatja a vagyongyarapodási céloknak
megfelelõ beruházásra vonatkozó Kt határozatot, valamint a
megfelelõ beruházásra vonatkozó számla másolatát”. Ez a biz-
tosítéka annak, hogy a hitelt csak beruházásokra költheti az
önkormányzat, tehát a hitelbõl származó pénz nem fordítható
például mûködési költségekre. 

Az önkormányzat gazdálkodását illetõen elhangzott, hogy
költségvetésünk stabil, az egyre nehezedõ világgazdasági hely-
zet és a fokozódó állami megszorítások ellenére sincs lejárt
határidejû kifizetetlen számlánk. 

Jelenleg pályázunk óvoda bõvítésre is (210 millió forint,
10,5 millió forint önrész), ennek az eredménye rövid idõn
belül várható. Amennyiben ezt is sikerül megnyernünk, akkor
a Wéber Ede utcai óvoda jelentõs kibõvítése és átépítése is
megvalósulhat (3 új csoportszoba, sószoba, fejlesztõszoba),
mellyel óvodáink zsúfoltsága is csökkenthetõ lesz.

Elhangzott továbbá, hogy a Hungaroring Zrt-vel a környé-
ki települések - köztük Kerepes is - új együttmûködési megál-
lapodást kötöttek, melyben ígéretet kaptunk a zajterhelés
csökkentésére (pl. éjszakai versenyek beszüntetése), és arra is,
hogy a Hungaroring Zrt lehetõségeihez képest támogatja köz-
ségünk fejlesztéseit (közintézmények és utak karbantartása).
Nyár végére várható végre megfellebbezhetetlen legfelsõbb
hatósági állásfoglalás arról, hogy maximálisan mekkora zajter-
helést okozhat a versenypálya, illetve milyen zajcsökkentõ
megoldásokat kell megvalósítania a Hungaroring Zrt-nek.
Kerepes önkormányzata is felkészülten várja a döntést, mert
egy saját tulajdonú, hitelesített zajmérõ mûszer beszerzésérõl
is megszületett a döntés, hogy a zajterhelés folyamatosan és
objektíven mérhetõ legyen (szabályszegés esetén ez elenged-
hetetlen feltétele bármiféle hatósági eljárás megindításának).

Közmeghallgatás

A pünkösd kettõs ünnepe
utáni tizedik napra a katoli-
kus naptárban úrnapja esik.
Ezen a napon „Krisztus titok-
zatos testét” (Corpus Christi
Mysticum) az oltáriszentséget
ünnepli az egyház. Az ünnep
fõ eseménye a körmenet,
amelyen körülhordozzák az
oltáriszentséget. A körmenet
útvonala mentén négy oltárt
állítanak fel az ott tartandó
rövid szertartás (evangélium-
éneklés és áldás) céljára. Az
oltárok fölé lombsátrat emel-
nek, a földre, a tovahaladó

oltáriszentség elé rózsaszi-
rmot szórnak. A virág-
szõnyeg és a díszítésre
szolgáló zöldágak varázserejû
szentelményeknek számítot-
tak; hasonló hatást tulajdoní-
tottak nekik, mint más
ünnepek „megszentelõdött”
növényeinek. Az oltáriszent-
séget a talpas szentségtartó-
ban, más néven úrmutatóban
hordozzák körül, s abban
teszik ki ünnepélyes szentség-
imádásra is. Ez a vallásgya-
korlat is a XIII. században
keletkezett.

Úrnapja
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A május 14-i rendkívüli
ülésen a Csicsergõ óvoda
bõvítése volt a téma.
Határoztak a képviselõk
arról, hogy az önkormány-
zat pályázatot nyújtson be a
„Nevelési intézmények
fejlesztése” címû pályázati
felhívásra. A Wéber Ede
utcai tagóvoda bõvítésére
nyílik ezzel lehetõség a
kiírás szerint bruttó 210
millió forintos maximális
keretösszeg figyelembe vé-
telével és az ehhez szüksé-
ges maximum 5 %-os saját
erõ biztosításával, ha nye-
rünk a pályázaton.

A május 31-i ülésen 25 na-
pirendi pont várt megtár-
gyalásra. Napirend elõtt
Mondok Zoltán rendõr
százados a Kistarcsai Ren-
dõrõrs parancsnoka tartott
beszámolót a bûnözés és
kábítószer helyzetérõl Ke-

repesen. Elmondta, hogy a
bûncselekmények száma
összességében az elmúlt
négy évben 80 körülmoz-
gott, ez mára sem változott.
Az összetételükben látható
változás. Az elmúlt három
évben csökkent a lakásbetö-
rések száma, a lopások szá-
mában is nem túl jelentõs
ugyan, de csökkenés mutat-
kozik. A lényeg, hogy a
vagyon elleni bûncselek-
mények, ha nem is je-
lentõsen, de csökkentek a
településen. A kábítószer-
rel kapcsolatban arról tájé-
koztatott, hogy sajnos nem
csak nálunk, az egész or-
szágban nõtt az ilyenfajta,

társadalomra veszélyes bûn-
cselekmény. A fogyasztók-
kal szemben eljárnak, példá-
ul a Gyár utcában 2 hete
majdnem túladagolt sze-
mélyt kellett elszállítani.
Tudni kell ezeknél az eljárá-
soknál, hogy ha hajlandó az
illetõ kényszergyógykeze-
lésnek alávetni magát, illetve
eltérítésen részt vesz, akkor
nem büntethetõ. Igazából a
rendõrségnek nem a fo-
gyasztók számának a csök-
kentése a feladata, hanem a
kínálati oldalt kell megpró-
bálni csökkenteni. Ezek az
eljárások összefüggnek a
környezõ településekkel
ahol ugyanaz a terjesztõi
kör látja el ezeket a kis
fogyasztói csoportokat
kábítószerrel. Ezeknek a
csoportoknak a felszámolá-
sa a cél. Most alakítjuk át a
település közbiztonságát -
folytatta a parancsnok.

Mivel körzeti megbízotti
többlet létszámot nem
kapunk, és Kerepes-Szilas-
liget-Mogyoród szinte egy
egység, így a Mogyoródon
dolgozó körzeti megbízott
és a kerepesi körzeti megbí-
zott Ménesi Norbert — aki
Ujvárosi Gábort váltotta —
fognak dolgozni ezen a
három településen. Amikor
az egyik pihenõidõs, a másik
jön, és már a megjelenésük-
kel is rendet tudnak tenni a
község bármelyik részén.
Úgy legyen!
A Szilasvíz Kft. 2011. évi
beszámolójának elfogadá-
sát a törvény szerint május
31-ig kell megtenni.

Kistarcsa a májusi testületi
ülésén már megtette, és
mivel 50-50%-ban vagyunk
tulajdonosok a Szilasvíz
Kft-ben, ezért egymás nél-
kül, de egymás ellen sem
tudunk létezni, tehát
együtt, közösen kell meg-
hozni a döntéseinket — tájé-

koztatott a polgármester.
Solymosi Sándor Kistarcsa
polgármestere is részt vett
az ülésen, aki elmondta,
hogy õk is megvizsgálták a
könyvvizsgálói jelentést, a
zárszámadást, mérleget stb.,
és azt állapították meg,
hogy az általuk meghozott
döntések nem veszélyeztet-
hetik a könyvvizsgálói
jelentés alapján a cég
mûködését, ezért 60 millió
Ft-os, a társulásba történõ
átutalást, illetve 10-10 millió
Ft osztalék kifizetését java-
solják, amennyiben Kerepes
egyetért vele. Franka Tibor
polgármester emlékeztetett,
hogy tavalyelõtt sikerült a
Fõvárosi Csatornázási
Mûveknél nagyon komoly
árengedményt elérni.
Ennek köszönhetõ az a
nagy megtakarítás, ami
most a Szilasvíznél realizá-
lódott. A testület elfogadta
a javaslatot.

Utalványos segélyezés
Elõzõ számunkban beszá-
moltunk róla, hogy az önkor-
mányzat által eddig kész-
pénzben nyújtott szociális
ellátási rendszert felváltja az
utalványos formában
nyújtott segélyezés. Most a
képviselõk döntöttek arról is,

hogy az önkormányzat által
nyújtott szociális ellátások
u t a l v á n y - r e n d s z e r b e n
történõ kifize-tésére az
összességében legelõnyösebb
árajánlatot nyújtó LE
CHÉQUE DÉJEUNER
Kft. ajánlatát fogadja el.
Ovisok férõhelye

Óvodai csoportszámok
meghatározása tárgyában
Kerepes Nagyközség Ön-
kormányzatának Képviselõ-
testülete meghozta határo-
zatát, miszerint az alapító
okiratnak megfelelõen a.) a
Napközi-otthonos Óvodá-
ban a 2012/2013. nevelési
évben az indítandó csopor-
tok számát 13 óvodás cso-
portban határozza meg.
b.) a 2012/2013. nevelési
évben engedélyezi, hogy a
Napközi-otthonos Óvoda
az óvodai csoportok szerve-
zésénél a maximális létszá-
mot 10%-kal megnövelje az
alábbi csoportba sorolás sze-
rint: Gyöngyvirág csoport
28 fõ, Napocska csoport 28
fõ, Margaréta csoport 28 fõ,
Manócska csoport 22
fõ, Fecske csoport 26
fõ, Csiga-biga csoport 28
fõ, Mókus csoport 22
fõ, Méhecske csoport 26 fõ,
Süni csoport 28 fõ, Katica
csoport 28 fõ, Maci csoport
28 fõ, Pillangó csoport 28
fõ, Teknõs csoport 28 fõ.
Összesen:  348 fõ. c.) a
2012/2013. nevelési évben
engedélyezi, hogy a Nap-
köziotthonos Óvoda az
óvodai nevelési év során, a
csoportok számának válto-
zatlanul hagyása mellett, ha

Beszámoló testületi ülésekrôl
Az elmúlt hónapban összesen három testületi ülésen — ebbõl kettõ rendkívüli volt — tárgyaltak
aktuális ügyekrõl és hoztak döntést a képviselõk.
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új gyermek átvétele, felvéte-
le indokolt a maximális lét-
számot 20%-kal megnö-
velje 378 fõ maximális gyer-
meklétszám határáig. 
A június 14-i rendkívüli
ülést két napirendi pont
miatt hívták össze. Egyik a
víziközmû üzemeltetésének
eldöntése (írás a 3. oldalon)
a másik pedig a busz közle-
kedés volt.

Marad a buszjárat
A Szekér-Transz Kft június
15-vel befejezte személyszál-
lító szolgáltatását Kerepesen,
ezért elõzetesen pályázatot
írtunk ki a buszközlekedési
szolgáltatás ellátására. A
beérkezett két pályázat
formai és tartalmi elõzetes
értékelése során kiderült,
hogy az egyik ajánlat minden
formai, tartalmi elemet

tartalmaz a kiírásnak meg-
felelõen, míg a másik ajánlatá-
ban hiányosságok vannak, így
mindkét ajánlattevõ egyidejû
értesítése mellett szükséges a
hiányos ajánlatot benyújtó
Kft részére legalább 5 napos
határidõ biztosítása mellett
hiánypótlási felhívás kibocsá-
tása. Ennek beérkezését kö-
vetõen történhet meg a két
ajánlat értékelése és a pályázat

eredményességének vagy
eredménytelenségének meg-
állapítása, a képviselõ-testü-
let 2012. június 28-i ülésén. A
pályázat elbírálásáig azonban
mindenképpen szükséges
ideiglenes szolgáltató meg-
bízása, ezért ideiglenesen
szerzõdést kötött az önkor-
mányzat a Régió 2007 Kft-
vel a buszközlekedés szolgál-
tatására.                   Görgényi

(Illusztráció)

Vállalom

SZÁMÍTÓGÉPEK
szerelését, telepítését, vírusirtását,

igény szerinti bõvítését és karbantartását, 
otthonában is. Mivel számomra ez hobbi,
így biztosan megtaláljuk a mindkettõnk

számára megfelelõ árat. Kerepes, Kistarcsa,
Szilasliget ingyenes kiszállás, NON-STOP.

Érd.: 06-20/220-34-94
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2012. május 26-án szombaton került
megrendezésre a Trianoni
Teljesítménytúra, immár harmadik alka-
lommal.Az elmúlt két alkalommal
önerõbõl, saját szervezéssel, pár lelkes
segítõvel bonyolítottuk le, idén a
Kerepesi Természetjárók a Forrás
Mûvelõdési Házzal karöltve közösen
valósítottuk meg a túrát. A kerepesi
önkormányzat és a Jobbik kerepesi szer-
vezete ehhez anyagi támogatást — 50-
50.000 Ft-ot — is biztosított. Köszönjük
szépen! A szervezést most már rutino-
san nem hagytuk az utolsó napokra, jó
pár héttel elõbb elkezdtük a munkát.

Reggel nyolckor vagy tizenöten vára-
koztak a Szilasligeti Közösségi Ház
bejáratánál indulásra készen. Idén hat
ellenõrzõ pontot kellett érinteniük a
résztvevõknek. Mivel az idei évtõl már
szerepelünk a Teljesítménytúrá-zók
Társasága (TTT) éves naptárjában,
nagyobb részvétellel lehetett számolni,

mint az elmúlt két alkalommal. Ez így is
volt, 193 lelkes résztvevõ tisztelte meg
rendezvényünket. Négy hónapos volt a
legfiatalabb és 79 éves volt a legidõsebb
túrázó. Kerepesrõl és Szilasligetrõl 84-
en, a településünkön kívülrõl pedig 109-
en teljesítették a 6, 14 és 25 kilométeres
távokat. A legmesszebbrõl Gyõrbõl jöt-
tek, de itt voltak Székesfehérvárról,
Várpalotá-ról, Biatorbágyról, Vácról,
Gödöllõrõl, Budapestrõl,
Jászalsószentgyörgyrõl, Maglódról,
Ceglédrõl, Hatvanból, Sülysápból,
Ecserrõl és még sorolhatnám. A kezde-
tekkor 31 induló volt, a másodikon 116-
an voltak, a mostanin 193 résztvevõ, ez
jelzi, hogy jó úton haladunk.

A túrázók kivétel nélkül dicsérték a
profi szervezést, a pontos leírást és a sza-
lagozást. 

A zsíros kenyér, üdítõ és kalóriapótló
csoki mellett az idén meglepetéssel is
szolgáltunk, minden célba érkezõt egy

tányér paprikás krumplival és kovászos
uborkával vártunk. Víg János csapatának
— Karacs Gyula, Ulviczky Mónika és
Tóth Zsuzsa — volt köszönhetõ ez a
remek ötlet és a kivitelezése is. Jani,
köszönjük! A korábban beérkezõket
zsíros kenyér, lilahagyma és üdítõ várta,
amit Mácsai-Krizsán Marianna, Ruzsai
Dorottya és Ruzsai Bora készített, nekik
is köszönjük!

A Kerepesi Természetjárók nevében
megköszönöm támogatóinknak az anya-
gi segítséget, és köszönet mindenkinek,
aki részt vett a sikeres lebonyolításban
és szervezésben.  

Jövõre visszavárunk mindenkit,
igyekszünk színesebbé és változa-
tosabbá tenni következõ túráinkat is!

Pivarcsi Gábor
Kerepesi Természetjárók Egyesülete

Hamarosan az interneten is —
www.kerepesitermeszetjarok.hu

Természetjárás harmadszor

Úgy gondoltuk, a megemlékezések sorát idén ezzel a teljesít-
ménytúrával nyitjuk. Jó ötlet volt, nem bántuk meg, Szilasliget
amúgy is része volt éves túranaptárunknak. Idegnyugtató,
vizsgalejáró sétáim egyszervolt helyszínére, a legelsõ túrák
közt ide vonultunk ki Csibével,
alig egy éves korában,
vadonatúj csõvázas hordozón-
kat kipróbálandó — s e séta
emlékére vált a vidék éves nyár
búcsúzató sétánk színhelyévé.
Csibe pedig már igencsak pöly-
hös kiskakas azóta… 

A közösségi ház elõtti
remek játszótérrõl is kinõtt
már a tovaszálló évekkel. Ezt
némán elmélázva állapítom
meg, míg a rajtidõ kezdetére
várakozunk. Korán érkeztünk,
de ez ismerkedésre kiváló alka-
lom. Így tudom meg például
azt is, hogy nem vadonatúj ez a
túra, de elõször rendezik meg
nyílt teljesítménytúraként,
mégpedig, évrõl-évre változó
útvonalon - s reméljük, jövõre
is. (Mint késõbb hallottam:
szeptemberben is szerveznek
ide egyet a helyi természetjá-
rók, de más néven. Érdemes
kipróbálni.) 

Tekintélyes rajtszámmal,
nyolckor indulunk. Gyönyö-
rûen gondozott kertek mentén visz az utunk. Némelyikben
dolgozgat is gazdája, s jólesõ örömmel nyugtázza dicsérõ sza-
vainkat. Kellemes szombat reggeli hangulat van a faluban, az
emberek köszöngetnek, ismerik egymást. Jó ezt látni. 

Trianoni emlékmû, elsõ ellenõrzõpont. Nagy sürgés-forgás.
A pecsét formája láttán egybõl megvilágosodom: az ország
jelenlegi kontúrját bélyegzik igazolólapjainkra. „Mire végig-
érünk az emléktúrán, kirajzolódik Nagy-Magyarország képe?”
A pontõr bólint, igen, jól gondolom. Menjünk hát gyorsan

tovább. Egy darabig együtt haladunk két hölggyel. Közben
kicsit megrendülnek az elsõ pont hírén — valahogy lemaradtak
a pecsételésrõl. De sebaj, talán megteszi a becsületszó is. S
valóban, a második ponton lerendezik a dolgot, majd elválnak

útjaink. 
Nagyon szép szakasz követ-

kezik. Hullámzó dombok közt
haladunk, gyönyörû virágok
szegélyezik az erdõt és a
sétautat, habos-fehér felhõk a
fejünk felett. A kerepesi kálvá-
riadomb felé közeledünk. Ez
szintén egy látványos szeglete
ennek a vidéknek, örülünk,
hogy felvezet ide a túra. A har-
madik ponton, ahogy máshol
is, kedves pontõrök, remek
hangulat. Tetszik nekünk ez a
túra, szóvá is tesszük, a rende-
zõk pedig velünk örülnek. 

A faluban kanyarog le az út,
egy vízmosáson keresztül. A
fõútnál bukkanunk ki, az
útvonal bevezet a temetõbe is —
itt látunk néhány szépséges
síremléket és egy követendõ,
példás helyi szokást is. S máris
az utolsó ponthoz érkezünk —
azaz, pontosabban: az utolsó
hivatalos ponthoz. Nekünk
még, mint hamarosan kiderült,
akadt egy feltételes pontunk.

Feltétel nélkül megadtuk magunkat kedvenc szilasligeti
mûintézményünk hívó szavának. Még így is bõven szintidõn
belül leértünk célba. Szépséges oklevelet és kitûzõt kaptunk —
utóbbit fiam hosszasan forgatta kezében, megható pillantok
voltak. 

Szív és lélek ellátmánya után a pocakba való után néztünk.
Remek volt a zsíros kenyér, pont így kedvelik a medvelányok! 

Köszönjük a mai napot, ez egy remek túra és méltó meg-
emlékezés volt. 

Trianoni teljesítménytúra - egy résztvevô tollából
(„erdõt, füttyös gyümölcsöst, szõlõt és sírokat”) 
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Az elsõáldozó az Oltáriszentséget, Krisztus Testét veszi magához. Ez
a szentség a lelki fejlõdés, a keresztény élet folyamatos segítõje, ezért
helyes tiszta lélekkel, felkészülten, az elsõáldozást követõen tovább-
ra is rendszeresen áldozni. A Szent Anna templomban idén 12
gyermek járult az elsõ szent áldozáshoz, melyet követõen a temp-
lomkertben kakaóval és kaláccsal vendégül látták a gyerekeket.
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Immár negyedik éve
ünnepeljük a Védõnõk nap-
ját, június 13-án. Ez a dátum
történelmi jelentõséggel bír,
mivel 1915. június 13-án ala-
kult meg Budapesten az
Országos Stefánia Szövetség-
az anyák és a csecsemõk
védelmére. A Szövetség véd-
nöke és névadója gróf Lónyai
Elemérné Stefánia hercegasz-
szony volt. A Szövetség kere-
tében indult útjára a védõnõi
munka, mely napjainkban is
létezõ egészségügyi szakma.
A múlt század elsõ évtize-
deiben a védõnõknek nagyon
fontos feladatuk volt a tudat-
lanság és a babona elleni
küzdelem, az anyák meg-
gyõzése a helyes csecsemõ-
táplálásról, a fertõzõ be-
tegségek megelõzésérõl, a
gyermekek megfelelõ gon-
dozásáról. A csecsemõhalan-
dóság csökkentése és a nem-
zet számbeli erõsítése volt a
cél. 1927 és 1940 között a
Stefánia Szövetség mellett
párhuzamosan mûködött a
Zöldkeresztes Egészség-
védelmi Szolgálat. Az elne-
vezés a nemzetközi környe-

zetvédõ mozgalmakra utal. A
szolgálat munkatársai ápoló-
nõi és védõnõi oklevelet
kaptak. A zöldkeresztes
védõnõk feladatai az anya- és
csecsemõvédelem, az iskola-
egészségügy, a nemi betegsé-
gek és a TBC elleni küzde-
lem, a szegény betegek ott-
honi ápolásának megszerve-
zése és a szociális gondozás
volt. A Stefánia Szövetség és
a Zöldkeresztes Egészség-
védelmi Szolgálat 1941-ben
egyesült. 1951-tõl a védõnõk
bekapcsolódtak az orvosok
betegellátó tevékenységébe,
és ekkor alakult ki az a rend-
szer, amelyben minden kör-
zeti orvos mellett egy védõnõ
is dolgozott. Az 1960-as
évektõl a gyermekorvosi kör-
zetek kialakítása is elkez-
dõdött, a 70-es években az
iskola-egészségügy volt fó-
kuszban. 1973-tól a családi
életre nevelésben való rész-
vétellel, és egészségnevelõ
elõadások tartásával bõvült a
Védõnõi Szolgálat feladata.

Napjainkban az egész-

ségügyrõl szóló 1997évi
CLIV. törvény rögzít, hogy a
helyi önkormányzatok gon-
doskodnak az egészségügyi
alapellátás körében - a védõ-
nõi ellátásról. A területi vé-
dõnõ az önkormányzat által
megállapított körzetben (el-
látási területen) végzi munká-
ját. Feladatát az ellátási terü-
letén lakcímmel rendelkezõ
személyekkel, illetve a kör-
zetében életvitelszerûen tar-
tózkodó olyan személlyel
kapcsolatosan is köteles ellát-
ni, aki az ellátás iránti igényét
írásban bejelenti. A tevékeny-
ség szakmai felügyeletét az
ÁNTSZ vezetõ védõnõje
látja el. A mai védõnõk fel-
adata többek között: a nõ-
védelem (családtervezés, szû-
rõvizsgálatok), a várandós
anyák gondozása, segítség-
nyújtás a gyermekágyas idõ-
szakban, az újszülött kortól
iskolás korig a gyermekek
gondozása (családlátogatá-
sok, a nevelés segítése, táplá-
lás fokozott figyelemmel
kísérése, tanácsadások, szû-

rõvizsgálatok, védõoltások
szervezése és nyilvántartása,
stb.), a családgondozás, to-
vábbá az egyéni és közösségi
egészségfejlesztési, egészség-
védelmi programok tervezé-
sében szervezésében és meg-
valósításában való részvétel.
A védõnõ a tevékenységét
külön tanácsadó helységben,
a családok otthonában és a
nevelési-oktatási intézmé-
nyekben végzi.

A XX. század végére kiala-
kult és a XXI. század elején
még meglévõ és mûködõ
védõnõi hálózat valójában
igazi hungarikum, mivel ilyen
jellegû ennyire komplex
szolgáltatást végzõ egészség-
ügyi-szociális segítõ szolgálat
csak hazánkban mûködik. 

A Védõnõk Napját Kere-
pesen is megünnepeltük, vé-
dõnõinket Franka Tibor pol-
gármester állófogadással ven-
dégelte meg, akik munkájuk
megbecsülésének jeleként
némi jutalomban is részesül-
tek. Köszönjük odaadó mun-
kájukat!

Dr. Vaszil László

Védõnõk napja

Nem az elsõ és vélhetõen nem is az utolsó eset, hogy elsõsorban
aránylag fiatal, de többgyermekes anyukák kérnek krízissegélyt
arra, hogy nem kívánt gyermekük orvosi abortálását kifizessük.
Mindezt orvosi igazolásokkal és a 8-9 ezer forintos díjról szóló
csekk bemutatásával teszik nyomatékosabbá, no meg azzal a kije-
lentéssel, hogy nincsen férjük, vagy nem akar fizetni.

Hiába. Szó sem lehet arról, hogy a kerepesi adófizetõk pénzébõl
különféle szerelmi légyottok esetleges felelõtlen, vagy nagyon is
átgondolt számítások beteljesedését finanszírozzuk közpénzbõl.
Már az a pimaszság is felháborító, amely a tetovált, festett körmû,
mobiltelefonos segélykérõket jellemzi, tudniillik, hogy mosolyog-
nak az egészen, amikor azt kérdezem tõlük, miért a polgármester-
hez jönnek ilyen kérésekkel. Talán az „elkövetõhöz” kellene for-
dulni helyettem. Erre nem egyszer a legdurvább szavakkal és átkok-
kal illetnek.

Egyre nehezebb az élet, miközben egyre kevesebb a munkahely,
egyre több a kiszolgáltatott ember, és egyre kevesebb, aki dolgozni
akar. Jönnek segélyt kérni tüzelõre, energiára, élelmiszerre,
bankhitelre, sõt temetésre is. ha tudunk és indokolt, akkor segí-
tünk. Gyermeket viszont nem ölünk! A kerepesi polgármester biz-
tosan nem!

Franka Tibor polgármester

Abortusz nem!

Automata 
mosógép 

szerviz
Billinger Zoltán
06-30-214-6366
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Már megszokhattuk Kerepesen, hogy a NÖK azaz a Német
Önkormányzat Kerepes rendszeresen beszámol azokról
történésekrõl is, ami a helyi németségen kívül mindenkit érint-
het. A házunk táján ismét beindult az élet. A Német Önkor-
mányzat egyik tagja Kovács Zoltánné lemondását követve,
Herbszt Károlyné lép a helyére. A „Stammtisch klub”, amelyet
a Kerepesi Német Hagyományõrzõ egyesület „leányvállalatá-
nak” is nevezhetnénk, egy tánctanár segítségével gyakorolja új
koreográfiáit, ami bõvülni fog továbbra is. Fellépõ ruhák
beszerzésérõl is döntött az NÖK. A sok pályázatból ismét
nyert egy. Az ifjúsági táborok támogatására kiírt pályázaton
nyertünk és ezzel megvalósulhat a 2012-es tábor, amit az
NÖK szervez. Egy kis vigasz azért, hogy sajnos az Anna bál
nem kerül mégsem megrendezésre. Ennek technikai feltételei
nem valósulhattak meg, de talán jövõre lehet róla szó. Ezúton
is köszönet a szervezõknek és támogatóknak. 

A nyári tábor viszont rendkívül érdekes és sok programmal
várja az érdeklõdõket. Részletek a www.nok.uw.hu oldalunkon
a Facebookon, és a médiákban, valamint az Iskola honlapján is.
Tovább folytatjuk a családfák kutatását és erre van érdeklõdés.
De szeretnénk, ha még többen jelentkeznének nálunk, akik
érdeklõdnek családjuk eredetérõl. 

Péteri Német Önkormányzatával eddig is jó kapcsolatot
ápoltunk, amit egy nem régiben ott tett látogatásunk további
eredményekkel bõvített. Tervezzük közös rendezvények meg-
tartását mind két településen. Már másodszor Jártunk
Dunaharasztiban is, a tutajos találkozón, ami a már említett
Vizi útra való megemlékezésrõl szól. Színvonalas programon,
egy kedves ismerõs várt. Holes Tünde Kerepesrõl származott
oda. Köszönet a szuper programért és a kedves fogadtatásért.

Múlthavi számunkban meghírdetett Anna bál rendezvé-
nyünk technikai okok miatt nem kerül megrendezésre.

Springer Friedrich

Táborozás a szabadban az NÖK-el



2012.Május 25.-én az elsõ nyílt csalá-
di nap megrendezésére került sor a
Kerepesi Babaliget Bölcsõdében. A
szülõk az egész napot a bölcsõdében
tölthették gyermekükkel. Nagy volt az
érdeklõdés. Volt, aki a nagyszülõket is
elhozta, hogy megmutassa hol és hogyan
tölti azt az idõt, amíg anyu és apu
dolgoznak. 

A Kölyökidõ Alapítvánnyal 2 hónap-
ja felvettük a kapcsolatot, majd rövid

egyeztetés után ígéretet kaptunk, hogy
hosszú távon is segítségünkre tudnak
lenni programjaink szervezésében.
Évente kétszer, maximum háromszor
tudja az alapítvány térítésmentesen
támogatni rendezvényeinket. Évszaktól
és ünnepektõl függõen arcfestõt,
bohócokat, bûvészeket küldenek,
igényeinknek megfelelõen. Segítsé-
günkre tudnak lenni a mikulás, far-
sang, húsvét, szüreti programok,
közös születésnapok szervezésében,
színesebbé tételében.
Támogatásukkal a családi napra
arcfestõt sikerült szerveznünk, aki
szinte minden picinek igénye sze-
rint festette az arcát, a gyerekek és a
szülõk nem kis örömére. 

Szerencsére az idõjárás kedvezett
a rendezvénynek, ezért a délelõtti
órákat a szabadban töltöttük. A
gyerekek minden udvari játékot
megmutattak szüleiknek, amikor pedig
megéheztek szülõi felajánlás segítségével
mini fánkot majszoltak, a szülõknek
pedig szendviccsel, pogácsával kedves-
kedtünk.

Ebéd után, amíg a picik aludtak, Dr.
Vaszil László gyermekorvos, a bölcsõde
orvosa és a védõnõk tartottak kötetlen
beszélgetés keretében elõadást a

lázcsillapításról, védõoltásokról aktuális
kérdésekrõl.  Az apukák ezen idõ alatt a
fa kerítés festésében segédkeztek, bár
anyukák is megmutatták, hogy ez
bizony nemcsak férfimunka lehet.

A délutáni szunyókálás után az
uzsonnát már a szabadban fogyasztották
el a picik, majd a nap zárásaként
bábmûvészek érkeztek bölcsõdénkbe.

A Bábrakadabra Bábszínház mûvészei
a Szivárványmesét adták elõ a piciknek,
de a szülõk is érdeklõdéssel figyelték a
mûsort.

Csecsemõszínház
A norvég szakemberek által 2002-ben

elindított „Mûvészet a legkisebbeknek”
programhoz Magyarország 2005-ben
csatlakozott. Azóta sorra készülnek — és
egyre népszerûbbek — ezek a 6 hónapos
kortól 3 éves korig ajánlott elõadások.
Pszichológusok és pedagógusok vizsgála-
tai során kiderült: a hangok, az érzelmek,
az anyára ható vizuális élmények már a
méhen belül is befolyásolják a magzat
fejlõdését. Az anyaméhben töltött kilenc
hónap, és az azt követõ három év egész
további életünkre kihat. Ezt a három évet
hivatott színesíteni, gazdagítani,
élménydúsabbá tenni a csecsemõszínház.
Ezek az elõadások kifejezetten bölcsõdés
korú gyermekek számára készülnek,
nagy, színes, esztétikus formákkal,
anyagokkal és bábokkal, ijesztõ fények és
hanghatások mellõzésével. 

Egy csecsemõszínházi elõadás két
részbõl áll: 20 percet vesz igénybe az
elõadás, és további 20 perc, amikor a gye-
rekek megfoghatják, megsimogathatják
az elõadásban szereplõ kellékeket, bábo-
kat, díszleteket. Minden ilyen elõadás új
élményekkel, tapasztalatokkal gazdagítja
a gyermekeket, hatékonyabban, mint
bármikor a késõbbi életük során.
www.babrakadabra.net

Az elõadás színvonalát és az érdek-
lõdõ, csodálkozó tekinteteket látva
rögtön felmerült kisgyermekn-
evelõinkben a gondolat, hogy ezt a
megkezdett irányt folytatni kellene.  A
társulat vezetõjével Revuczki Nóra báb-
mûvésszel egyeztettünk, hogy õsztõl, ha
a szülõk igénylik rendszeresen fognak
elõadásokat tartani a bölcsõdéseinknek.

Az elõadást az udvaron tartották, bár a
színészek elmondták, hogy szabadban
még nem báboztak, de örültek a felkérés-

nek és a sikerén felbuzdulva a továbbiak-
ban is fognak szabadtéri körülmények
között elõadásokat tartani. Ehhez a siker-
hez természetesen nem hagyhatom szó
nélkül, hogy szintén szülõi segítséggel
sikerült egy hatalmas napvitorlát kihe-
lyezni az udvarra, ami megszûri a fényt,
hiszen a facsemetéink még nem adnak
elég árnyékot. Az elõadás után még játék
következett, elfogytak lassan a szendvic-
sek, pogácsák és az apróságok örömmel,
élményekkel, vidám mosollyal indultak
haza szüleikkel. 

Franka Tibor Kerepes Nagyközség
polgármestere egész nap jelen volta ren-
dezvényen, érdeklõdéssel figyelte a nap
eseményeit, beszélgetett a szülõkkel, ját-
szott a picikkel majd ajándékkal lepte
meg a bölcsõde dolgozóit és a szülõket. A
belsõ udvarunk nyitás óta üresen áll, le
van térkövezve, a jó idõben már ki lehetne
ülni megbeszélésekre, szülõkkel való
egyeztetésekre, de nem volt anyagi
fedezetünk, hogy kerti bútort vegyünk
erre a célra. Ezt látva Polgármester úr
magánemberként négy székbõl, asztalból
és napernyõbõl álló kerti bútor szettet
ajándékozott a bölcsõdénknek, melyet
ezúton is nagyon szépen köszönünk!

Az õsszel beíratott gyermekek szülei a
jó idõben már kényelmes körülmények
között, akár a szabadban is várhatják
gyermekeiket a beszoktatás ideje alatt. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani: 
- Kovács Sanyika szüleinek, Kovács

Sándornak és Perenyei Brigittának a mini
fánkok készítéséért; - Pupp Gyuszika
anyukájának, Baán Brigittának az Anyák

napjára és egyéb alkalmakra felaján-
lott virágokért; - Takács Anna Virág
szüleinek, Takács Krisztiánnak és
Takácsné Matuza Katalinnak a napvi-
torla felszerelésében és egyéb kerti
munkálatokban nyújtott segítségért; -
Köszönjük a szülõknek a kerítésfestés-
ben nyújtott segítséget, és még egyszer
köszönjük Franka Tibor polgármester
úrnak a kerti bútor szettet.

Sok pozitív visszajelzés érkezett
a szülõk részérõl a családi nappal és
a munkánkkal kapcsolatban. Ez szá-
munkra nagyon fontos, hiszen a
bölcsõdei gondozás, nevelés mód-

szertani alapelvei mellett a szülõk
véleménye, kérése, javaslata nagyban
hozzájárul, hogy munkánk a szülõk
megelégedését, gyermekeik legjobb
mentális, emocionális és pszichés
fejlõdõsét szolgálja ebben a kis
közösségben.

Június 22.-én kis mûsorral egybekötve
zárjuk le az elsõ gondozási évet, és búc-
súztatjuk az óvodába induló gyerekeket.
Õk azok, akik elõször lépték át, az újon-
nan átadott Babaliget Bölcsõde küszöbét.
Õk azok, akik a dolgozókkal együtt ren-
dezték és „lakták” be a bölcsõdét. Ez a
„ballagás” hagyományt teremt, mint
ahogy a családi nap is részévé válik a bölc-
sõdének, hiszen egy élettér, egy
intézmény, egy kollektíva alakult ki
Kerepes életében, ezzel együtt pedig elin-
dul, és idõvel majd felnõ egy generáció,
akik már elmondhatják magukról:
Kerepesen jártunk bölcsõdébe!
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OVI-HÍRADÓ

Csicsergõ óvoda

Meseliget óvoda

Szivárvány óvoda

2012. június 16-án óvodáink is részt vettek a Kerepesi
Sportpályán megrendezésre kerülõ JUNIÁLISON. A gyere-
kek az óvónénik szervezésében, (a tanítónénik segítségével)
játékos sportfeladatokat hajtottak végre. A környezõ utakon
kijelölt állomásokat térkép alapján kellett felkeresniük, ahol
különbözõ feladatokat teljesítettek, mint pl. „mocsárjárás”,
labdával célbadobás, haladás ugrálólabdával, kirakó megfej-
tése, szlalomozás, labdavezetés, labdakeresés, „átkelés a
folyón” stb. Minden állomáson a feladatok végrehajtása
után, nyomdát kaptak a gyûjtõfüzetükbe. Aki minden
nyomdát összegyûjtött a pálya végén ajándékot kapott.
Rendezvényünkön a bölcsödébe járó és az iskolás gyerekek
is aktívan részt vettek.
Köszönjük azoknak a családoknak a támogatását, akik a
nagy meleg ellenére is elhozták gyermekeiket és
lelkesítették õket. Reméljük mindenki jól szórakozott! 

2012. június 1-én a Forrás mûvelõdési házban
Pedagógusnapi köszöntõn vettünk részt. Az idén negyedik
alkalommal átadásra kerülõ „Az év pedagógusa” kitüntetést
Vég Sándorné Erzsike néni kapta a Csicsergõ óvodából. 
A teljes kollektíva nevében gratulálunk!

Óvodánkban május 26-án
minden csoport megtartotta a
tanévzáró ünnepélyét. Ezen a
napon köszöntek el az iskolá-
ba induló Méhecske és Mókus
csoportosok gyerekek is. Az
évzáró után délután az udva-
ron majálist tartottunk.
András bácsi vezetésével a
gyerekek néptánc bemutatót
tartottak. A rendezvényen
volt bohóc, lufihajtogatás,
ugrálóvár, arcfestés, kézmûves
foglalkozások. A szülõknek
sportverseny, amit Molnár
Csaba szervezett. A mulatsá-
got finom bográcsgulyással
zártuk, amit Keller Pista bácsi
készített. Köszönjük, finom
volt! Köszönjük a támogatást
a szülõknek, Tóth pékségnek
és Hutter Pálnak.
Május 29-én a Süni és Csiga-
biga csoport a Lázár lovas-
parkban volt kirándulni.
Megnézték a kisállatkertet és
háziállatokkal ismerkedtek.

Nagyon tetszett a gyerekek-
nek a lovasbemutató és a
lovaskocsikázás. 
Május 30-án a Fecske és a
Mókus csoport kirándult
Katalinpusztára. Túravezetõ
segítségével végigjárták a
tanösvényt, ahol rengeteg
információhoz jutottak. A
jól sikerült napot fagyizással
zárták.
Június 1-én a Méhecske cso-
port egy utolsó közös kirán-
dulásra indult. Sétahajóról
megnézték Budapestet, majd a
Természettudományi Múze-
umba látogattak. A napot az
Orczy-kert játszóterén zárták.
A tanév végén két
kolléganõtõl búcsúzik a kol-
lektíva. Nyugdíjba megy a
Csiga-biga csoportból Végh
Sándorné Erzsike néni és
Nyesõ Jánosné Jutka néni.
Sok éves munkájukat
köszönjük, nyugdíjas éveikre
jó egészséget kívánunk!

Május 19-én egész napos
programmal vártunk az óvo-
dánkba járó gyermekeket és
családjaikat. Délelõtt az évzáró
és ballagási ünnepségeket
tekinthették meg a szülõk és a
meghívott vendégek. Minden
csoportunk mesével, versekkel
és énekekkel átszõtt kis
„színdarabot” adott elõ az
óvónénik segítségével. Teknõs
csoportosaink a mûsor végén
elbúcsúztak az óvodától, õk
szeptemberben már az iskolá-
ban kezdik meg az új tanévet.
A ballagásra ellátogatott hoz-

zánk Dóczi Judit tanítónéni is.
Délután már az önfeledt

szórakozásé volt a fõszerep.
Gyermeknapi majálison vehet-

tek részt a gyerekek ahol arc-
festés, tetoválás, pónilovagolta-
tás, elektromos kismotorozás
és légvár szórakoztatta a
vendégeket.

Késõbb megérkezett Orsi és

Zsuzsi is, akik zenés
mûsorukkal kápráztattak el
bennünket. Nagy örömünkre
sok iskoláskorú gyermekkel is
találkoztunk, akik korábban
hozzánk jártak. Amíg a
gyerekek játszottak, addig a
felnõttek beszélgettek és
fogyasztották a büfé kínálatát.
Hat órára elkészült a finom
babgulyás is, amit egy Pillangó
csoportos kislány apukája
fõzött nekünk. Köszönjük!

Május 21-én a Margitszigetre
mentünk kirándulni, amelyen
óvodánk mind a négy csoportja
részt vett. Sétáltunk, fagyiz-
tunk, megtekintettük a sziget
nevezetességeit, majd amikor
elfáradtunk a játszótéren

pihentük ki magunkat. Délután
felejthetetlen élményekkel
érkeztünk vissza az óvodába. A
gyerekek még napokon át
mesélték élményeiket.
Köszönjük a Maci és Pillangó
csoportos két testvérpár szülei-
nek, hogy anyagi támogatásuk-
kal (a buszköltség
kifizetésével) lehetõvé tették az
egész napos kirándulás lebo-
nyolítását.

Május végén a fakultatív
programokra járók néptánc
bemutatón és németfoglalko-
záson vettek részt, amelyre
meghívták a szülõket is, hogy
bemutathassák az év során
tanultakat.

Június 4-én szülõi
értekezletet tartottunk a
Teknõs csoportban, ahol már a
leendõ „Kisteknõsök” szüleivel
ismerkedtünk. Az értekezleten

tájékoztattuk a szülõket az
óvodakezdéssel kapcsolatos
teendõkrõl és idõpontot egyez-
tettünk a beszoktatás menet-
rendjéhez.

Meglátogattuk a bölcsõdéseket,
ahol a leendõ ovisokkal ismer-
kedtünk. Minden csoportban
lezajlottak az évzáró és ballagó
ünnepélyek. Rengeteg szülõ és
vendég tisztelt meg bennünket a
jelenlétével. A rendezvényre az új
mûvelõdési házban került sor,
ahol mindenki elfért.
A nagy eseményt délután juniá-
lissal folytattuk az óvoda udva-
rán. A néptáncosok színvonalas
elõadása nyitotta meg a gyerek-
napi programot Hutter Anett
vezetésével. Volt ugrálóvár, arc-
festés, tetoválás, virághajtogatás.
A jó közérzetet a büfé gazdag
kínálata (lángos, sütemény,
édesség, kávé, üdítõk) tették tel-
jessé. Pista bácsi gulyáslevese idén
is osztatlan sikert aratott a csalá-
dok körében. Köszönjük!
A Polgármester úr, Mayer
Endréné és Kóbor Tamás
képviselõk pedagógusnapi meg-
emlékezésre vártak bennünket a

mûvelõdési házba. Kedves
mûsort az iskolások szolgáltat-
tak, majd köszöntötték a pedagó-
gusokat és a pedagógiai munkát
segítõket. Mácsai Mariann támo-

gatásával a közös beszélgetésre
terített asztal mellett kerülhetett
sor, amire a finomabbnál
finomabb süteményeket a
bölcsõde konyhásai sütöttek.
Köszönjük mindenkinek!
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Az iskola hírei

2012. május 25-ére gyereknapi ven-
dégségbe hívtuk a kerepesi Szivárvány
Óvoda Manócska csoportját. Már a
hét elején minden kis óvodásnak eljut-
tattunk egy meghívót. Izgatottan
készülõdtünk. Hétfõn bodzát szed-
tünk, hogy pénteken friss bodzaszörp-
pel kínálhassuk vendégeinket. Szerdán

délután Lívi, Betti, Csilla, nagy titko-
lózások közepette ajándékot gyártott
(ez egy hurkapálcán lógó pillangó volt,
aminek a testét egy nyalóka adta).
Csütörtökön sütit sütöttünk. Péntek
reggel nagyon izgatottan vártuk az
óvodások érkezését. Hogy jobban
teljen az idõ, sok-sok kõrjátékot ját-

szottunk. Aztán megérkeztek!
Utoljára talán a húsvéti nagy tojáske-
resésben voltunk ilyen sokan.

Egy kis szabad játékkal kezdtük,
mert nálunk sok új, izgalmas dolog van
az ovisoknak. (Legjobban õk is a
labdafürdõt szerették!) Utána kimen-
tünk a kertbe, ahol lehetett sütit enni,
bodzaszörpöt inni és erõt gyûjteni az
elkövetkezõ sorversenyhez. A sorver-
senyben, a csapatokban vegyesen vol-
tunk óvodások és gyerekházasok (és
családsegítõsök!). Senki nem lógott ki.
Verseny közben is jó volt látni, ahogy

figyeltek egymásra a gyerekek és
persze a felnõttek is. Nagyon izgalmas
volt, de sokat nevettünk is közben.

Csak azt nem értettük, miért mindig a
fiúk gyõznek? Azért õk is megtapsol-
ták a lányokat! Verseny után még kia-
báltunk egy kicsit a szomszédban lakó
emu után, majd mikor megjelent, meg-
etettük levelekkel. Az ovisoknak saj-
nos sietni kellett vissza, várta õket az
ebéd. Útravalónak mindenki megkapta
pillangós ajándékát és jólesõ fáradtság-
gal indultak az óvodába és haza. 

Köszönjük az Óvónõknek, hogy
áthozták csoportjukat és aktívan részt
vettek, segítettek programunkban! Az
óvodásoktól meghívást kaptunk a
június 2-án tartandó évzárójukra. Ezt
is köszönjük! Élményekkel teli,
nagyon szép volt ez a nap! (Aki sze-
retne több képet látni programjaink-
ról, a Facebook oldalán, Mosoly-vár
Gyerekház néven megtalál minket és
sok-sok fényképet.)

Borsos Csilla Gyerekház vezetõ

Mosoly-váras gyereknap

“Citius, Altius, Fortius”,
amely magyarul annyit jelent,
hogy “Gyorsabban,
Magasabbra, Bátrabban”. Ez a
mondat lebegte át iskolánk
falait június 4-tõl június 9-ig.
Hétfõ reggel 8 órakor a diá-
kok izgatottan gyülekeztek a
tornateremben, ahol Nagy
László igazgató úr, a
köszöntõ beszéde után meg-

nyitotta az II. KEREPESI
OLIMPIÁT.  Majd az olim-
piai láng bejövetele után a
„sportolók” és a „bírák” is
letették az esküt. Ezt
követõen minden osztály az
olimpiai lánggal futott egy
tiszteletbeli kört az iskola
pályáján. 

Rendhagyó módon az
összes tanóra az olimpiáról
szólt. Az osztályok választot-
tak maguknak egy volt olim-
piai helyszínt, és annak az
országnak a névben képvisel-
tették magukat a játékokon.
Minden délután egyéni - és
csapatjátékokon vettek részt
a sportolók. Csütörtökön
ellátogatott iskolánkban
Király László hivatásos
doppingellenõr, aki nagyon
sok érdekes dolgot mesélt a
gyerekeknek. Az olimpiai hét
záróünnepségére június 9-én,
szombaton került sor, ahol is
az osztályok, az „országukra”
jellemzõ színekben, motívu-
mokban, az országuk zászla-
jával vonultak fel. Ezen a
napon került sor a heti sport-
verseny helyezetteinek a
kihirdetésére és a jutalmazás-
ra is.

De szombaton nemcsak
ettõl volt hangos az iskola. A
minden évben megrendezésre
kerülõ Széchenyi Gálát is
ezen a napon tartottuk meg.
A Gála keretében minden
osztály egy táncot adott elõ,

Olimpia, Széchenyi Gála,

Gyereknap

amelyet Ragoncza Imre, az
iskola tánctanára tanított be
az osztályoknak. De nemcsak
az iskolások mutatták meg
tudásukat, hanem a nagycso-
portos óvodások is színvona-

las produkcióval lepték meg a
közönséget.  A produkciók
alatt az osztályok lelkes
szülõi csapata az iskola udva-
rán bográcsban készítette az
ebédet a gyerekeknek.

A jóllakott, megpihent
gyereksereg egy órától az
iskola pályáján a Magor
Magyarjai Hagyományõrzõ
Egyesület jóvoltából, népi
játékokkal ismerkedhetett
meg. Ezen a Gyereknapon is
rengeteg, jobbnál-jobb játé-
kot próbálhattak ki a gyere-

kek és szüleik, mint pl.
sárkányûzõ, hordólovaglás,
Toldi erõpróba, zsákba ugrás,
koronázó, csigafutatás, jurta
sátor, rovásírás, íjászat, sütö-
de. Azok a gyerekek, akik a
délután folyamán, az elõre
kijelölt összes játékban, kb.
30 játék, kipróbálták magu-
kat, ajándékban részesültek.
A jászságból érkezõ csapat
délután öt óráig szórakozta-
tott bennünket. Ezzel a prog-
rammal párhuzamosan, tanár
— szülõ - diák meccsek foly-
tak a tornateremben, szinte
kifulladásig. 

Diákjaink nemcsak renge-
teg új ismeretet szereztek,
hanem nagyon sokat sportol-
tak és szórakozhattak ezen a
héten. 

Váray Anita
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A tavalyi év után az a
megtiszteltetés és lehetõség
érte a Széchenyi István Álta-

lános Iskola tanulóit, hogy
második alkalommal mehet-
tek el év végén a mogyoródi
Aquarénába. Jú-nius 15-én az
iskola elõtt gyülekeztek a
tanulók és tanáraik, majd 9
órakor elérkezett az indulás.
Az iskola diákja — kicsik és
nagyok egyaránt — 10órától
délután 3 óráig élvezhették ki
az élményfürdõ adta
lehetõségeket. Az alsós osz-
tályok a kismedence és az ott
található szórakozási
lehetõségeket vették birto-
kukba, míg a felsõs osz-

tályok a csúszdákban bõ-
velkedõ medencékben rótták
a köröket. Egy “játék” sem
maradt kipróbálatlanul.
Persze a tanulók mellett a
bátrabb kedvû pedagógusok
is lecsúsztak egy-két csúsz-
dán. A legnagyobb érdek-
lõdést és a legtöbb menetet a
gumicsónakos Fekete-lyuk-
nál és a Vadvízi Folyó-nál
tapasztaltam. Számos verseny
volt látható a Nagy
csobbanás nevû csúszdánál is,
ahonnan felhõtlen mo-sollyal
kászálódtak ki a nebulók és
olykor a tanár bácsik, tanár
nénik. A nyu-godtabb
lelkületû és pihe-nésre vágyó
felnõttek pedig a jacuzzi
regenerálódó hatását élvez-
hették ki.
Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni a lehetõséget
Franka Tibornak, Kerepes
polgármesterének és Bán
Tibornak, az Aquaréna kom-
munikációs igazga-tójának,
hogy lehetõvé tették szá-
munkra idén is ezt a felejthe-
tetlen élményt!

Gulyás Zoltán

Aquapark

Nagyon vártuk a május
31-ét. Ezen a változó
idõjárást beígérõ csütörtöki
napon vágtunk neki ugyanis a
mi, a „legjobbak” a
Balatonszárszó felé vezetõ
útnak, hogy egy napig kerül-
jük az iskolát, és élvezzük a
buszkirándulást. Hogy kik
voltak a szerencsések, hogy
kik voltak a legjobbak? Azok,
akik egész évben az átlagos-
nál többet tettek a közössé-
gért, akik rendszeresen vállal-
tak szabadidejük terhére is
feladatokat, pl. idõseket láto-
gattak hónapokon át, egész
évben, minden reggel a
kicsiknek segítettek átjutni
az iskolához vezetõ mûúton,
és azok, akik több mint 100
ötöst gyûjtöttek a tanév
során. Közel 30 felsõs diák.

Az idõ végül kegyes volt
hozzánk. Annyira, hogy a

gyönyörû és izgalmas székes-
fehérvári séta, majd a József
Attila Emlékmúzeum meglá-
togatása után Siófokon, az
„aranyparton” még fürödni is
tudtunk. Rengeteg élmény-
ben volt részünk, míg a fel-
adatok és kérdések nyomán
ismerkedtünk a várossal és a
múzeumokkal, és nagyon jól
esett a kis lubickolás a
„magyar tengerben”.
Köszönjük szépen ezt az
emlékezetes napot a
Diákönkormányzatnak, Bogi
néninek és Margit néninek,
akik elkísértek bennünket.
Jövõre is számíthatnak ránk!

A jutalmazottak

Jutalomkirándulás a legjobbaknak

Idén is megrendezésre
került iskolánkban az
„éjszakai könyvvarázs”címû
programunk. Ez már hagyo-
mánynak számít nálunk, mert
hatodik éve tartjuk ilyenkor,
május végén.

Május 26-án, szombaton
este 8-tól hajnal fél 3-ig tar-
tott a program. Aki ezen
részt szeretett volna venni,
annak el kellett olvasni Rideg
Sándor: Indul a bakterház,
Mándy Iván: Robin Hood
címû könyvét, vagy Nógrádi
Gábor humoros könyveinek
egyikébõl prózát kellett
elõadnia. Ezeken kívül a
regényekbõl jelenetet kellett
rögtönözni és eljátszani.

Mivel végre jó idõ volt,
most másodszor tábortûzzel
„vágtunk bele az éjszakába”.
Büfésünk, Péter Bácsi zenélt
és énekelt, jó hangulatot
teremtett. Addig mi az udva-
ron limbóztunk a Hungária
Limbóláz címû nótájára.
Mindenki nagyon élvezte.
Azután bementünk az
iskolába, és minden felsõs
osztály tanulói 5-6 fõs csapa-
tot alkotott, mert csapatver-
senyekkel folytattuk a
mókát: prózát mondtunk,
jelenettel készültünk, és
riportot készítettünk. Ezt
követte az elsõ „betyáros”
feladat, a köcsögtörés. A csa-
patokból egy önkéntes bátor
gyereknek be kellett kötni a
szemét, megforgatni forgó-
széken, kezébe adni 1 botot,
majd csapatából egy irányító
szavakkal vezette a cél, azaz
a köcsög felé. Minden csapat
sikeresen oldotta meg ezt,
vagyis törtek a köcsögök ren-
desen. További betyáros
feladatok: íz próba (magyar
fûszerekbõl), bajuszfestés
bekötött szemmel, „borivó
verseny” és kincskeresés.
Ezekben mindannyian részt
vettünk. Nagyon tetszettek
ezek a vicces feladatok. De a
kincskeresés és a „borivó ver-
seny” tarolt a legnagyobbat.
Sötétben, elem lámpával kel-
lett az iskola folyosóin a kin-
cseket, azaz a csoki tallérokat
keresni. A „borivó verseny-

nél” kézhasználat nélkül kel-
lett meginni 1 pohár teát vagy
alma levet. Ez már nem sike-

rült olyan hibátlanul, hiszen
folyt a lé mindenhol, nem
csak a torkokban. De sebaj!
Jó móka volt ez is.

Mivel nagyon fáradtak és
ügyesek voltunk, szünetet
kaptunk, és jutalmul enni-
inni lehetett, nem is akármit!
a szendvicsek mellet friss
gofri és tea is készült.

Amikor az óra elütötte a
hajnal kettõt, lassan pakolni

kezdtünk, és végül fáradtan
haza indultunk. Ez egy feled-
hetetlen éjszaka volt, és aki
nem jött el, az vessen magára,
mert egy borzasztóan jó
élményt hagyott ki. Ez volt
eddig a legjobb éjszakai
könyvvarázs. Köszönjük
minden tanárnak és más
felnõtteknek, akik ezt meg-
szervezték: Bogi néninek,
Klári néninek, Margit néni-
nek, Ildikó néninek, Babi
néninek a könyvtárból,
Vincler Timi néninek, Nagy
Laci bácsinak és Péter bácsi-
nak.

Hock-Sirsom Viktória 7. b.

A Könyvek éjszakája
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Június elsõ hétvégéjén a szilasligeti NyuSzik Mami fogyi
csülkös bablevessel címû elõadásán könnyesre nevettük
magunkat. A vidám történet — melyet a társulat tagjai saját
maguk találták ki, írták a szövegét és Almássy Bettina
rendezett - egy elõkelõ budai szanatóriumban játszódik,
ahová a mostanság divatos lé-böjt kúrára érkeznek a fogyni
vágyó vendégek. A brilliánsan elõadott és a témát
tökéletesen kifigurázó elõadás végén a „lefogyott” társulat
tagjai gyors átalakítással vendéglátóhellyé alakították a
nézõteret és finom süteményekkel hízókúrára fogták a
közönséget, mintegy folytatva a vígjátékot. 

NyuSzik a színpadon

Június 8-án, pénteken a kistarcsai Hétköznapi Broadway
Hõsök elõadásában bemutattuk a Rómeó és Júlia musicalt.
Az új mûvelõdési ház színházterme megtelt erre az estére.
Az ifjú színészek elvarázsolták a közönséget, csodálatos
énekeikkel, látványos koreográfiájukkal, profizmusukkal.
Lélekemelõ, szívet melengetõ, káprázatos világba repítõ
elõadást láthattunk. Nagy dicséret illeti Szmatana Andit,
aki rendezte a darabot, szárnyai alá vette a fiatalokat és a
lelke volt a próbáknak. Nagyon köszönjük, hogy mindezt
átélhettük veletek, általatok.

Klasszikus szerelem
Rómeó és Júlia elõadás 

a Mûvelõdési Házban

Értesítjük kerepesi ügyfeleinket, hogy az
51/1999. (XII.25) BM rendelettel módosí-
tott 27/1996. (X.30) BM rendelet 3-7 §-a
értelmében elôírt kötelezô kéményseprô-
ipari közszolgáltatás körébe tartozó
feladatokat — a települési Önkormányzat
közigazgatási határain belül a Magyar
Kémény Kft alkalmazottjai látják el. Az

Önök települését kollégáink 2012. 07. 01.  és 2012. 08.
20. között keresik fel. a társaságunk alkalmazásában álló
dolgozóink névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek. 

Baksza József kirendeltség vezetô
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Montesquiuen
Kedves Olvasók!
A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár a  következõ
újdonságokat ajánlja szíves figyelmükbe:

Felnõtt olvasóinknak ajánljuk:
Arim, Elizabeth von: Elvarázsolt április; Brockmann,
Susanne: Csókcsata; Grippando, James: Vad futás
(Világsikerek sorozat); Mallery, Susan: Citrom és osztriga;
Noor, Saskia: Ínyencklub; Roberts, Nora: Halálos utazás New
Yorktól Dallasig; Williams, Sean: Végzetes szövetség; Wood,
Barbara: Kutyák és sakálok; Child, Lee: Az ügy (Világsikerek
sorozat); Garwood, Julie: Az ideális férfi; Goodwin, Daisy:
Ártatalan szépség; Koontz, Dear R.: Elkárhozott lelkek (a
Frankenstein-ciklus negyedik kötete); Koontz, Dear R.: Élve
és holtan (a Frankenstein-ciklus harmadik kötete)

Gyermek olvasóknak ajánljuk:
Balázs Ágnes: Rakoncátlan Rozi Ramazuriországban (Már
tudok olvasni sorozat); Clare, Cassandra: Az angyal (Vörös
pöttyös könyvek sorozat — fantasy); Bat, Prunella: A varázsla-
tok órája (Milla és Sugar); Blesius, Susanne: Veszélyben a
királyság (Olvasó létra sorozat — Olvasó cinke); Mai, Manfred:
Iskolai történetek (Olvasó létra sorozat — Olvasó Leó);
Ondracek, Cludia: Történetek a barátságról (Kia olvasó tig-
ris); Reider, Katja: Az új osztálytárs (Olvasó létra sorozat —
Olvasó cinke); Kalvitzki, Sabine: Rejtélyes történetek
(Olvasó létra sorozat — Kis olvasó tigris; Erne, Andrea:
Teherautók, markológépek és traktorok (Mit? Miért?
Hogyan? 11.); Fischer-Hunold, Alexandra: Lánytörténetek
(Olvasó létra sorozat — Olvasó kalóz); Plackovskij, Mihail: A
nyúl, aki senkitõl sem félt; Plackovskij, Mihail: A sün, akit
meg lehetett simogatni; Reider, Katja: Csikótörténetek
(Olvasó létra sorozat — Olvasó kalóz); Új könyveinkrõl folya-
matosan tájékozódhatnak honlapunkon: www.kerepeskonyv-
tar.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 rend-
szerességgel házhoz szállítja a könyveket. Kérjük mindazo-
kat, akik szívesen olvasnának, de valamilyen oknál fogva
nem tudnak eljutni a könyvtárba, jelentkezzenek az 560-
340-es vagy 06-20-559-8917-es telefonszámokon!

Kedves Olvasóink!
Az elõzõ évek gyakorlatához hasonlóan a könyvtár július 30-tól

(hétfõ) augusztus 31-ig (péntek) zárva tart.  Nyitás: szeptember 3.
(hétfõ) 9.00 óra.

Megértésüket köszönjük!

Tankönyvárusítás:
A Széchenyi István Általános Iskola és AMI tanulói 

számára a tankönyveket 2012. szeptember 1-jén 9.00-15.00 óráig
árusítjuk a Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtárban.

Szilasmenti napok 2012. augusztus 25. szombat
Magyarok eledele fõzõverseny

Nevezési lap

Csapat neve: ....................................................................................

Csapatvezetõ neve: .........................................................................

Telefonszáma: .................................................................................

Az ételek elkészítéséhez egy darab, max. 20 l-es bogrács
használható.

Tûzifát, 1 db asztalt, 2 db széket biztosítunk. 
Nevezni lehet: 2012. augusztus 24. 17 óráig.

Várjuk csapatok jelentkezését!
Jelentkezés és részletes információ: Forrás Mûvelõdési Ház

28/560-360, 20/559-8921
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CSATORNABEKÖTÉS TELJES 
ÜGYINTÉZESSEL, INGYENES ÁRAJÁNLAT KÉSZITÉSSEL!

TEL: 06-20-9674-930

Vakondokat megszégyenítõ
módon feltúrta az ELMÛ villa-
mosenergia szolgáltató cég a
Templom utcát és környékét.
Tették ezt azért, mert a légveze-
tékeket az Európai Uniós
országokban kötelezõ levinni a
föld alá, nem csünghetnek,
mint eddig, az oszlopok között.

Drága mulatság és sok
kellemetlenséggel jár, de kö-
telezõ. Az eszeveszett furkálás-

nak Kerepesre nézvést annyi
haszna lett, hogy a polgármes-
ter úr közbenjárására a temp-
lomkapu elõtti részt a kivitelezõ
emberei térítésmentesen lebe-
tonozták.

Villany vakondok

A barbár emberek barbár viselkedési szokásai az utóbbi néhány hónap-
ban piromániás irányt vettek. Elõször a Hollandia telepen, június 20-
án hajnalban pedig a Wéber és Szondi utca sarkán lévõ hulladékszige-

ten gyújtottak fel és
égettek el két mûanyag
nagyméretû szelektív
szeméttárolót. Utóbbi
esetben az egyik lakó,
mivel egészségügyi
problémái miatt aludni
nem tudott, így vette
észre a lángoló konténe-
reket és férjével kihívták
a tûzoltóságot. 

Egyrészt az ott élõ
emberek küzdjék le

félelmüket és merjenek szembeszállni a vandálokkal és merjenek
telefonálni rendõrnek, közterület felügyelõnek, akár a polgármester-
nek is. Ne hagyják magukat! 
Nem kellett sokáig várni a követke-
zô felháborító vandál akcióra, mint
látható a képen, valaki(k)nek nem
tetszett az emlékmû melletti fából
készült pad, ezért szétrúgta(k).
Vajon miért a köz tulajdonán töltik
ki tehetetlen dühüket ezek a dühös
barbárok, vajon mit szólnának
ahhoz, ha az ô tulajdonukat rongál-
ná meg így valaki?

Kukaégetés — már nem az elsõ

Ismét felháborító arcátlanság borzolta a jóérzésû emberek kedélyét, akik
jelentették, hogy a Mogyoródi út és a Rozmaring utca sarkán lévõ hársfák
ágait három tagú kisebbség fûrészelte, hogy így könnyebben hozzájuthasson
a hársfa virágjához. A sarki ház kertjében tevékenykedõ tulajdonos
megkérdezte tõlük, hogy ki engedélyezte ezt a vandalizmust, mire õk
szemrebbenés nélkül elõször a közterület-felügyelõkre, majd a rendõrökre
hivatkozva magyarázkodni kezdtek. Mire a helyszínre érkeztünk, a garáz-
da trió a kiselejtezett babakocsival, melyet szállítóeszköznek használtak
már a Rét utcában tolták a fehér lepedõbe bugyolált zsákmányt. Ami a szo-
morú, hogy minden fáról ágastól szedik le a termést, még csak arra sem
gondolnak, hogy így jövõre talán mégiscsak fára kell mászniuk, mert nem
fogják elérni, amit el akarnak lopni.

A Hév sínek alatti aluljárót egy ideig lezárták a forgalom elõl fel-
újítás miatt. Kijavították és új burkolattal látták el az átjáró belsõ
falát, valamint a töltés oldalára kívülrõl korlátot szereltek fel. 

A Magyarországon
legnépszerûbb western
lovasverseny, az
Országos Western
Kupasorozat idén
elõször írt ki
futószáras versenyt
kezdõ lovasok számá-
ra. Eddig két helyszí-
nen zajlottak a verse-
nyek. Mindkét verseny
kerepesi kislányok
gyõzelmét hozta.
Gödön Andresz Szofia
lett az elsõ, és Fodor
Zsófia a második. A
XVII. Kerületben a
Beri lovardában a két
ifjú hölgy helyet cse-
rélt a dobogón, de így
is népes mezõnyt uta-
sítottak maguk mögé.
Mindkét esetben Dózsa Emília lett a harmadik. 
A közös mindhárom tehetséges ifjú lovasban, hogy a Kerepesen
mûködõ Mushroom Horse Farm tanítványai. A farm több mint tíz
éve egy baráti közösségbõl nõtte ki magát, és a múlt évtõl bejegyzett
közhasznú egyesületként mûködik és neveli a környék lovagolni
vágyó fiataljait. A gyerekek felkészítését végzõ lovas edzõk
Potykievicz Zsófia és Szabolcs Zsolt is kerepesi lakosok. 
Úgy tûnik, hogy a mi kis településünkön minden együtt van a
versenysorozat hátralevõ versenyein való jó szerepléshez, és a
késõbbi lovas sikerekhez is. 
A kis lovasok azt kérik, hogy még többen drukkoljanak nekik
Kerepesrõl.

Quinny

Kerepesi 
kislányok 
sikerei 
a western 
kupasorozatban
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Reform, vagy valami más a közigazgatásban, és az oktatási struktúrában

Itt állunk a „reform” kapujában, és a ránk váró változásokról nem tudunk szinte semmit. A megválaszolatlan kérdések pedig
csak növelik a bizonytalanságot. A válaszok egyenlõre csak fejben születnek, és a csapongó fantáziának mindössze az ember szel-
lemi kapacitása szab határt.

Néhány kérdés: A helyi adóbevételekbõl - a jelenlegihez képest - mennyi marad helyben? Ha kevesebb, akkor milyen
kötelezõen elõírt feladatok csökkennek? A mûködési kiadásokra mennyi pénz marad, a bázisévhez viszonyítva? Személyi, és lét-
szám kérdéseket érint-e az „államosítás”? Az „államosítás”azt is jelenti, hogy a keresztényi Magyarországon egy gyanús „egy-
ház”kezébe is kerülhet az iskola? Itthon, Kerepesen, van-e ilyen törekvés? Aztán, ha esetleg újra kell választani az iskola igazga-
tóját, akkor az állam nevezi majd ki? Milyen alapon? Talán csak nem politikai alapon? A Fidesz kinevezi, a Jobbik meg leváltja?
A szakmai kérdéseket majd politikusok döntik el? Hol a határ? A járási hivatalokhoz végül is milyen feladat kerül át? A válto-
zások valójában milyen mértékben sértik az önkormányzatiságot? A lakosság, illetve a civil szervezõdések - szerintük - eleve
szûkös beleszólási lehetõségei a helyi ügyekbe nem szenvednek további hátrányt? Egyáltalán, szükség van a változtatásokra? Ha
igen, akkor mennyivel javítja a lakosság ügyintézési haté-konyságát, vagy az oktatás minõségét? Mennyibe kerül mindez?
Születtek erre tanulmányok? Nem folytatom a kérdéseket. Válaszokat várunk. Kitõl? Valakitõl.

Alvégen és felvégen
Amikor kimegyek a lakhelyünket övezõ természetbe, sajnos botorkálhatok szemétben is, ha akarok. Ámde én utálok szeme-

tes területen sétálni. Mert van ám ott családi zsákos is nem kevés, de büdös, magányos zacskókat is hordozgat a szél. Viszi balra,
fújja jobbra, kódorognak a tavaszban a ronda staniclik. Tépett papír is pörgettyûzik a fõút felett kedvére, csoda, hogy balesetet
nem okoz. Odébb, a hevenyészve letakart, érettre ázott szemétdomb rotyogtat meghitten az éppen arra járó vándorok orra alá.
És így tovább.. Ezért aztán minden elis-merésem az önkéntesen szervezõdõ hulladékgyûjtés mindenkori résztvevõinek, hiszen a más
szemetét szedegetni nagy kihívást jelent. Az igazi megoldás azonban mégsem ez, hiszen a visszaesõ tettesek úgy röhögnek a hát-
térben, mint boldog ló a lucernásban. Vagyis ideje lenne már elkapni a közterületre rondító honfitársaink közül néhányat.
Amennyiben lehet, a kötelezõ pénzbírság mellett valamilyen, valószí-nûleg ma még hiányzó törvény alapján nyilvánosságra kell
hozni az elkövetõk nevét és címét! Ez hatásos lenne! Kormány, önkor-mányzat, rendõr, polgárõr, közterület-felügyelõ, ez ám a
feladat.               Kovács Ferenc

Bajnokságot nyert ifi csapatunk!
18 -20 éves srácaink hatalmas csatában, az utolsó mérkõzésen

döntötték el a bajnoki cím sorsát. Pécel a második helyen állt, így
ki-ki mérkõzést
játszottunk, aki
gyõz az lesz a baj-
nok. Mindkét csa-
pat háza táján nagy
volt a készülõdés.
Kerepesrõl, min-
tegy 80-100 szur-
koló kísérte el a
csapatot. Amikor
odaértünk, már a
Péceli szurkolók is
k é s z ü l õ d t e k ,
körülbelül ugyan-
ennyien voltak do-
bokkal felszerelve.
Nálunk, dudák és
kürtõk fokozták a
hangulatot.

Hatalmas hang-
zavarban kezdõ-
dött a mérkõzés,
mindkét csapat na-
gyon idegesen kez-
dett. Az elsõ
félidõben kiegyenlített játék volt, mindkét kapu egyformán for-
gott veszélyben, gólt egyik csapat sem tudott lõni. A második
félidõben a mieink pörögtek fel jobban, egymás után alakítottuk
helyzeteinket. Lõttünk két kapufát, és kétszer a kapuson is átment
a labda, a védõk mentettek a gólvonalról. Már csak egy perc volt
hátra a mérkõzésbõl, amikor megint egy az egyben vittük kapura

a labdát, ám a lövést megint kivédte a kapus, de szerencsénkre a
második hullámba érkezett Demeter Ricsi, aki az üres kapuba

belõtte a gyõztes gólt. A kere-
pesi szurkolók egy emberként
ugrottak talpra, és hatalmas
ünneplésbe kezdtek. A játé-
kosok is nagyon boldogok
voltak, egymás nyakába
ugrottak. Hatalmas élmény
volt ez, nem csak a játékosok-
nak, hanem a szurkolóknak is. 

Felnõtt csapatunk sajnos
az idén nem villogott, csupán
a 11-ik helyen végzett. A 16-
17 éves srácainknak nem sike-
rült a bravúr és lemaradtak a
dobogóról, de így is a 4-ik
hely nagyon szép teljesítmény
tõlük. Idén a lányoktól is töb-
bet vártunk volna, hiszen a
tavaly bajnoki cím erre feljo-
gosított. Sajnos a csapatból
ketten is szülni mentek és hár-
man súlyosan megsérültek,
akik meghatározó játékosok
voltak. Az utolsó hazai
mérkõzésen az Újpestet

fogadtuk és nagyon jó játékkal, parázs mérkõzésen 5-0-ra nyer-
tünk. Így szépen búcsúztunk a lelkes, és minden dicséretet
megérdemlõ kerepesi szurkolóktól. Nagyon szépen köszönjük
nekik, hogy mindvégig, jóban-rosszban kitartottak a csapatok
mellett, büszkén mondhatjuk, hogy a megyében nekünk vannak a
legjobb szurkolóink. KÖSZÖNJÜK!

Megalakult a Kerepesi Ke-rekasztal Társaság („Kerek-asztal”). Tagjai kerepesi polgárok, akik
magánemberként véleményezik Ke-repes Nagyközség közéleti és társadalmi eseményeit, eseten-
ként közös állásfoglalást tesznek közzé fontosnak tartott kérdésekben. A Társaság nyitott bárki
véleményére, aki kerepesi lakos, valamint kulturált és közérthetõ formában képes kifejezni a tele-
püléssel kapcsolatos észrevételeit, netán javaslatait a problémák megoldására. A Társaság véle-
ményformáló tevékenysége a www.kerepesikerekasztal.hu honlapon követhetõ. Reméljük, a
közszolgálati média meg-felelõ hírforrást talál ezen a honlapon.  

Sinkó György - szervezõ

Fekszik: Nagy Tamás. Guggolnak balról jobbra: Bagi Dani, Farsang Dávid, Bagi
Márk, Demeter Ricsi, Verdes Roland, ifj. Ferenczi Lajos, Kiss István Álló sor:
Ferenczi Lajos (támogató), Nõnis István, Kõszegi Tamás, Verdes Miki, Dósa
Péter, Szászi Zoltán, Nagy Martin, Horváth Viktor, Bagi Renátó, Kiss Kálmán
(edzõ). Hiányzik sérülés miatt Antal Ádám
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