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Mindenki Karácsonya

Csokvaomány a Bükk lábánál elterülõ csodálatos falu.
Gyermekkorom színhelye, ahová boldog emlékképek kötnek.
Édesanyám születésemkor életét adta értem. Utolsó kívánsága-
ként szülei - az én drága nagyszüleim - gondozására bízott. Így
lett az én kedves falum Csokvaomány, ahol életembõl 21 évet
töltöttem, és ahová mindig visszavágyom.
Gondolataim gyermekkorom adventi csöndjébe hullnak. Látom
nagyanyám arcát, amint várakozásteljesen figyeli nagyapámat,
aki éppen pipáját tömködi, és valamit motyog magában. Halk
szavait nem igazán hallom, ám igyekszem megfejteni…

- Már újra esik a hó, mehetek havat söpörni! 
- Ugyan már Jánosom! Essen csak az a hó, úgy szép a kará-

csony, ha fehér! Majd holnap együtt ellapátoljuk a havat! 
Nagyapám nem válaszol. Csak ül a dikón, a kályha melletti

állandó helyén. Pipája a szája szélén lóg, mintha az is várakoz-
na. Gondolataiba merül. Néz a földre maga elé. Mi
nagyanyámmal kézen fogva az ablak elõtti lócán üldögélünk.
Nézzük a hóesést, amint egyre nagyobb pelyhekben hull. Meg
sem merünk mukkanni. Csak nézzük nagyapámat és az ablak
mögötti hóesést. A Nagy Csendre még ma is összeborzongok. 

Végre nagyanyám szólalt meg újra.
- Két nap múlva karácsony! Mikor hozod a fenyõfát? — kér-

dezte nagyapámtól.
- Minek hozzam? Van mit rárakni? Hát nincs. Akkor minek

vágjam ki?! — tört ki magából bosszúsan. 
Nagyanyám rám nézett. Még ma sem felejtem el könnyes

szemeit. Megsimogatott, mintha azt mondaná, ne haragud-
jak… De én csöndes rimánkodással megszólaltam.

- Nagyapám! Én megírtam a Jézuskának, hogy küldjön nekem
szaloncukrot! Ha nem lesz fa, akkor mire rakjuk rá a cukrot? 

- Ebben a hóesésben úgysem tud eljönni Jézuska küldötte.
Látod kicsi unokám mekkora a hó!? - válaszolt kedvesen nagy-
apám, és szívta-szívta meg nem gyújtott pipáját.

Még ma is megtelnek szemeim könnyel, amikor erre a két
idõs emberre, az én nagyszüleimre gondolok. Nagyon, de
nagyon szerettem õket. Õk is engemet, a kis unokájukat, aki
örökre eltávozott gyermekük gyermeke. Érzem, amint a
sötétedõ estében nagyanyám még szorosabbra ölel magához.
Nagyapám is mellénk kuporodik. Végre meggyújtja pipáját.
Könnyes szemmel együtt nézzük, ahogy pörögve szállingóz-
nak a hópelyhek… 

KUPORGÓ DECEMBER

Hópelyhekben alászáll a délután,
fehérre festi a decemberi táj kuporgását,
a fenyõk hó-subában állnak.
Az utcák fölött jeges suhogású
csillagfény villan az ágak hegyén.  

Hópelyhekben alászállt a délután.
évezredes mozdulatával reményt adott
az elõsietõ éjnek, 
Valaki megérkezett.
Olvadni kezdtek a didergõ lelkek jégcsapjai.

Megenyhült a világ.                 Kazincbarcika, 2009. Karácsony
Zvadáné Farkas Erzsébet 

Várakozás
Hatévesen

„A szeretetnek nincs kezdete, így vége sem lehet. A szeretet örök.” (Tatiosz)

December 15-én a csúnya, esôs idô ellenére megtelt a Forrás
Mûvelôdési Ház színházterme a közös ünneplésre
érkezôkkel. Franka Tibor polgármester köszöntôje után
Koncz Zoltán helyi refomátus lelkész beszélt az ünnep- a
Karácsony üzenetérôl és gyújtotta meg a harmadik gyertyát az
adventi koszorún. A Betlehemes mûsort három korosztály - a
Kisvirágos kicsik, a Sarkantyú Együttes fiatal táncosai, és a
Pávakör Egyesület - adta elô óriási sikerrel. Ezt követôen a
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat látta vendégül a szerep-
lôket és a közönséget. 
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Aggódom a hozzánk érkezõ Istenemberért, vajon
milyen világba születik Szent Karácsony éjszakáján?
Féltem, mint várandós kismama szíve alatt hordott
gyermekét. Mert a kis Jézust — kevés kivételtõl elte-
kintve — gyakorta fogadták embertelen körülmények a
mi emberi világunkban. Most is mi vár rá? A fél világ
harcban, a másik fele retteg, az emberiség harmada
pedig éhezik. Pusztulnak az erdõk, kiszáradnak a föl-
dek, olvadnak a jéghegyek, szmog szennyezi a levegõt.
Szándékos pusztításba csöppen az élet. 

Áldott napok, mikoron eljuthattam Betlehembe és letérde-
pelhettem a templom alatti sziklabarlang gerincet hajlító
szûkösségében. Ott a kis Jézus jászolának helyén
bombabiztosnak tûnt minden, de felettünk, a templom falain
kívül Uzi géppisztolyok ropogtak, rakétacsokrok világították
az eget, és vér, emberi vér folyt Betlehemhez közel és
Betlehemhez távol. 

Ma is ez a helyzet, sõt… Embert ölnek, várandós anyát
ölnek, gyermeket ölnek, templomot rombolnak, igazságra
hivatkoznak, történelemre, kiváltságokra támaszkodnak.

Még szerencse, hogy a kis Jézus mit sem törõdik a közöt-
tünk dúló háborúkkal, sem pedig a bennünket megosztó
viszályokkal, minden esztendõ karácsonyán leszületik hoz-
zánk, hogy elhozza a szeretet és a megbékélés orákulumát…
És nem csak elhozza, hanem csöppnyi testének óriási isteni
küldetésével fel is mutatja nekünk. Lássátok! Így is lehet.

Mutass példát most is, mint 2000 éve minden Karácsonyon
tetted, mert nagy a szükség a Te jelenlétedre. Nagy a szükség a
szeretetre, a békére, a pénzt mindent felülíró hatalmának meg-
törésére, a szétvert családok egyesítésére, a ragaszkodás, a
hazaszeretet és az alázat térnyerésére. Fordítsad helyes irány-
ba szekerünk rúdját, mert van még bennünk erõ, hit és akarat. 

Ne egymás ellen, hanem egymásért küzdjünk! Örvendjünk
és ne kárörvendjünk! Oltalmazzuk és ne herdáljuk az ember-
életet. Segíts nekünk! Segíts legyõzni a bûnt és a pénzt! Segíts
embernek maradni ég és föld között.

Franka Tibor polgármester

Hová születsz?

Kellemes

Karácsonyi

ünnepeket

Boldog, 

Új esztendõt

kíván

a Kerepesi

Vélemény

szerkesztôsége

Karácsony ünnepe elõtt mindent átjár valamilyen titokzatos
vibrálással teli, izgatott várakozás. Egyszerû okoskodással
vajon meg lehet magyarázni ezt a hangulatot? Nem igazán.
Vajon Krisztus születése talán nem is más, mint a szellem

gyõzelme az anyag fölött?
Lehetséges. Esetleg valami-
lyen mitologikus illúzió? Vagy
olyasmi talán, mint a tündérek
ösvénye a valóság és a képze-
let között? Azt hiszem, itt
ennél is többrõl van szó,
hiszen még a hideg szelek is
bukdácsolva, halkabban járnak
ilyenkor a házak között.
Közben téli fényekkel, titok-
zatos hangokkal és illatokkal
telik meg a levegõ, és a
csodálatos ünnep elõszele
lázas csókokat legyint az
arcokra. Család, szeretet,
könnycsepp és mosoly.
Csengettyû, béke, szülõföld.
Gyerekek, szülõk és
nagyszülõk. Díszes karácsony-

fa, sütemények, közös ének, ajándék. Mindez a Karácsony.
Elképzelni sem tudok szebbet, mint amikor karácsonyi éne-
kek hangja szökik ki a Szent Anna templom ajtaján, a csillag-
szórós éjszakán. Igen, mintegy kétezer éve ünnepelve várja a
keresztény ember, hogy újra és újra megszülessen az a sze-
mély, aki megváltotta a világot. Születésével talán megadta az
utolsó választ is egyik nagy kérdésünkre, például létezésünk
értelmére a világban. És úgy érzem, karácsony ünnepén min-
dig átsejlik egyfajta szent rend is a káosz elmebaján, hiszen
ilyenkor néhány napig csak a kertek alján toporog a gonosz.
Ezért, ha eloltják a hazugság és hiúság kirakataiban a lámpákat,
és elcsendesedik nekünk az éjszaka, mi akkor gyújtsunk egy
szál kicsi gyertyát magunkért és mindenkiért, mert az ünnep
misztériuma a szeretõ szívekbõl harangozik, hiszen az a
magasztos titok, amely itt lappang karácsonykor, talán éppen
bennünk van. Ha valaki mégsem találja meg önmagában az
ünnep csodáját, akkor a karácsonyi ajándékok között se
keresse. Talán, egyszer majd a titok talál rá. Bízni kell türelem-
mel, mert ha bármikor dermedten állunk a félelmes világ
elõtt, vagy az élet terhének súlya nyomaszt, akkor is biztos,
hogy mellettünk van az Isten, és segítõ kezében a remény. 

Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek.
Kovács Ferenc 

Karácsony titkai

A testület egyhangú szavazata alapján Lipp Csabáné
Mónika kapta az idei Katolikus Kultúráért díjat, aki 
12 éve dolgozik az óvodában, hitoktatás végzése 
mellett karitatív tevékenységet is folytat. 

Köszönjük és gratulálunk!
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A novemberi ülésen közel 30 napiren-
di pont várt megtárgyalásra. Az ülés
elõtt közös bizottsági üléseken részle-
tesen megtárgyalták a képviselõk
azokat az elõterjesztéseket, amelyek-
hez elengedhetetlen a bizottságok
döntése, így viszonylag gyorsan
végére értek az ülésnek.

Bevezetõjében Polgármester úr röviden
tájékoztatott az elmúlt hónap
eseményeirõl. November 30-án ünne-
pélyesen átadásra került a Wesselényi
utcában az Idõsek és Fogyatékkal élõk
Nappali Klubja, elkezdõdött a Hegy
utcában a járdaépítés, melyhez kéri és
várja a civil szervezetek további támoga-
tó hozzájárulását. Nem ilyen örvendetes
hír, hogy újabb „cigány ügy” borzolja a
kedélyeket, melynek következtében 5
gyanúsítottat fogva tartanak.
Rayman Gyula a kistarcsai
õrsparancsnok helyettes beszámolt a
kerepesi Hév állomáson történtekrõl,
melyet az „Erõszakos világban élünk”
címû írásunkból részletesen
megismerhetnek. A rendõrség gyors
intézkedésének köszönhetõen hat
tettest elõzetes letartóztatásba helyez-
tek. A szóbeszéddel ellentétben szó
sincs gárdaveszélyrõl, hangsúlyozta a
parancsnokhelyettes, és biztosította a
jelenlévõket, hogy továbbra is fokozott
ellenõrzés lesz a Gyár utcában és
környékén a Készenléti rendõrség bevo-
násával. 
Ezután került sor a napirendi pontok
tárgyalására. Elsõként az önkormányzati
vízi közmû hálózat üzemeltetése napi-
rendi pontra került sor. Kerepesen 30
éve nitrátos a víz, pályáztunk az ivóvíz
minõségének a javítására, amit meg-
nyertünk, de közben a 75 M forintos
önrész összege 247 millióra emelkedett,
ezért tovább pályáztunk az önerõ kivál-
tására, amit szintén megnyertünk. Ezen
közben megjelent a vízi közmû törvény,
melynek értelmében össze kell állni a
szolgáltatóknak. A testület úgy döntött,
hogy Kistarcsával együtt a Dél-Pest
Megyei Víziközmû Szolgáltató Zrt-vel
kötünk üzemeltetési szerzõdést. A
Szilasvíz, ha nevében nem is, de egység-
ként továbbra is itt marad, ahol most
van, átveszik a dolgozóit ugyanazzal a
bérrel, amivel most állományban van-
nak. Kerepes és Kistarcsa egy-egy
felügyelõbizottsági tagot delegál a
közgyûlésbe, hogy beleszólása legyen a
cég mûködésébe a településnek.
Képviselõi kérdésre, miszerint változik-
e a szolgáltatás díja Sárosi István a
DPMV vezetõje válaszából megtudhat-
tuk, hogy az új vízügyi törvény az
önkormányzatok kezébõl kivette ezt a
lehetõséget. 2013 novemberéig kell

adatot szolgáltatni a Magyar
Energiahivatalnak, melynek a vezetõje

2014. január
1-tõl terjeszti
fel a minisz-
terhez, a
miniszter fog-
ja jóváhagyni
itt is meg
máshol is a
díjakat. Innen-
tõl kezdve a
díjak most
nem változ-

nak, nem is változhatnak, meg van tiltva
- mondta az igazgató. - Hogy 2014-tõl az
elõterjesztett költségek alapján a minisz-
ter mit fog dönteni, erre még nem lehet
mit mondani. Azt mondták, hogy
olcsóbb lesz. 
Döntött a testület többek között a hiva-
talon kívüli és a hivatali munkaidõn kívül
történõ házasságkötésrõl, rendeletmó-
dosításokról, a 2013. évi belsõ
ellenõrzési tervrõl és a költségvetési
koncepcióról.
Stratégiai zajtérkép elkészítése tör-
vényi kötelezettsége az önkormányza-
toknak, ezért a település teljes közigaz-
gatási területére
vonatkozó stratégiai
zajtérkép felülvizs-
gálatának elkészíté-
sével a legolcsóbb
ajánlatot adó VIB-
ROCOMP Kft-t sza-
vazta meg a
testület.
A Homok dûlõ
utcai lakosok
kéréssel fordultak
Polgármester úr-
hoz, segítsen nekik
járhatóvá tenni az
utcájukat, amelyik
elég furcsa hely-
zetben van, ugyanis
a Homokdûlõ az az utca, amelyrõl úgy
egyezett meg annak idején Kerepes és
Kistarcsa, amikor szétváltak, hogy az út
a miénk maradt, az út másik oldalán kis-
tarcsaiak laknak. Az ott lakók
összefogásának köszönhetõen az utca
hol egyik - hol másik szakaszát igyekez-
nek rendbe tenni. Ebben az esetben a
testület úgy döntött, hogy hozzájárul
100 ezer forinttal a lakosok által terve-
zett karbantartási munkálatokhoz, vala-
mint közlekedési tábla kihelyezéséhez.
Érdekes a helyzet a szilasligeti közös-
ségi ház ügyében is, ugyanis papíron az
építmény nem ott van, és nem úgy néz
ki, mint ahol lennie kellene és ki kellene
néznie. Mindez 2005 elõtt történt, most
derült ki. Ezt a jogi helyzetet kívánja a
képviselõ-testület rendezni egy fennma-

radási engedélyezési tervdokumentáció
elkészítésével, amivel a PROGETTO
Kft-t bízta meg az ajánlatában rögzített
350 000 Ft + Áfa összegért. Ezen
összeg az önkormányzat 2012. évi
felhalmozási elõirányzatából kerül finan-
szírozásra. Minderre nem lenne szük-
ség, ha a Bók Károly vezette ön-
kormányzat annak idején jogszerûen
végezte volna a munkáját.
Önkormányzati társulás keretében
történõ orvosi ügyelet ellátását is tár-
gyalta a testület, miszerint öt település -
Kerepes, Kistarcsa, Csömör, Mogyoród,
Nagytarcsa - mûködteti ezt az ügyeletet
együtt. A testület elfogadta a közbeszer-
zési eljárás lebonyolítására irányuló
együttmûködési megállapodás terveze-
tét azzal a módosítással, hogy az ügyeleti
idõ 18.00 óra helyett 16.00 órától
kezdõdjön. 
Közmeghallgatás megtartásáról döntött
a testület, melyet december 10-én a
Forrás Mûvelõdési Házban csekély számú
érdeklõdõ jelenlétében meg is tartottak.
Napirendi pont volt az ivóvízminõség-javí-
tó pályázat eredménye, a járások kialaku-
lásával járó problémák és az iskola
mûködtetésének gondjai.

Testületi ülés
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Kerepes Képviselõ-testülete a 164/2012.(IX.27.) Kt. számú
határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló, Kerepes, Szõlõ utca 5. szám alatti lakás-
ok értékbecslését elkészítteti, és ezek alapján megkez-
di azok értékesítését. Az ingatlanok az önkormányzati
vagyonkataszter és vagyonrendelet szerint üzleti vagyonkörbe
tartoznak, ezért azok forgalomképesek. Könyv szerinti bruttó
értékük 69.475.955,- Ft, könyv szerinti nettó értéke
61 774 905 Ft. Az értékbecslés adatai szerint az épület
mûszaki értéke 66.200.000,- Ft, a telek forgalmi értéke
9.400.000,- Ft, az egész ingatlan mûszaki értéke összesen
75.600.000,- Ft. Ezek alapján kiszámították a lakások egyen-
kénti eladási árát, amelyek meghirdetésre kerültek

Pordán Miklósnak a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft ügyvezetõ igazgatójának kérését elfogadta a
testület, mely szerint 2012. december 31. napjával közös
megegyezéssel megszünteti munka jogviszonyát, valamint
ügyvezetõ igazgatói jogviszonyát is. A Kft vezetõi állására az
önkormányzat pályázat útján vállalkozót keres.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy megkezdõdött és
2013. január 10-ig tart az a lakossági közvélemény kuta-
tás, amely a Család, Gyerek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú
Egyesület és a Gödöllõi Többcélú Kistérségi Társulás közös
együttmûködésében megvalósítandó „A társadalmi kohézió
erõsítése az áldozattá válás megelõzése és az áldozatsegítés
érdekében a Gödöllõi kistérségben” címû TÁMOP-5.6.1.C-
11/1-2011-0005 projekt részeként zajlik.

A lakásokba bekopogtató kérdezõbiztosok a Család,
Gyerek, Ifjúság Egyesület megbízólevelét mutatják be. A
kérdések az áldozatsegítés, konfliktuskezelés, közbiztonság
és társadalmi kapcsolatok témakörökre vonatkoznak. A
kérdezés során egy a projekt célját bemutató tájékoztató
anyagot is átadnak a lakosságnak.

Kérjük a tisztelt lakosságot,
hogy a megbízólevéllel érkezõ kérdezõbiztosok

munkáját segítse az 
önkéntes és névtelenül feldolgozásra kerülõ

kérdõívben feltett 
kérdések megválaszolásával.

Köszönettel: Család, Gyerek,Gödöllõi Többcélú
Ifjúság Egyesület Kistérségi Társulás

Pályázati felhívás eladó önkormányzati lakásokra
Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete
2012. november 29-én megtartott ülésén a
221/2012.(XI.29.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy az
önkormányzat tulajdonában álló üzleti vagyon részét
képezõ, forgalomképes, összkomfortos lakásokat, amelyek
Kerepes, Szõlõ u. 5. szám alatt találhatóak, az alábbi érté-
ken értékesíti:

Fsz. 1. (2518/3/A/1 hrsz-ú) 42 m2 8.900.000,-Ft
Fsz. 2. (2518/3/A/2 hrsz-ú) 42 m2 9.400.000,-Ft

Fsz. 3. (2518/3/A/3 hrsz-ú) 50 m2 10.500.000,-Ft
I. e. 4. (2518/3/A/4 hrsz-ú) 42 m2 8.900.000,-Ft
I. e. 5. (2518/3/A/5 hrsz-ú) 42 m2 9.400.000,-Ft

I. e. 6. (2518/3/A/6 hrsz-ú) 50 m2 11.100.000,-Ft
Tetõtér (2518/3/A/7 hrsz-ú) 42 m2 8.900.000,-Ft

A vételi ajánlatok benyújtási határideje: 2013. január 15.
1200 óra. A vételi ajánlatokat kizárólag zárt borítékban
lehet megtenni. Az ajánlatokat Kerepes Nagyközség
Önkormányzat Ügyfélszolgálatán (2144 Kerepes,
Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani. A vételi ajánlatok
beérkezését követõen az ingatlanokat az ajánlatot
benyújtók részére elõre egyeztetett idõpontban bemutatja.
A vételár megfizetésének feltételeirõl az ajánlatok
beérkezését követõen, a vételi ajánlatot benyújtókkal a
Polgármester személyesen egyeztetést tart. 

Az értékesítésre kerülõ ingatlanokról egyéb felvilágosítást
Franka Pál Tibor polgármester nyújt személyesen vagy a 06-
28/560-050 vagy a 06-28/561-059-es telefonszámon.

PÁLYÁZAT A KEREPESI
KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ

KÖHASZNÚ NONPROFIT KFT
ÜGYVEZETÕI MUNKAKÖR

BETÖLTÉSÉRE
Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselõ testü-
lete pályázatot hirdet a Kerepesi Községszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetõi munkakör
betöltésére. A munkaviszony határozatlan idejû, az
állás a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.

Pályázati feltételek: - büntetlen elõélet,
- legalább középfokú mûszaki,

vagy gazdasági végzettség,
- hasonló területen szerzett

tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a kerepesi, vagy
agglomerációban lévõ lakhely, illetve falugondnokság-
ban, települési Kft-ben szerzett tapasztalat.

Fényképes önéletrajzzal elkészített, konkrét 
elképzeléseket tartalmazó pályázatokat 

2013. január 15. napjáig lehet benyújtani levélben,
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban 

2144, Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Bõvebb felvilágosítást Franka Tibor Polgármester 
nyújt, a 06-28/561-050-es telefonszámon, 

hivatali idõben.

Egyesek, bizonyára az õszinte aggodalomtól vezérelve, az
Idõsek és Fogyatékkal élõk épületét zárt osztálynak
minõsítve most azt híresztelik, miért került 101 millió
forintba a beruházás? Nem annyiba került. A Családsegítõre
és az Idõsek és Fogyatékkal élõk Nappali Klubjára összesen
bruttó 116 millió 989 ezer forint uniós pályázatot nyertünk.
(Ehhez Kerepesnek 10 millió forint önrészt kellett
biztosítania.) A megvalósulás elõtti tervezés, pályázás stb.
költségei után a következõk valósultak meg:
1., Családsegítõ felújítása (Kerepes templom mellett)

25,2 millió forint
2., Idõsek és Fogyatékkal élõk Nappali Klubja

(Szilasliget) 65,2 millió forint
3., Eszközbeszerzés mindkét helyre 10,1 millió forint
Ennyire egyszerû. Persze nem mindenki akarja érteni.

F.T.

Mi mennyi?
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2012. november 30-án megvalósult egy álom. Átadásra került
a Szociális Alapszolgáltatási Központ Napfény Háza Idõsek és
Fogyatékkal élõk nappali ellátását célzó intézményi telephely.
Az épület Európai Uniós támogatásból 10%-os önkormányza-
ti önrésszel épült. 

A közel 101 millió forintos forrásból újult meg és korszerûsödhetett
a tavalyi évben a Családsegítõ (közel 20 millió forint értékben) és épül-
hetett meg az új ház, emellett arra is volt lehetõség, hogy közel 10 mil-
lió forintért felszerelhessük az Intézményt. Az idei és a tavalyi évben
megvalósult projektek (Családsegítõ felújítás, Nappali ellátások, Biztos
Kezedet Gyermekház) 8 új munkahelyet teremtettek a községben.

Az átadó ünnepségen Horváth Vera intézményvezetõ köszöntõje
után beszédet mondott Franka Tibor polgármester, Rimóczi Erzsébet
a „Közösen értük” Együtt a Sérült Fiatalokért Alapítvány vezetõje. A
közönséget elkápráztatta a Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör
Egyesület Kisvirág tánccsoportjának fergeteges bemutatója és az
Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub színvonalas produkciója.  

Az Intézmény jelképes kulcsait a
kiviteli munkákat végzõ KINAMÉ Kft
ügyvezetõje Kiss István adta át települé-
sünk Polgármesterének. A ceremónia
után állófogadással és egy óriási kerepesi
címerrel díszített tortával köszöntöttük
az új intézményt. A tortát Dudás Józsefné
(Gizi néni), Franka Tibor és az intézmény
vezetõje szelte fel. Ezt követõen a
jelenlévõk bejárhatták az épületet.
Visszajelzéseikbõl tudjuk, hogy az
épülettel és az Intézmény célkitûzéseivel
a megjelentek nagyon elégedettek voltak.
Nagyon várjuk, hogy az Intézmény
mihamarabb elkezdhesse mûködését. 

Köszönetnyilvánítás
Kerepes Nagyközség Szociális Alapszolgáltatási Központja háláját

fejezi ki minden kedves adományozónknak, akik a településen élõ nehe-
zebb sorsú embereket segítik. Köszönetünket fejezzük ki azoknak a
kerepesi Vállalkozóknak is, akik a felmerülõ mûszaki problémáink ese-
tén azonnal ingyenes segítséget nyújtanak. Hálával tartozunk a HIT
Gyülekezet kerepesi szervezetének is azokért az adományokért, ame-
lyekkel az idén segítették a hozzánk fordulókat és intézményünket.

Külön köszönet a Szabadság úton nemrégiben nyílt, a hét minden
napján nyitva tartó ANDI Pékségnek, ahol helyben sütött pékáruval
várják a kedves vásárlókat. A megmaradt kenyereket, péksüteménye-
ket minden nap átadják intézményünknek, így a segítségükkel naponta
15-20 családnak tudunk segíteni.

Végül, de korántsem utolsó sorban köszönetünket fejezzük ki
Franka Tibor polgármester úrnak, aki meglepte új intézményünket egy
szökõkúttal és 4 db kültéri virágtartóval, amelyeket tavasszal, virágok-
kal beültetve teljes pompájukban csodálhatnak meg az arra járók. 

H.V.

Átadtuk…
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Az M31-es autópálya mellett kialakítandó csomópont és
lehajtóval kapcsolatos tervekrõl és lehetõségekrõl hallhattak tájé-
koztatást azok a társtulajdonosok, akiket megbeszélésre hívott a
hivatal december elsõ hetében a Forrás mûvelõdési házba.
Polgármester úr ismertetõjébõl kiderült, hogy 2006-ban,
mikor átvette az új testület élén a település irányítását, négy
lényeges elem jellemezte az önkormányzatot: 

- 100 millió forintot meghaladó kifizetetlen számla
- Jelentõsen leromlott intézményhálózat
- Kizárólag lakóházak építésére kijelölt területek
- Gazdasági- ipari övezet és letelepedési lehetõségek

hiánya
A gazdasági, ipari területek hiánya nemcsak a korábbi testüle-
tek hibás döntései miatt maradtak el, hanem amiatt is, hogy

nem érintette a települést - a 3 számú fõút belterületi szaka-
szán kívül - egyetlen gyorsforgalmi út sem. Ezt a hiányt orvo-
solhatta volna az M31 autópálya tervezett megépítése.
Azonban 2007-ben megdöbbenéssel tapasztalhattuk, hogy
egyedüliként környezetünkben Kerepest nem érdekelte ez a
lehetõség. Az akkor már elfogadott autópálya tervek szerint
Kerepesi területen mindösszesen egy pihenõ parkoló megépí-
tését tervezték. A tervek szerint az egyszerû pihenõparkolót
a távlatokban építették volna át úgynevezett komplex
pihenõparkolóvá. Az a legmegdöbbentõbb, hogy az akkori
testületek semmit sem tettek azért, hogy a kerepesiek is fel-
hajthassanak az autópályára.

Ezen kellett megkísérelni változtatni. Kerepes
történetében elõször személyesen kereste meg Polgármester
úr és jegyzõ úr a korabeli NIF Zrt vezetését elõadva céljukat,
akik megértették és elfogadták szakmai érvelésüket és érté-
kelve szándékukat megrendelték az UNITEF Zrt-tõl azt a
szakmai-tervi csomagot, amely a komplex pihenõn történõ le-
és felhajtás lehetõségét és az M31 út és a 3 számú
fõközlekedési út közötti összeköttetés lehetõségét volt hiva-
tott vizsgálni. Az önkormányzat saját költségén elkészíttette
az összekötõ út engedélyezési terveit, valamint megkezdte a
lehajtó lehetõségét és fejlesztését is lehetõvé tevõ területren-
dezési dokumentációk elkészíttetését. Az autópálya
tervezésének és építésének idõszakában az érintett terület -
amelyben az önkormányzat is vásárolt tulajdont - még
beépítésre nem szánt mezõgazdasági övezetbe volt sorolva.
Természetesen a fejlesztési folyamat és a tulajdonszerzés célja
az önkormányzat közvetlen és közvetett gazdasági érdekei-
nek szolgálata. Közvetett cél, az autópálya mellett olyan gaz-
dasági övezet kialakítása, amely beruházásoknak szolgálhat
helyszínként, miáltal munkahely és adóbevétel képzõdhet a
településen. Közvetlen cél, hogy a megvásárolt területrész a
tervek, szabályozások, és elsõsorban közlekedési infrastruktú-

rális beruházások nyomán értékesebb legyen és az eladásából
eredményt könyvelhessen el az önkormányzat. Ezen célok
más tulajdonostársakat is motiválhatnak természetesen.
Jelenleg az elõzõekben ismertetett folyamatok szakmai-
idõbeni összekapcsolása és összehangolása zajlik és elfogadás
elõtt áll a szabályozási terv.

Az érintett 0169/8 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonban több
száz tulajdonostárs van, és senki nem tudja, hol fekszik a terü-
lete. A szabályozás alkalmával mindenki a saját tulajdonának
megfelelõ nagyságú területet „szerez” az értékesítésre és
beruházóra váró területbõl, így megnõ az ingatlana értéke,
magyarul drágábban adhatja el földjét.

Az önkormányzat nem vevõ- és beruházóként kereste
meg a társtulajdonosokat, hanem tájékoztatás céljából az
eddig tett és a tervezett feladatairól, lehetséges célokról,
fejlesztésekrõl. Az 57 ha nagyságú osztatlan közös tulajdonból
a szabályozásra kerülõ terület csupán 20 ha, ami azt jelenti,
hogy ez a területnagyság válik szabályozottan beépíthetõvé.
Az önkormányzat tulajdoni hányadához keres olyan tulajdo-
nostársakat, akik a fejlesztéshez hozzá kívánnak és tudnak
járulni anyagi forrásokkal. A jelenlegi 130 Ft/nm hozzájárulási
költség kizárólag az eddig ténylegesen megjelent költségeket
tartalmazzák — az összekötõ út tervezési-, tanulmányterv
készítési-, a szabályozási terv és a csomópont eddigi tervezé-
si költségeit. Nem tartalmazza egyetlen közmû tervezési- kivi-
telezési és csomópont építési költségét, a terület telek-
átalakítási-, mûvelési ág változás költségét. A kiküldött nyilat-
kozatok leadása és a hivatalhoz történõ visszaküldése azért

nagyon fontos, mert ezekbõl derül ki, hogy hányan kívánnak
csatlakozni az önkormányzat által kezdeményezett fejlesztési
elképzelések megvalósításához. A nyilatkozatok függvényében
határozható meg a fizetés ütemezése, ami várhatóan 2013év
eleje. Az önkormányzat felé a nyilatkozatok alapján megkötött
egyedi megállapodások szerint lehet fizetni a hozzájárulás
költségét. Nem kell és nem is szükséges mindenkinek
szerzõdést kötnie az önkormányzattal, a társtulajdonosok,
akik nem kívánják földjeiket szabályoztatni, maradhatnak
mezõgazdasági övezetben, nekik nem kell fizetni hozzájárulá-
si költséget.

Oláh János, Fülöp Anna

Csak „átfut” Kerepesen

Lehajtó és lehetõség…
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Ezzel a címmel hirdette meg a Forrás Mûvelõdési Ház immár
hagyománnyá váló rajzpályázatát óvodások és kisiskolások
részére. A pályázatra közel 150 „gyermekmû” érkezett, s
szakértõkbõl álló zsûri bírálta el. Az alkotásokból készült kiál-
lítás megnyitására s a jutalmazásokra egy vidám hangulatú
Mikulás-váró mûsor keretében került sor a Mûvelõdési ház
„Tölgy”termében, december elsõ napján.

A pályázat helyezettjei:
korcsoportban (5-6 évesek) : 1. helyezett: Szõke Dorina, 2.
helyezett: Konkoly Larina, 3. Helyezett: Kötél Veronika, 
Különdíjban részesült: Mohai Manda

korcsoportban (7-8 évesek) : 1. helyezett: Gombkötõ Sára,
Kókai Barbara, Drobny Emese, 2. helyezett: Botrágyi Gergõ,
Szûcs Botond, 3. helyezett: Bende Boglárka, Fazekas Dominik

korcsoportban (9-10 évesek): 1. Bende Anna Edit, 2. helye-
zett, Gáspár Liliána Erika, 3. helyezett: Fekete Viktória

Az eredményhirdetést követõen, egy mese elõadáson keresz-
tül bepillantást nyerhettek a kis kíváncsiskodók, hogy hogyan
várják az erdei állatok a Mikulást.

Az interaktív mesejátékot szilasligeti és kerepesi fiatalokból
verbuválódott HIFI-Társulat mutatta be, nagy örömet és izgal-
mas perceket szerezve ezzel a népes számú közönségnek.
Reméljük, hogy ígéretükhöz híven, számíthatunk újabb ötlete-
ikre, kreativitásukra és lelkesedésükre.:)

A Hifi klubosok nemcsak megénekeltették, hanem meg is
kacagtatták a kipirult arcú gyermeksereget, akik boldogan,
önfeledten  játszottak a „Kerepesi kerek erdõ” lakóival. A  dél-
után végén mindannyian átvehettek egy kis meglepit is a
Mikulástól, s ajándékokkal s élményekkel gazdagon indulhat-
tak hazafelé.

„Álomkarácsony”

Akár át is veheti a Kerepes Rádiót a Német Önkormányzat.
Ha tulajdonos váltás nem is, de fenntartói váltás bekövetkez-
tet a helyi médiában. A független rádiót senki nem segíti és
nem is támogatja. A Német nyelvû adások szükségességérõl
és a megmaradásáról, döntött az NÖK. December 18-án
tarjuk az Aranyesõ nyugdíjasaival a közös karácsonyi
ünnepünket, amirõl majd következõ számban beszámolunk.

Immár hagyománynak mondható, mivel harmadik alkalom-
mal megalakulásunk óta szervezzünk Adventi koncertet.
Reméljük jövõre majd az óvoda és az Iskolánk Német
Nemzetiségi nyelven tanulói is adnak közös koncertet a
Kerepesi Edelweiss kórussal. A tanító néni, Gróf Erzsébet
most is tanított be a kis diákokat német Karácsonyi éneket.
Idén December 26-án a Kerepesi templomban karácsonyi
dalok szólalnak meg németül és magyarul. A kórus tagjait
Szauzer Ildikó, Keresztessy Ildikó, és Pászthy Viki illetve két új
Kerepesi nagy reményekkel teli felfedezettünk Andresz Szófia
és ifj. Vas Lajos is erõsíti. Mindenkit várunk szeretettel.
Zenével kíséretünk, Lencse Balázs kántorúr lesz, aki orgo-
na játékával gyönyörködtet minket.

Soha nem érezzük annyira a gondoskodás a család örömét,
mint karácsony táján. Sajnos ezek hiányát is ilyenkor vesszük
észre leginkább. A Kerepesrádió és az NÖK az új Kerepesi
pékség jóvoltából mely az Anikó ABC helyén nyílott, regge-
lente kenyeret, édes és péksüteményt juttat el azoknak, akik
erre rászorulnak a közösségünk tagjai közül. Ha valaki tud,
ilyet környezetében kérem, jelezze ezt még felénk, lentebbi

elérhetõségünkön. Várjuk szerdánként az érdeklõdõket a falu-
házban ahol egyesületünk 16 órától tartja közösségi összejö-
veteleit. Minden minket támogató kedves Kerepesinek köszö-
net ezúton is, az egész éves munkájukért, támogatásukért,
bizalmukért.  Áldott, Békés karácsonyt és Boldog újévet
kíván önöknek a Német Önkormányzat Kerepes. 

Tel: 0620-9221920 További infók www.nok.uw.hu , és a
Facebook oldalunkon a Német Önkormányzat Kerepes
címen.  

Az NÖK Hírei:  Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
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kényelmesen az Ön otthonában.

Tel: 06-30-382-5377 

Mezei Mária
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O V I  H Í R A D Ó
Csicsergõ óvoda

Advent. Készülõdés, várakozás. Szép ez az idõszak a
Csicsergõ óvodások életében is. Süni és Fecske csoportosaink
az „Ágacska” címû mesejátékot nézték meg a Kerepesi Forrás
Mûvelõdési Házban.

A Kerepesi Iskolában tartott mesemondó versenyen ügye-
sen szerepelt négy nagycsoportosunk. 

Szintén a Forrás Mûvelõdési Ház rendezett „Álomkará-
csony” címmel rajzpályázatot, melyen Szõke Dorina I.,
Konkoly Larina II. helyezést ért el. Laczkó Réka és Kun
Veronika különdíjat kapott.

December 4-én a Csiga-biga csoportosok ellátogattak a
„Mikulás” házba, ami Nagykarácsonyban található. 

A kedves Mikulás az óvodába is eljött, végiglátogatta a cso-
portokat a gyerekek nagy örömére. A korcsolyázni járó gyer-
mekeket a korcsolyapályán lepte meg a Mikulás. Nálunk jártak
a Meseerdõ bábszínház tagjai, a Mikulás erdei kalandjairól
báboztak és meséltek nekünk.

És itt van már a karácsonyi ünnepre való készülõdés ideje.
Kis gyerekkezek készítik a szüleiknek szánt ajándékot, szépül-
nek a csoportszobák, énekszó hangzik a termekbõl.

A Csicsergõ óvoda dolgozói Áldott, Békés Karácsonyt
kívánnak minden kedves olvasónak!

Meseliget óvoda

November 19-én tartottuk óvodánk támogató bálját. Akik ott
voltunk nagyon jól szórakoztunk. Köszönjük a fellépõk lelkes
bemutatóját, vendégeink helytállását a nem mindennapi
versenyeken.

A belépõkbõl, támogatásokból, a tombolából és a büfé
bevételébõl 449 ezer forint gyûlt össze, amit óvodánk udvari

játékainak biztonságosabbá tételére szeretnénk fordítani.
Reméljük tavasszal minél több hinta és mászóka alá kerülhet
gumilap borítás. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen
formában hozzájárult a fenti összeg gyarapodásához!

Pillangó és Katica csoportosaink november 21-én mesemon-
dó versenyen vettek részt, melyet az iskola szervezett. Óvo-
dánkból Szabó Zsófia, Hodbabni Eszter, Kötél Veronika, Frey
Napsugár és Sebestyén Regina mondott mesét. A gyerekek
ügyesen szerepeltek, jutalmul oklevelet, kifestõt és csokit kaptak
ajándékba. A karácsonyi rajzpályázatra több kisgyermek rajzát
elküldtük, közülük Kötél Veronika III. helyezést ért el.
Gratulálunk!

December 6-án hozzánk is megérkezett a Mikulás. A
várakozás nehéz idõszakát idén is hagyományosan az
óvónénik által elõadott mese megtekintésével próbáltuk eny-
híteni. A gyerekek nagyon élvezték az interaktív mesejátékot,
lelkesen keresték az elveszett nyuszit, Tappancsot. A mese
után minden csoport visszament a termébe, ahol az igazi
Mikulás is meglátogatta a gyerekeket. Puttonyából
mindenkinek jutott ajándék. Cipõsdoboz ajándék akció kere-
tében sok kisgyermek hozott be olyan játékot mellyel a rászo-
ruló kisgyermekek karácsonyát tehetjük kicsit boldogabbá.

Szivárvány óvoda

November végén nagycsoportosaink is részt vettek az iskolá-
ban tartott mesemondó versenyen. Gyermekeink szépen sze-
repeltek, ajándékul oklevelet és könyvet kaptak. Büszkék
vagyunk rájuk!

„Álomkarácsony” címmel a Forrás Mûvelõdési ház rajzpá-
lyázatot hirdetett, melyre öt óvodás gyermekünk rajzát küld-
tük el. A 4 éves kategóriában Mohai Manda nyert elsõ díjat. A
többiek is elismerõ ajándékokat kaptak: Papp Márton, Szuhay
Tímea, Engel Nóra, Pasiák Dóra. Gratulálunk!
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December 6-án megérkezett ovinkba a Mikulás. Minden
csoportba ellátogatott, a jó gyerekek csomagot kaptak tõle.
Idén senki sem kapott virgácsot. December 13-án hagyomá-
nyainkhoz híven búzát ültettünk. Néptáncos Anett néni kotyo-
lós játékokat tanított a gyerekeknek, akik vígan énekelték és
játszották e kedves dalokat.

A Gyöngyvirág csoportosok könyvtári foglalkozásának

témája az Advent volt. Ügyesen válaszoltak Ildikó néni kérdé-
seire. Felelevenítették és megismerték a neves idõszakkal
kapcsolatos eseményeket, szokásokat, ünnepeket.

Óvodánkban december 18-án lesz a karácsonyi ünnepség,
melyre a nagycsoportosok Betlehemi játékokkal készülnek.
Gyermekeink szeretettel készítik ajándékaikat szüleiknek a
csoportokban.

„Mennyi szeretet fér egy cipõsdobozba?”
Fenti jelmondattal indított akcióhoz mindhárom óvodánk csatlakozott. December 10-én összegyûjtöttük a gye-
rekek és szüleik által behozott adományokat: édességeket, ruhákat, játékokat, könyveket. Az adományokat
nagycsoportosaink a helyi katolikus templomba és kápolnába vitték el. Olyan sok ajándék gyûlt össze, hogy a
helyi rászorulókon kívül a Fóti Gyermekváros lakóinak is jutott a kedves ajándékokból. 
Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik adományaikkal segítették e nagyszerû kezdeményezés sikeres lebo-
nyolítását!
Reméljük ajándékozó és ajándékozott, mindenki egyaránt örömét lelte benne!

Már napok óta készülõdtünk szülõkkel, gyerekekkel a Mikulás
fogadására. Természetesen feldíszítettük házunkat, festettünk
Mikulás képeket, hóesést és sütöttünk a vendégváráshoz
elengedhetetlen süteményeket.

Csütörtök reggel nagy izgalommal (és tömegben) vártuk a
jó öreg Mikulást. Éneklésünkre meg is jött hamar, néhányak-
ban nem kis riadalmat keltve. Minden gyerekhez volt egy-két
kedves szava. A Gyerekházas csomagok mellé egy-egy csoki
Mikulást is tudtunk adni Mácsai Mariann, helyi vállalkozó
jóvoltából. (Neki külön köszönjük!) A csomagok kiosztása
után megvendégeltük családjainkat. A program végére többen
nagyon elfáradtak és annak ellenére, hogy nagyon jól éreztük
magunkat sírás-rívás közepette zártuk a napot.

Köszönjük még Barka Tibor segítségét, aki nélkül nem jött
volna hozzánk a Mikulás!

(Errõl a napról és más programjainkról sok fénykép talál-
ható Facebook oldalunkon - Mosoly-vár Gyerekház -.)

Mikulás a Mosoly-várban

Külön köszönet!
Emberi Erõforrások Minisztériuma a “Nemzetiségi
támogatások” keret terhére (utófinanszírozás formá-
jában) 500.000 Ft összeggel támogatta a Pávakört.
A pályázati támogatás a munkánk során legnagyobb
költségterhet jelentõ tánctanári és zenekari szolgál-
tatások, valamint adminisztrációs és kommunikációs
kiadások fedezésével maximálisan támogatta
Egyesületünk mindennapi mûködésének és céljánabk
megvalósulását.
Hálás szívvel köszönjük.

Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör Egyesület
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Az iskola hírei

Iskolánk Diákönkormányzata hosszú évek óta rendszeresen
keresi, és meg is találja a módját annak, hogy az adventi
készülõdésben, a szeretet ünnepe táján valamilyen módon
segíteni tudjon az arra rászorulóknak.

Az idén is megtaláltuk. Szívemnek különösen kedves mód-
ján.  Gondolom, sokan hallottak már Böjte Csaba atyáról, és
az általa alapított és irányított gyermekvédelmi “hálózatról”,
azaz a Dévai Szt.Ferenc Alapítványról. Ez a hely az utolsó
menedéke sok száz kallódó gyermeknek határon túl, és most
már határon innen is.

Ezekben az árvaházakban felnevelkedõ gyerekek, akik vagy
árvák, vagy csak olyan szegények, hogy szüleik nem tudják
etetni, ruházni, taníttatni õket, szóval õk minden évben egyet-
len egyszer írhatnak egy levelet az Angyalkának, hogy mit sze-
retnének karácsonyra. Három kérésük lehet. A legkisebbek
lerajzolják, és a nevelõk írnak helyettük. Titkos kis kívánságok
ezek. A kisebbek babát, mesekönyvet, a nagyobbak általában
valamilyen szép ruhát , csizmát, esetleg sportfelszerelést sze-
retnének. És mindenki nagyon - nagyon vágyik egy kis édes-
ségre is! Egy-egy csomag értéke nem lehet több 8-10 ezer
forintnál.   

Évek óta lelkes Angyalkák elhozzák ezeket a leveleket
Magyarországra, és õk újabb Angyalkákat toboroznak, akik a
levélbe rejtett kívánságokat teljesítik. Így válik a mese valóság-
gá, és  gyerekek ezreinek karácsonya boldoggá. 

Amikor elõször hallottam a lehetõségrõl a Budai Irgalmas
Nõvérek Kórházában, megborzongtam. Valaki életében egy-
szer én is angyal lehetek! Ismeretlenül szerezhetek örömet
olyan gyermekeknek, akik ezt csodaként élik meg. Aztán
elgondolkodtam, és úgy éreztem, ezt a nagyszerû érzést meg
kell osztanom tanítványaimmal, kollégáimmal, szülõkkel.
Álmodozni kezdtem. Vajon hány csomagot tudunk vállalni?
Talán 3-4 menni fog. Aztán mikor mesélni kezdtem errõl a kis
„akciónkról”, megdöbbenve tapasztaltam, hogy milyen sokan
segíteni akarnak. Szinte senki nem akart kimaradni a mi „kis
titkos küldetésünkbõl”. Így történt, hogy végül 10 gyermek
karácsonyi kívánságait sikerült dobozokba csomagolni, és elin-
dítani a messzi erdélyi kisvárosba, hogy mosolyt varázsoljunk
azokra a kis gyermekarcokra, amelyeken a szenvedés olyan
korán hagyott maradandó nyomokat. Elindultak a kis ruhák,
csizmácskák, meleg pulóverek, könyvek, játékok, és mi itt
maradtunk csordultig telve szeretettel és reménnyel, hogy ez
a világ még nem veszett el, ez a világ még megváltható. 

Köszönöm minden diákunknak, szüleiknek és kollégáim-
nak, hogy segítettek abban, hogy 2012 decemberében egy kis
csoda történjen Kerepesen a Széchenyi István Általános
Iskolában. Hogy ismét gyõzhetett az önzetlenség és a

Amikor a mese valósággá válik
(angyalkák kerestettek, és meg is találtattak)

nagylelkûség ebben a sok keserûséggel, nehézséggel terhelt
világunkban. Kívánom mindannyiuknak, hogy annak az öröm-
nek, amit ismeretlenül küldtek el, a százszorosát kapják vissza
az új esztendõben.

M. Sz. M.

December 6-án az iskola alsósai személyesen köszönthették a
Mikulást, aki csomaggal kedveskedett minden jelenlévõnek.
Köszönet érte a Silvestris Kft-nek, akinek jóvoltából eljutott
hozzánk a Mikulás. Öröm volt látni a kisebb és nagyobb alsó-
sokat, akik együtt énekelve várták a Mikulást, aki — belépve a
terembe elvarázsolt mindenkit. Látszott rajta, hogy Ö is meg
volt hatódva, minden gyermeknek adott egy kis csomagot, és
megbeszéltük, hogy jövõre is találkozunk.
Várunk nagyon!

Nálunk járt a Mikulás

December 7-én, pénteken egy zimankós délelõtt érkezett Mikulás, hogy el se men-
jen este 8-ig, így bulival zárhattuk a hetet. Tanítás után alig mentünk haza, már 4-
kor újra az iskolában voltunk, hogy jó kedvvel indíthassuk
az estét. Felszerelkeztünk zenékbõl, amire  egész idõ alatt nem is volt panasz. Sõt, tánc-
ra perdült az egész sokadalom kicsiktõl a legnagyobbakig.
Már kapunyitáskor nem kevesen özönlöttek a táncparkettre, de ez nem is volt, baj,
mert, mint tudjuk, a diszkóba kell is a sok ember. És sok jó ember kis helyen is
elfér! Például a zsibongóban. Ezzel el is árultam magam, mivel, egy kis diszkóval kezd-
tük az estét bemelegítésképpen. A második felvonásban már kicsit változott a helyzet.
A Kerepesi Kiscsillag Születik kezdetével véget ért a dizsi, hogy átadja a helyét a már
egyre izgatottabb szereplõknek. 9 versenyszám került színpadra, közöttük táncosokkal,
énekesekkel, negyediktõl egészen nyolcadik osztályig. Mindenki ügyesen megállta a
helyét. A verseny sajnos csak egy órás volt, de a versenyzõk örülhettek, mivel hamar túl-
eshettek a produkciójukon. ( hihihi..) Közülük is csak 6 szám jutott tovább a döntõbe,
(amire majd a farsangon kerül sor!) õk pedig nem mások mint: Kapitány Krisztina a
4.b-bõl, Mató Gergely és táncpartnere, Estergaros Andrea 4.-es tanulók, az 5.-es Barbie
duó (Demeter Orsi és Kozma Dominika), akik a Magyarország címû dallal, a Szállj el
kismadár címû számot éneklõ, szintén 5.-es Molnár Dominika, Oláh Kitti, Zsiák Zsanett
és Decsi Vivien és a 8.b-bõl verbuválódott Front tánc csapat, akik parodizálással is szó-
rakoztatták a közönséget, Nándori Réka, aki egyénileg indult a Hajnal címû dallal és
végül a 6. osztály lány tánccsoportjának produkciója! Mindenki nagyon - nagyon -
nagyon ügyes volt, és megérdemelték a jutalmukat, azaz a tovább jutás lehetõségét.
Látszott, hogy mennyit dolgoztak, készültek hetekig, és jól elszórakoztatták a közönsé-
get. A fellépéseket másfél órás diszkó követte, ami csak a legeslegjobb zenékkel volt tele,
köszönhetõ: DJ Biankának, DJ Zsófi „néninek” (többek között) és DJ Bettinek (magam-
nak)! Emellett játéktermet is üzemeltettünk, és büfé is volt a 7. osztály
közremûködésével. Isteni volt a gofri, Klári néni!

Egy napot késett a
Mikulás a felsõ tagozaton
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Nagyon szépen köszönjük azoknak a tanároknak és az iskola dolgozóinak, akik
egész hetes fáradalmas munkájuk után még rátettek egy lapáttal, és így lehetõvé tet-
ték, hogy mi, diákok egy hatalmasat bulizhassunk! Remélem, jövõ ilyenkor is itt tudok
lenni egy hasonlóan fergeteges partin!

Nemes Bettina 8.b 

December, az adventi készülõdés hónapja. Ünnepi hangulat,
kézmûves foglalkozás és nagy izgalom elõzte meg december
13-át, ugyanis minden osztály a Luca-napra készült. A
harmadikosok már délelõtt bemutatták Lucázás címû összeál-
lításukat, mely néphagyományokat, hiedelmeket tárt elénk. Az
izgalom nagyobbik része, pedig délután várta a gyerekeket,
hiszen kézmûves vásárral kedveskedtünk az érdeklõdõknek.
Saját kezûleg készített portékákat árultunk.  Az iskola elsõ és
második emeleti folyosója is megtelt gyerekekkel, akik szebb-
nél szebb karácsonyi meglepetést vásárolhattak szeretteiknek.

Luca-nap

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány minden évben valamelyik magyaror-
szági megye közoktatási intézményei számára pályázatot ír ki. Ebben az évben Pest
megye volt a szerencsés. A cél nemes, a hátrányos helyzetû, mélyszegénységben élõ
gyermekek iskolai és egyéb intézményi keretek között folyó szakmai és tehetséggondo-
zási tevékenység támogatása. A pályázatot 2012.augusztus közepén kellett benyújtani.
Iskolánk a tíz százalék önrészt a Szülõi Munkaközösség, és az elektronikai
hulladékgyûjtésbõl befolyt pénzösszeg segítségével, továbbá a meglévõ eszközeinek
bevonásával biztosította.

A pályázatunk címe: A tudás olimpiája. A pályázatban önként szerepet és
elsõsorban munkát vállaló pedagógusok a rászoruló gyermekek olyan kompetenciáit
kívánják fejleszteni, olyan lehetõségeket szeretnének biztosítani, melyek a tanulók hely-
zete miatt nehézségekbe ütköznének. A tervezett programban szerepel egyéni készség-
és képességfejlesztés, tanulási módszerek elsajátítása, pályaorientáció, különbözõ pszi-
chológus által vezetett tréningek, a szabadidõ hasznos eltöltésével kapcsolatos
tevékenységek megismertetése, a jövõkép formálása, motivációfejlesztés, kirándulások,
színházi elõadások, bábszínház látogatás. Azt szeretnénk, hogy csupán a családok egyre
nehezebb helyzete miatt egy gyerek se maradjon itthon, mert nem tudják a szülõk kifi-
zetni a színházjegyet, ill. a kirándulással járó költségeket. A szülõk segítségét is kérjük,
azt akarjuk, hogy a tanulók fogadják el a „feléjük nyújtott kezeket”, a segítséget. Azt
szeretnénk, ha megértenék, hogy a tanulás a felemelkedés kulcsa, a jobb jövõ záloga.
Számítunk a társadalmi szolidaritás jegyében a Kerepesen élõ minden segítõ szándékú
lakosra.

A pályázat programjainak, és a szükséges eszközök fedezetére 900.000 forintot
nyertünk. A megvalósításra egy év áll rendelkezésünkre. Régóta vallom, hogy sokszor
nem a pénz segít. Segít, de az élet mindennapjaiban értékesebb a megértés, a pozitív
hozzáállás, a tenni és segíteni akarás. Az AmCham vezetõi, munkatársai példát adnak
nekünk, csodálatos embereket ismertünk meg. 

December 1-én a hivatalos átadás alkalmával hetvenöt tanulónkat vihettük el autó-
busszal a Puskin moziba, ahol egy filmet tekinthettek meg, vendéglátásban is részesül-
tek, ezalatt Nagy László igazgató és Ágó Katalin kerekasztal-beszélgetésen vett részt az
AmCham vezetõivel. A héten tárgyi adományokat is kaptunk, melyek a gyerekek és az
iskola, továbbá a település más közintézménye számára jelentettek némi karácsonyi
ajándékot. (könyvek, discman, CD, angol nyelvi tanulóprogram, stb.) Mindehhez a
Reader’s Digest adományaként jutottunk hozzá. December 13-án, Luca napon a
Budapest Marriot Hotel felajánlása egy óriási gesztenye tortával örvendeztette meg
tanulóinkat.

Ágó Katalin, a pályázat írója, a Pedagógiai Szakszolgálat vezetõje

Nyertünk az Amerikai
Kereskedelmi Kamara

Alapítványának 
pályázatán
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December 8-án, a Kisvirág Gyermektánccsoport egész napos
adventi készülõdése csodálatos hangulatteremtõ elõadással
kezdõdött. Felléptek a kerepesi legifjabbak és meghívott
vendégeik, a rétsági Kerepelõ Gyermektánccsoport. Gyors
átöltözés után a gyermekek kézmûves foglalkozásokon alkot-
tak szebbnél szebb dísztárgyakat. A kézmûves foglalkozásba
lelkes szülõk és nagyszülõk csapata is becsatlakozott. Közben
Imre bácsi kicsi és nagy örömére táncot oktatott. Végül Róka
Szabolcs interaktív meséje a farkasról, zárta a napot. A mese
sztárjai maguk a gyerekek voltak, akik fergeteges alakításukkal
nagy kacagásokra ösztönözték a nézõsereget. Jó hangulatban,
szívünkben felkészülve az ünnepelésre, tértünk haza a Forrás
Mûvelõdési Házból.                                                      PAM

Angyalszárnyak suhogása Z. Farkas Erzsébet:

A fény éjszakája
Hófüggönyt lebbent ránk az égbolt 
Az ablakon olvad a jégvirág.
Karácsony van! - szívünk átkarol…
Halkan halljuk a béke himnuszát.

Szeretet lép lelkünk kertjébe 
Megcsillan a sok fenyõfaág.
Miként Betlehem csillagfénye
Édes csodaként pihen a világ.

Igaz, hogy sokat kellett várnunk rá,
de végre rászánta magát a
közútkezelõ, hogy az év eleji kátyú-
zási munkálatokat, melyeket a
HÉV állomáson kezdtek, most foly-
tatták a település egyik legrosz-
szabb szakaszának helyrehozata-
lával. A Szabadság úton az óvodá-
tól a régi iskoláig felmarták a
rossz, toldott-foldott aszfaltréte-
get, és újra aszfaltozták. Jobb
késõn, mint soha! Köszönjük. 
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Az idén 61 fô tette le az állampolgársági esküt.
Legtöbben az Erdélyiek voltak, de volt közöttük

Délvidéki és Kárpátaljai hazánkfia is.

“Miénk a fény, amit lelkünkbe fogadunk,
s a föld, amelyen élünk és meghalunk.”

Tamási Áron

A legtöbb ember sorsa eredeti közössége múltjában, a gyökerekben rejtegeti titkait. A
Kerepesi Székely Hagyományõrzõ Kör tagjai, így az év vége felé jelentõs eredményeket és egy
újabb sikeres évet tudhatnak maguk mögött. A lakosság több alkalommal is találkozhatott
velünk a faluban szervezett rendezvényeken és báljainkon. Akik báljainkon (amelyek híresek
a környéken) ez idáig nem tudtak részt venni, azoknak próbáltunk ízelítõt adni, november
24-én a Forrás Mûvelõdési házban megrendezett székely estünkön. A vendégek megnézhették
a Székelyföld képekben címû kiállítást, részt vehettek egy élõ történelem órán, Dr. Hidán
Csaba történész elõadásában. Csaba élõ történelem órái, melyeket korhû harci felszerelés-
ben, és mindig egy oda kapcsolódó mondával fûszerezve ad elõ, nagyon tanulságosak a
felnõttek és a gyerekek számára egyaránt.

Az est fõ eseménye egy vidám, táncos összefoglaló elõadás volt eddigi szerepléseinkbõl.
Elõadásunkban a székely hagyományokat elevenítettük fel, melyeket a székelyföldi hegyek és
erdõk, a gyerekkorban lelkünkbe szívódott mesék, balladák, játékok, tréfák és nem utolsó
sorban szelíd mókázásokból merítettünk, székely táncokkal fûszerezve. A vendégek finom
Székely ételeket kóstolgathattak, melyeket fõzni szeretõ háziasszonyok hoztak. Nagy sikere
volt a felkínált étkeknek, mert hamar kiürültek a tálak. Az estet báli hangulattal zártuk.

A december sem telt el esemény nélkül. A Székely Kör futballozni szeretõ férfi tagjai dec-
ember 1-én és 2-án, a harmadik alkalommal megrendezett Székelyföldért Labdarúgó tornán
vett részt két csapattal. A torna hagyományosan Diósdon lett megrendezve 26 csapat rész-
vételével, ahol képviseltette magát Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Vajdaság. A torna
célkitûzése Székelyföld területi autonómiai igényét a sport, a labdarúgás eszközével, a
Kárpát medencei magyar összefogást „Focival az Autonómiáért”, a határon túlra szorult
magyar nemzetrészeink megmaradását szolgálja. Sajnos most csapatainknak nem termett
babér. Nagyon erõs, jól felkészült csapatok vettek részt a tornán, akiknek a mi csapataink-
kal is meg kellett küzdjenek. A fiataljaik nem adták könnyen magukat, sajnos õk sem
jutottak a döntõbe, de ott voltunk és örvendünk, hogy számolnak velünk, és számítanak
ránk. A részvétel is fontos.

Bálint Attila

A Kerepesi Székely
Hagyományõrzõ Kör év végi

beszámolója

Békés, Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Békés, Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben 
gazdag, Boldog Új Évet kíván, a Kerepesi Székelygazdag, Boldog Új Évet kíván, a Kerepesi Székely

Hagyományõrzõ Kör minden kedves kerepesi lakosnak!Hagyományõrzõ Kör minden kedves kerepesi lakosnak!
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Az egyesület levelet juttatott el
hivatalunkba, melyben segítsé-
günket és támogatásunkat kérik, a
Gödöllõ és térségében élõ vak és
gyengénlátó sorstársak életvitelén
könnyítõ segítõ tevékenység pro-
pagálásában, ugyanis nagyon
fontos, hogy a térségben élõ
látássérültekhez eljussanak infor-

mációik és kölcsönösen megtalálják egymást.

Az egyesület célja: A látássérültek érdekvédelme és
esélyegyenlõségének elõsegítése.
Céljaik és tevékenységeik:
• lokálisan egy olyan érdekvédelmi szervezet létrehozása,

amely képes egy segítõ szolgáltatást beindítani és
fenntartani az itt élõ látássérültek számára, hogy
teljesebbé, élhetõbbé tegyék ezen emberek mindennapi
életét,

• térségünkben jelenleg 45 látássérült személyrõl tudnak.
Feladatuknak, misszióknak tekintjük, hogy azokhoz a látás-
sérült vagy gyengén látó emberekhez is eljussanak és
segítsék õket, akikrõl eddig nem sikerült felvenni a kap-
csolatot,

• fontosnak tartják a vak és gyengén látó személyek sokol-
dalú segítését, érdekeik érvényesítését, rehabilitációjuk
elõsegítését,

• felvették a kapcsolatot a kistérségi önkormányzatokkal,
helyi civil szervezetekkel. Közösen szeretnék érvényesíte-
ni érdekeiket minél szélesebb körben, és egyre több
lehetõséget keresni a munka, szabadidõ, kultúra, iskola,
tanulás, területén,

• igyekszenek a látássérültek számára a feltétlen szükséges
segédeszközök beszerzéséhez támogatást, és támogató-
kat szerezni. Ilyen eszközök például: beszélõ óra, lázmérõ,
beszélõ konyhai segédeszközök, vérnyomásmérõ, dikta-
fon, számítógép, stb.,

• otthonukban meglátogatják a hozzájuk el nem jutókat,
• a szabadidõ tartalmas eltöltéséhez rendszeresen tartanak

összejöveteleket, kirándulásokat, szabadidõs,- és kulturális
programokat szerveznek. Ennek elérése érdekében sze-
retnének minél több lelkes segítõre találni.

Székhely: 2100 Gödöllo, Árpád u 25. Ügyfélszolgálat: Gödöllõ,
Palotakert 4. Telefon: 06-70-387-5265. E-mail: info@gotle.hu,
godollo@vgyke.com  Web: www.gotle.hu
Adószám:18726204-1-13. Bankszámla: 10918001-00000066-
19790004
Kérjük, amennyiben fontosnak tartja mûködésünket,
egyetért céljainkkal, úgy kizárólag a látássérültek
érdekeit szem elõtt tartva számítunk az Ön támogatá-
sára. Adója 1 %-a Önnek plusz kiadást nem jelent,
nekünk viszont óriási segítség.
A pártolótagsághoz a belépési nyilatkozat kitöltésével
a pártolótagsági díj is óriási segítség, melynek éves díja 1000.-
Ft.  Segítségét elõre is köszönjük!

Montovay Ágota

SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANFOLYAMOK
FOLYAMATOSAN

A „FORRÁS” MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
TANANYAGBÓL:

Gépismeret - Írás, szerkesztés, internet, kommunikációs rendszerek,
levelezés

1. Kismama - Nyugdíjas
Számítógép — ismereti tanfolyam — I. 

teljesen kezdõ, délelõtt
Ideje: kedd, csütörtök 

Kezdés: 2013.jan.22./kedd/ 10 óra
Részvételi díj és tartam: 30 óra  5.000.-

2.  Számítógép — ismereti tanfolyam — I.
teljesen kezdõ — este 
Ideje: hétfõ, szerda

Kezdés: 2013.jan.21./hétfõ/ 17óra
Részvételi díj és tartam: 30 óra 7.000.- Álláskeresõknek 4.000.-

Kérem jelezze elõre telefonon érkezését!
Info: Véber Gábor 06 20 204 1916

Számítástechnika - II. Tanfolyam 
Tananyag: EXEL

Elõadó: Informatikus
Kezdés: 2013.jan. 17. /csüt./ 18 óra

Részvételi díj és tartam:
40 óra 25.000 Ft
30 óra 20.000 Ft

Kérem jelezze elõre telefonon érkezését!
Info: Véber Gábor  06 20 204 1916

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
PÁRTOLÓTAGSÁGHOZ
GÖDÖLLÔ ÉS TÉRSÉGE

LÁTÁSSÉRÜLTJEINEK EGYESÜLETE
Alulírott kijelentem, hogy a fent nevezett egyesületnek pár-
tolótagja kívánok lenni, mert az egyesület céljaival
egyetértek, alapszabályának tartalmát ismerem, a pártoló-
tagsággal járó kötelezettségeket vállalom.
A személyes adatok védelmérôl és a közérdekû adatok nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXIII. Tv.§ (2) bek. a) pontja
alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen belépési nyi-
latkozaton, valamint az egyidejûleg kitöltött "egyesületi tag
nyilvántartó lapján" feltüntetett adataimat az Egyesület alap-
szabály szerinti tevékenysége során kezelje és használja.

Név: .....................................................................................
Születési év: .........................................................................
Lakcím: .................................................................................
Telefonszám/email: ...............................................................
Kelt: ......................................................................................
Aláírás: .................................................................................

Segítségét elôre is köszönjük.

�

�

�

A Szabó Magda emlékhelytõl lefelé megindult a járdaépítés,
200 m2-t tudtunk idáig megvalósítani. Kérjük a civil szerveze-
teket, magánembereket, arra közlekedõket, érintetteket, aki
teheti, 1 m2 díszburkolat árával — amelynek jutányos ára
1 600 Ft a kerepesi gyártó jóvoltából — támogassa ennek a
járdának a tovább építését a szilasi HÉV megálló irányába.
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A rendôr járôrkocsi  telefonszáma:  06 70 263 4334 , 
Ménesi Norbert törzsôrmester körzeti megbízott:  06 70 342 0582

Csoportos garázdákat fogtak el
a rendõrök Kerepesen

Állampolgári bejelentés érkezett a Gödöllõi Rendõrkapitányság ügyeletére 2012. november
26-án 21.05 órakor, mely szerint Kerepes, HÉV megálló környékén egy kerepesi lakos és fele-
sége hazafelé sétált, amikor több helyi lakosból álló csoport rátámadt a férfire és bántal-
mazni kezdték. 
A Kistarcsai Rendõrõrs járõrei és körzeti megbízottja perceken belül a helyszínre érkezett. Az
adatgyûjtést követõen beazonosították a támadók egy részét, majd lakásukon elfogásuk
megtörtént. A négy elfogott férfi, L.K. 29 éves, M.L. 22 éves, P.M. 21 éves és K.I. 20 éves kere-
pesi lakosok gyanúsítottkénti kihallgatásuk során tagadták a bûncselekmény elkövetését. 
A tanúk kihallgatását követõen, a mai napon további két személy elõállítása történt meg,
L.J.M. 17 éves és M.E.D. 23 éves kerepesi lakosok, akik a gyanú szerint szintén részt vettek a
garázdaságban.    
A sértett férfi 8 napon belüli sérüléseket szenvedett. 
A Gödöllõi Rendõrkapitányság a hat gyanúsított személy vonatkozásában elrendelte az
õrizetbe vételüket, és indítványozza a Budakörnyéki Ügyészségen az elõzetes letartóztatás-
ba helyezésüket. 
A mai napon a Budakörnyéki Bíróság öt fõt elõzetes letartóztatásba helyezett.
A Kistarcsai Rendõrõrs járõrei fokozott ellenõrzést hajtanak végre Kerepesen és környékén. 

Rendôrségi hírek

Erõszakos világban élünk. Agresszió árad felénk a televíziók mûsoraiból, az újságokból,
a rádiókból és az életünket egyre jobban behálózó internetoldalakról is. Hírként csak nega-
tív eseményeket tálalnak fel nekünk, legtöbbször fizikailag is túlterhelve ezzel agyunkat és
szívünket. Minden azt sugallja, hogy éljünk a mának, engedjünk — a sokszor alantas - ösz-
töneink csábításának, ne foglalkozzunk létünk önmagán túlmutató valóságával. Nem csoda
hát hogy (míg a kocsmai verekedések históriája a kocsmák történetének elválaszthatatlan
része), manapság a „szidtad az anyámat?” típusú kocsmai verekedés színtere és harcmodo-
ra is változik, durvul. 

Nemrég Kerepesen is történt egy ilyen típusú verekedés; roma fiatalok egy csoportja két
lány felbujtására felkerekedtek és megvertek a HÉV megállóban egy férfit, akinek a történet
elõzményéhez semmi köze nem volt. Az elõzmény ugyanis az volt, hogy a két lány be akart
törni az állomáson lévõ egyik üzletbe, amit egy közelben lakó férfi a rendõrség segítségével
megakadályozott. A lányok hazatérve feltüzelték a barátaikat, akik bosszúból elindultak,
hogy megverjék az illetõt, de tévedésbõl nem õt verték meg, hanem egy másik férfit (aki
könnyû, nyolc napon belüli sérüléseket szenvedett). A rendõrség és a bíróság példásan
végezte a munkáját, az elkövetõk még aznap rács mögé kerültek és azóta is ott várják a tet-
tükért járó méltó büntetésüket. A történet ennyi, nem több egy kocsmai verekedésnél. Nincs
rasszista összetevõje és nincs mögötte roma-nem roma ellentét.

Ami miatt mégis foglalkoznunk kell az esettel az a történet utóélete. Az esetet egy párt
- a Jobbik - feltette az internetre ahol aztán az lavinaszerûen duzzadni kezdett, míg végül
komoly tömeghisztéria alakult ki fõleg a romák között (de a Betyártanyán is megjelent
néhány markos férfi). A rendõrség — költségeket nem kímélve — fokozott készültségi
állapotban folyamatosan járõrözött Kerepesen és a közeli településeken is. A rögtönzött
lakossági fórumon csekély számú érdeklõdõ elõtt politikai performansz zajlott, és volt, aki
szórólapjában a polgármesterrel szemben érzett olthatatlan gyûlöletének újabb hullámához
használta fel az esetet. 

Nem szerencsés, amikor a politikai szándék álruhába bújik és önmaga által gerjesztett
hullámokat lovagol meg. Nem szerencsés, amikor valódi kérdések helyett álkérdésekrõl
folyik a közbeszéd. Nem szerencsés, amikor egy amúgy is kiszolgáltatott csoportot használ-
nak fel önös politikai célok eléréséhez. Nem szerencsés, amikor kitalált démonokkal kelte-
nek félelmet és nyugtalanságot Kerepes népe között.

Démonok Kerepesen

Az Összefogás Kerepesért Egyesület képviselõi — az ellenzéki képviselõk többségével
együtt - a valódi kérdéseket és közösségünkért végzett elõrevivõ munkát választják. Azért
dolgozunk, hogy közös dolgaink jól alakuljanak. Elutasítunk minden szándékos hisztéria-
keltést és nem veszünk részt politikai performanszokon. Azt szeretnénk, ha községünkben
mindenki nyugodtan hajtaná álomra a fejét, ne kelljen mások által ránk erõltetett képzelet-
beli démonokkal hadakoznunk!                                                            Dr. Vaszil  László

Polgármester úr a Gödöllõi Rendõrkapitányság vezetõjének Dr. Bozsó Zoltán rendõrkapitány
úrnak az alábbi köszönõ levelet juttatta el az ügy kapcsán.

„Tisztelt Rendõrkapitány Úr! Kerepes Nagyközség területén 2012. november 26-án este 21
óra 20 perckor történt garázdaság bûnesettel kapcsolatban a település polgármestereként
köszönetemet fejezem ki a rendõrség — különösen a Kistarcsai Õrs — gyors, szakszerû és
kellõ határozottsággal történt fellépéséért. Abban, hogy öt gyanúsítottat sikerült elõzetes
letartóztatásba helyezni, nagy szerepe volt a rendõrség folyamatos, napokon, sõt, ha kell,
heteken át tartó járõrözése, jelenléte, röviden: a felderítés eredményességének és a törvény
adta lehetõségekbõl fakadó visszatartó erõ demonstrálásának.
Még egyszer köszönöm munkájukat és a továbbiakban is kérem az egyre inkább erõsödõ
kapcsolattartás lehetõségét.”   

Köszönet a rendõrségnek

A Gödöllõi Rendõrkapitányság büntetõ eljárást folytat ismeret-
len férfi ellen, aki 2012. szeptember 1-jén hajnalban Kerepes
egyik családi házába a csukott, de nem zárt ajtón keresztül
bement és az ott alvó 66 éves hölgyet közösülésre próbálta
kényszeríteni. 
Kérjük, aki felismeri a grafikán látható személyt vagy bármilyen
információval rendelkezik a bûncselekménnyel kapcsolatban, az
hívja a Gödöllõi Rendõrkapitányságot a 06-28-524-600/7225-
ös telefonszámon és keresse az ügy elõadóját Kiss Henrietta r.
õrnagyot.

Ki ismeri az erõszakoskodó férrfit? 

Hihetetlen és megrázó tragédia történt Máltán G. Ivett kerepesi
lakossal, aki öt gyermeke közül kettõvel, valamint élettársával azért
utazott a szigetre, hogy munkát keressen. A 38 esztendõs asszony és
családja Kerepesen élt, eleinte édesanyjáékkal együtt, majd önálló
lakásban. Már itthon is akadt súrlódás nálánál idõsebb élettársával,
aki Máltán, összeszólalkozást követõen az asszonyt megölte.
A máltai konzul és az illetékes minisztérium intézkedéseit követõen a
18 esztendõs és az 5 esztendõs árvákat december 3-án szállították
haza a ferihegyi repülõtérre. Elõtte Kerepes polgármestere tárgyalt az
elhunyt édesanyjával, aki a férjével együtt szintén kerepesi lakos, és aki a három ugyancsak meg-
árvult unokát gondozza. Közben Mácsai Krizsán Mariann és Balázs Ibolya gyerekcipõket, ruhákat,
kabátokat gyûjtöttek és szállítottak a nagymama lakásába, a polgármester pedig 50 ezer forint
krízis segélyt adott át a nagyszülõknek.
A repülõtéren G. Ivett férje jelent meg — akitõl négy gyermek született — valamint az egyik fiú-
testvér és a nagymama, akiket a polgármester és Sike Csaba közterület felügyelõ kísért
Ferihegyre. Az elcsigázott és félelemtõl kisírt szemû árvákat este hat órakor szállították haza
Kerepesre a nagymamához régi-új otthonukba. A négy testvér és a legfiatalabb ötödik, sírva-
nevetve borultak egymás nyakába. Végre ismét együtt vannak, és itthon vannak, de édesanya nél-
kül. Most a nagymamára vár valamennyiük nevelése. Kerepes önkormányzata, óvodája, iskolája
és Családsegítõ Szolgálata mindenben a segítségükre lesz.
Aki teheti és szeretne segíteni az árváknak anyagilag, Lukács Gézáné nagymama számlájára
történõ utalással teheti meg: OTP Bank 11773425-02976565.  

Máltai tragédia

2012. december 12-e reggel 6 óra. A reggeli kávézást váratlan csengetés szakítja
meg.  A kapuban egy szomszéd és közli, hogy nézzek szét a portán, mert az éjjel ven-
dégeim voltak. Viccnek vettem és tréfásan megjegyeztem, hogy nem hívtam vendégeket.
Õ erõsködött, hogy azért nézzek csak szét, mert az éjjel a hátsó szomszédomtól több
mindent (hegesztõ trafót, láncfûrészt) elvittek és a nyomok a rendõrség szerint az én
ingatlanomon keresztül vezetnek.

Gyorsan hátramentem a melléképülethez és dühösen vettem tudomásul, hogy
engem is meglátogattak, feldúltak mindent. A gyors leltár után nyugtáztam, hogy nem
tûnt el semmim sem, bár sok mindent elmozdítottak. Valami vagy valaki
megzavarhatta õket.

Mire kivilágosodott, kiderült, hogy éjjel 1 és 3 óra között 8 ingatlant látogattak meg
a Vörösmarty utca 10-12-14-16 és ezen ingatlanok Babits Mihály utcai kertvég szom-
szédjait. A lábnyomokból ítélve 4-en, 5-en lehettek és kocsi várta õket. A lábnyomok és
a kocsi keréknyomati jól kirajzolódtak a hóban, nem is értem, hogy a rendõrség miért
nem rögzítette a nyomokat.

Minden portán kutya volt, de vagy elkábították, vagy altatót adtak nekik, mert
mindegyik kába volt reggel. Az elsõ ijedségen túl a mérhetetlen düh lett úrrá rajtam.
Ezek a kis senkiházi piti bûnözõk megsértették a magánszféránkat, betörtek az ingat-
lanjaink területére és fosztogattak, raboltak. Ezek visznek mindent, ami nincs lebeto-
nozva. EEz így nem mehet tovább, elég volt!

Nyolc betörés egy éjszaka alatt!
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Az nem lehet, hogy 7-8 fõs Gyár utcai roma származású semmire kellõ a megélhe-
tés ezen formáját választva rettegésben tartsa a lakosságot. Leszögezném, hogy a roma
lakosság többsége nem ilyen. A nehézségek ellenére is megpróbálnak tisztességes,
becsületes módon élni. Ez a kisstílû csapat most ismét szégyent hozott a roma kisebb-
ségre, mert az emberek megint általánosítani fognak.
Tisztelt Polgártársaim, kérem, ne tegyék, mert tudjuk, hogy ez nem így van. Nekünk
csak ezzel a kis csoporttal van problémánk. Kedves éjszakai látogatók mit szólnának,
hogy ha egy pár ismerõsömmel viszonoznánk a látogatásotokat és egy éjjel mi sétál-
gatnánk a ti portáitokon. Megmondom én! Szaladnátok a kisebbségi ombudsmanig,
vagy szaladnátok egészen Strasbourgig. Nem vagyok romaellenes, ezt leszögezném. Sok
roma barátom van és õk is elítélik, amit ti tesztek. Mondjátok próbáltátok már a tisz-
tességes munkát? Habár az utolsó két szó számotokra csak fogalom. A látogatásotokkal
egyvalamit elértetek, jobban fogunk figyelni egymás értékeire. Most már biztos, hogy
belépek a Kerepesi Polgárõrségbe. Aki ismer, az tudja rólam, hogy határozott és követ-
kezetes vagyok. Ez nektek nem jó hír. Ha nem hagytok fel ezen tevékenységetekkel, saját
magatokra is veszélyesek lesztek. Hogyan értem ezt?

2013. január 1-tõl a magántulajdon védelmérõl szóló törvény hatályba lép. Ez azt
jelenti, hogy ha bármikor hívatlanul, ok nélkül nappal, vagy éjjel az ingatlanomban,
vagy ahhoz tartozó kertben tartózkodsz, és én úgy ítélem meg, hogy jómagam vagy csa-
ládom élete veszélyben van, önvédelembõl cselekedhetek. Hidd el, mindig úgy fogom
megítélni, hogy veszélyben vagyunk.

Pivarcsi Gábor

Kerepes polgármestere Gergely János Kistarcsai Rendõrõs parancsnokát a Gyár utcai
ellenõrzések mintájára arra kérte, hogy napközben és éjszaka is sûrûbben járõrözzenek
és igazoltassanak a kerepesi közterület felügyelõk és polgárõrök bevonásával. A
bûnelkövetések nem az önkormányzat, hanem a rendõrség hatáskörébe tartoznak, a
rendõrség irányítására viszont az önkormányzatnak nincsen törvényi lehetõsége. Ezzel
együtt polgármester úr törvényes és szigorú fellépést sürget, még akkor is, ha a köz-
biztonság nem az önkormányzat feladata.

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, 
hogy a 2013. évi tüdõszûrés 

2013. január 25.-2013. február 11. között az alábbi
napokon kerül megszervezésre:

2013. január hónapban: 25., 28., 29., 30., 31.
2013. február hónapban: 04., 05., 06., 07., 08., 11.

Kedden, csütörtökön és pénteken délelõtt 8-14 óra között
Hétfõn és szerdán délután 12.45-18 óra között

A tüdõszûrés helye: Forrás Mûvelõdési Ház, 
2144 Kerepes, Templom u. 3.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a szûrés
csak a 40 év fölötti korosztály részére történik, a 40 év alatti
korosztály a tüdõszûrést beutalóval a Gödöllõi
Tüdõgondozó Intézetben kérheti. A szûrésre TAJ-kártyáju-
kat, személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat feltétlenül
vigyék magukkal.  

Oláh János jegyzõ

ANDI PÉKSÉG
KEREPES, SZABADSÁG ÚT 248.

(A TEMPLOM MELLETT)
MINDEN NAP

FRISS ÉS FINOM,
HELYBEN KÉSZÍTETT
KENYÉR ÉS PÉKÁRÚ!!

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Nyitva: H-Szo: 6-21

V: 7-20
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Bölcsõdénkben az év utolsó hónapjában felpezsdül az élet.
November 29.-én a Bábarakadabra Bábszínház mûvészei
szórakoztatták a gyerekeket. A személyközeli elõadást mindig
szívesen fogadják az apróságok, hiszen a mûsor közöttük
játszódik, közvetlen szereplõi a történetnek.
Az elõadás után a mûvészekkel, kellékekkel, bábokkal való talál-
kozás önfeledt játékot, vidám perceket okozott, érdeklõdéssel,
elmélyülten játszottak a gyerekek.
Legközelebb májusban fognak minket meglátogatni a Bábszínház
mûvészei.
December 6.-án énekszótól volt hangos a bölcsõdénk, így meg-
érkezett hozzánk a Télapó, zsákjában az elmaradhatatlan Mikulás
csomaggal, de könyvekkel, játékokkal is megörvendeztette a gye-
rekeket. A picik még félve, gyanakodva fogadták a tél hírnökét, de
hamar megbarátkoztak a „piros ruhás bácsival”. A nagyobbak már
bátran a Télapó elé álltak, bemutatkoztak és megbeszélték vele
kívánságaikat. 

December 20.-án délelõtt kerül megrendezésre
bölcsõdénkben a fenyõ ünnepség, ahol minden csoport megtalál-
ja majd ajándékaikat a fa alatt. Az ünnepi hangulatot fokozva még
aznap, dec.20.-án délután uzsonnára várjuk a szülõket, hogy
egy forró tea és sütemény mellett kicsit megpihenjünk, és meg-
hitten, együtt köszöntsük a közelgõ ünnepeket.  
Bölcsõdénkben 2012.december 22.-tõl, 2013.január 01.-ig
zárva tart.
Nyitás: 2013.január 02.-án reggel 6 h-kor.
Szeretetteljes, áldott ünnepeket, békés boldog, eredményekben,
sikerekben gazdag újesztendõt, erõt-egészséget kívánunk
Kerepes Nagyközség lakosságának!

Babaliget Bölcsõde dolgozói

„Legyen az ünnep csöndes, mint a szív dobbanása,
Legyen az ünnep békés, mint a hangtalan hó hullása!”

Zvadáné F. Erzsébet

Babaliget Bölcsõde

Békés Karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónak!Békés Karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónak!


