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„Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor…”

Franka Tibor polgármester úr és Tasi
Géza a Szabó Magda és Szobotka Tibor
Emlékéért Alapítvány elnöke mondott
beszédet, méltatva az írónõ
munkásságát. Ezt követõen Szabó Magda
versét hallgathattuk meg, Ágó Katalin
tolmácsolásában, majd a katolikus egy-
ház nevében Lencse Balázs kántor úr
mondott imát, a református egyház
nevében pedig: Ablonczy Béla
nagytiszteletû úr, valamint a helyi refor-
mátus lelkész Koncz Zoltán adta áldását
a kopjafára és a jelenlévõkre. Dr. Korsós
Bálint a debreceni Dóczy Református
Gimnázium igazgatója is külön megemlé-
kezett a pályáját egykoron náluk indító
írónõrõl. A koszorúzáson a helyi Önkor-
mányzaton, intézményeken és civil szer-
vezeteken kívül részt vett dr. Góór
Csaba a Bp. II. ker. Önkormányzatának
képviseletében, Perla Erzsébet a debre-
ceni Dóczy Református Gimnázium
tanára és Alapítványi titkár, valamint
Nemes Gábor az Európa Könyvkiadó
ügyvezetõje is tiszteletét tette, aki a
Szabó Magda prózamondó versenyün-
ket is gazdagította könyv-adományával.

Ünnepségünk fényét emelték a
debreceni Dóczy Gimnázium egyenru-
hás növendékei, akik a zord idõ elle-
nére kitartóan és mosolyogva tiszte-
legtek a gimnázium zászlajával, a kop-
jafa mellett.

Fehérné Kolozsvári Katalin 
mb. igazgató

Szabó Magda Kossuth díjas írónõnek állítottunk emléket halála 5.
évfordulóján. A több helyszínbõl álló rendezvénysorozat egyik
állomása volt az írónõ személyes tárgyaiból, érdemeibõl álló kiállí-
tás megnyitója, melyre meghívást kapott Bánsági Ildikó színmûvész
is, aki több szálon is kötõdik Szabó Magda munkásságához. Õ
játszotta az Ajtó címû darabban magát az alkotót, a tavaly
megjelent ugyancsak az Ajtó címû regényt feldolgozó filmben pedig

õ szinkronizálta Emerence-et. Vele, az õ élményeirõl, emlékeirõl és
Tasi Gézával, Szabó Magda keresztfiával hallhatott a közönség egy
rendkívül izgalmas, sok személyes történetet felelevenítõ beszélge-
tést, melyet Franka Tibor polgármester moderált, tett még
lebilincselõbbé kérdéseivel. Köszönetet mondunk Tasi Gézának és
Ildikónak, akik mindenben a segítségünkre voltak a rendezvények
megvalósításában.

Szabó Magda kiállítás megnyitója

Szabó Magda emléke elõtt tiszteleg-
tünk,születésének 95., halálának 5.
évfordulója alkalmából a Szilasli-
geten a Hegy u. és Vécsey utca sar-
kánál kialakított emlékpark átadá-
sával, és kopjafa avatással.



Legfrissebb hír, amely több évtizede tartó gondnak a végsõ
megoldását jelenti: a legutolsó pályázat is lezárult méghoz-
zá sikeresen, így minden akadály elhárult a Kistarcsa és
Kerepes ivóvizében kimutatható nitrát kiszûrése elõl.
Végre búcsút inthetünk a csecsemõvíznek, a sárga, iszapos,
olykor vízre csak jóindulattal hasonlítható folyadéknak.

A több mint egymilliárd forintos beruházás újabb pályázaton
való megmérettetése azért volt szükséges, hogy az önerõt, a
247.084.425 forintot állami pénzbõl biztosítsák, hiszen ekkora
összeggel a két település nem tudott volna beszállni. Most ez is
sikerült, Pintér Sándor belügyminiszter aláírta a minden
várakozásunkat kielégítõ intézkedést, vagyis a beruházás a két

településnek egyetlen forintjába sem kerül. A beruházás 2013-
ban elindulhat és legkésõbb 2014-ben minden kerepesi polgár
poharába tiszta ivóvíz kerül.

Amikor 2006-ban elõször megnyertük az önkormányzati
választást, már akkor a teljesítendõ pontok között szerepelt az
ivóvíz minõségének megnyugtató rendezése is. Az elmúlt évek
során az aszfalt utak, az óvoda- iskola felújítások, a Faluház
átépítése, az óvodabõvítések, nyugdíjasház létrehozása,
Mosolyvár gyermekház kialakítása, víztározó engedélyezése
stb., után kétségtelenül a legnagyobb összegû választási ígéret is
megvalósul.

Kipipálva! Franka Tibor polgármester
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Sem új adó, sem adóemelés!
Az önkormányzatok sorra vezetik be az új adókat, vagy eme-

lik a régiek összegét. A környékbeli települések - szándékosan
nem írok neveket - telekadót, ingatlanadót, építményadót, sõt,
kültelki adót is bevezetnek, mert csak így képesek az életben
maradásra, a mûködésre, a fejlesztésre. Például, akinek van egy
kis üzlete, vagy vállalkozási telephelye, az évente 50 ezer forint
adót fizet utána, plusz az ingatlanadója a lakásától függõen 50-60,
de az is lehet, hogy 100 ezer forint évente.

Ezzel szemben Kerepesen az üzletek, a lakások és a telkek
után sem kellett fizetni idáig, és örömmel jelentem, az önkor-
mányzat 2013-ra sem óhajt sem új adót, sem adóemelést beve-
zetni. Akad polgármester kolléga, aki õrültnek, sõt, butának tart,
hogy nem élünk a lehetõséggel és nem menekülök elõre.

Kerepesen egyetlen helyi adó létezik, ez a kommunális adó,
amely évente 18 ezer forint ingatlanonként. Kerepesen nincs
ingatlanadó, nem kell fizetni a lakások, de még az üres telkek után
egyetlen fillért sem. Hogy meddig? Ameddig tartani tudjuk a tem-
pót és ameddig a nadrágszíj szorítását még bírjuk. Szívesen

olvasnánk ilyesmirõl is a minket bíráló különféle színvonalú és
szándékú kiadványokban. Erre várhatunk!

Olyannyira biztosak vagyunk magunkban, hogy ha nem lenné-
nek elvonások, akkor mi nem kérnénk az adósságunk részbeni
kormány általi átvállalását, mert amit vállaltunk, azt tartani tudjuk.
Ha viszont elvonnak tõlünk is, akkor kénytelenek vagyunk élni a
lehetõséggel. Ki tudja mennyibe kerül majd nekünk, hiszen a fel-
tételeket nem ismerjük. Jelenleg még semmilyen számot, felté-
telt, röviden, semmit nem tudunk, de adót nem emelünk, és nem
vezetünk be újat 2013-ban. Nem hazardírozunk és nem akarunk
új terheket  rakni az emberek vállára. Bõven van azon már elég
teher és vannak, akik újabbakat raknak rá. Mi nem tartozunk
közéjük, és foggal-körömmel igyekszünk „külön utasoknak”
maradni választóink érdekében.

Ez biztos és ez a legfontosabb! Gondolom ettõl a kerepesi
választópolgárok megnyugodhatnak származástól, pártállástól és
vallástól függetlenül.

Franka Tibor polgármester

Megnyertük a pályázatot

Egymilliárd ivóvízre

Szabó Magda írónõ október 5-én ünnepelte volna 95.
születésnapját. Ebbõl az alkalomból a Szabó Magda Nagyközségi
és Iskolai Könyvtár a Forrás
Mûvelõdési Házzal karöltve pró-
zamondó versenyt hirdetett. A
versenykiírás szerint a
gyerekeknek Szabó Magda
mûveibõl vagy a XX. század
második felében alkotó magyar
írók mûveibõl választott részlet-
tel kellett készülniük.

Rendezvényünkre meghívtuk
a környezõ települések iskoláit,
valamint Budapest XVI. kerüle-
tének általános iskoláit. A ver-
senyre november 17-én került
sor a Forrás Mûvelõdési Házban.

Büszkén mondhatjuk, hogy a
szép számú gyereksereg
megdolgoztatta a zsûrit, hiszen
igen színvonalas produkciókat
láthattunk. Az isaszegi általános
iskola például négy díjat is elvitt
tõlünk, de kiemelkedõen szerepeltek a Táncsics Mihály Általános
Iskola tanulói Budapestrõl és a Bornemissza Péter Általános Iskola
tanulói szintén a XVI. kerületbõl.

Zsûrizésre igyekeztünk olyan szakembereket felkérni, akik
méltóképpen felügyelik a versenyt. 5-6. osztályban a zsûri elnö-
keként Perla Erzsébetet üdvözölhettük, aki egyenesen
Debrecenbõl utazott hozzánk Szabó Magda egykori iskolájából a

Dóczyból. Õ a Szabó Magda és Szobotka Tibor Emlékéért
Alapítvány titkára és a Debreceni Református Kollégium Dóczy

Gimnáziumának magyartanára.
A zsûriben üdvözölhettük még
Csorba Évát, aki kerepesi
Csõrike Színitanoda mûvészeti
vezetõje, valamint Tasi Géza
urat a Szabó Magda és Szobotka
Tibor Emlékéért Alapítvány
elnökét és jogutódot.

A 7-8. osztályos zsûrijében
Mayer Endréné tanácsnok-
asszony elnökölt segítõi pedig
Horváth Klára - könyvtáros és
Mikecz Tamásné — magyar-latin
szakos tanár voltak, akik mind-
ketten a Szerb Antal Gimnázi-
umból érkeztek.

A pénzjutalmat a Szabó
Magda Nagyközségi és Iskolai
Könyvtár ajánlotta fel, az értékes
könyvjutalmakért pedig Tasi
Géza urat és az Európa Kiadót

illeti a köszönet. Különdíjat ajánlott fel a Dóczy Gimnázium és
Csõrike Színitanoda is.

Összességében egy nagyon színvonalas, jó versenyt láthattunk.
Köszönet érte mindazoknak, akik segítettek megvalósítani és
lebonyolítani: a Forrás Mûvelõdési Ház dolgozóinak és a
Széchenyi István Általános Iskola tanárainak.

Fehérvári Ildikó könyvtárostanár

Prózamondó verseny
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Az októberi testületi ülésen 16 napirendi pont került
megvitatásra, melyek elõtt Polgármester úr beszámolót
tartott az elmúlt idõszakról. Tájékoztatójában elmondta,

hogy a hivatal gazdálkodása rendben van, sajnos azt nem
lehet tudni egyelõre, hogy hogyan alakul a költségvetés az
átalakulások után, de Kerepes, ellentétben az ország leg-
több településével nem akar meglévõ adót emelni, vagy új
adót bevezetni. Kintlévõségünk 140-160 millió forint a
szemétdíj tartozás a lakosság részérõl 9 millió forint, ami
miatt végrehajtóhoz fordult a Községszolgáltató Kft, és az
adótartozások rendezése végett november 15 után a hiva-
tal is kénytelen igénybe venni ezt a módszert.  
A MÁK vizsgálat után ÁSZ vizsgálat is indult a hivatalban,
melynek eredményérõl a vizsgálat befejezése után tudunk
tájékoztatást adni. Mint ismeretes 2013. januártól járási
hivatalok alakulnak, melyekben hivatali dolgozókat is
foglalkoztatnak, Kerepesrõl 3 dolgozót vesz át a járás. 
Változás történt a szemétszállítás terén, ugyanis
november elsejétõl a Zöld Híd Kft szállítja hetente egyszer,
pénteki napon a településrõl a hulladékot. Ennek kapcsán
Polgármester úr beismerte, hogy a helyi kft sem állt a
helyzet magaslatán, de a lakosok sem fogták magukat
vissza a szemetelésben - azt hitték mindent lehet, mert a
hivatal igyekezett minden betelefonálónak, illetve pana-
szosnak segíteni. Ennek most vége.
Mint a híradásokból már értesülhettünk róla
konszolidálják az önkormányzatokat, elsõsorban a nagy
adóssággal rendelkezõket, de azt egyelõre még nem lehet
tudni, hogy mi alapján számolják a rászorultságot, így mi
sem tudjuk, hogy önkormányzatunk bele fog tartozni
ebbe a körbe vagy sem, de Kerepes konszolidáció nélkül is
képes a talpon maradásra.
Rozsnyai Sándor ellen zaklatás miatt, a Teleház Egyesület
ellen pedig jó hírnév megsértése miatt ffeljelentést tesz a
hivatal. Pap Anikó képviselõnõ e-mailen jelezte, mivel a
jelenlegi ülésre 3 nappal az ülés elõtt kapta meg a meghí-
vót, így arra nem tudott felkészülni, ezért nem vesz részt
a testületi ülésen - erre reagálva Polgármester úr elmond-
ta, hogy nem rendszeres az ilyen eset, egyébként pedig
nem kötelezõ képviselõnek lenni, de a képviselõnek
kötelezõ dolgozni. Akinek három nap kevés egy testületi
ülésre való felkészüléshez, annak egy hónap is kevés lehet.
Mindemellett ddicséret illeti a képviselõket, akik anyagi
hozzájárulásukkal segítették az óvoda, a szilasligeti
kápolna és a templom felújítási munkálatait. 

Kulturális életünk végre felpezsdült, köszönhetõen a
mûvelõdési ház munkájának. Az Október 23-i ünnepség
az iskola és a diákok összefogásának eredményeként

dicséretre méltóan sikerült, valamint a hagyományõrzõ
csoportok is igyekeznek összecsiszolódni - fejezte be tájé-
koztatóját Polgármester úr.

A testületi ülésen meghívottként részt vett ddr. Bozsó
Zoltán r. dandártábornok Gödöllõ rendõrkapitánya és
Gergely János fõhadnagy a Kistarcsai Rendõrõrs újonnan
kinevezett parancsnoka. Bozsó úr tájékoztatója szerint az
elmúlt két évben másodszor került sor cserére a kistarcsai
rendõrõrs élén. Magasabb beosztásba került az elõzõ
kapitány, az õ a helyébe nevezték ki a jelenlegit, aki
hasonló beosztásban vezette a veresegyházi rendõrõrsöt,
most pedig itt igyekszik majd javítani a település bizton-
sági helyzetén. Megtudhattuk azt is, hogy új vizsgálati
osztály jön létre a bûnügyön belül, feladat még a létszám
bõvítése és a körzeti megbízotti szolgálat erõsítése.
Sikerült elérni és megvalósítani, - de természetesen a 27
településen, ami Gödöllõhöz tartozik - 29 körzeti megbí-
zott dolgozik jelenleg, ami kevés. Azt szeretnék, hogy 40
felé emelkedjen a körzeti megbízottak létszáma, és el tud-
ják indítani azt a programjukat, hogy ahol eddig nem volt
körzeti megbízott, ott legyen, ahol egy van, ott legyen

kettõ, ahol kettõ, ott a hármat szeretnének, kis lépésekkel
is, de megpróbálnak haladni elõre. Rendõrkapitány úr
elmondta, hogy félévente közbiztonsági fórumot tarta-
nak, melyen várják a településért tenni akarók részvéte-
lét, valamint segítséget kért a további együttmûködéshez.
Gergely János fõhadnagy úr a Kistarcsai Rendõrõrs
vezetõje kétgyermekes családapa, 4 évig teljesített szolgá-
latot Veresegyházon a település nagy megelégedésére.
Bemutatkozása alkalmával a kistarcsai rendõrõrs rendbe-
hozatalát ígérte, valamint a jelenlegi közbiztonsági hely-
zet javítását a hozzá tartozó települések polgármesterei-
nek segítségével, bevonva az összefogásba a polgárõröket,
a vadászokat, és a közterület-felügyelõket. 
Franka Tibor polgármester úr megköszönte jelenlétüket és
beszámolójukat, kihangsúlyozta, hogy mióta Gergely úr a
parancsnok már kétszer volt a községben razzia, egyben
kifejezte reményét a minél hatékonyabb és

eredményesebb együttmûködésre. A testület egyhangú
igen szavazattal jóváhagyta Gergely János fõhadnagy úr
kinevezését a Kistarcsai Rendõrõrs élére.
A Patkó fölötti volt katonai objektum tulajdonosaitól
kérelem érkezett a terület belterületbe vonására, akik ter-
veik szerint egészségügyi beruházást kívánnak létrehozni
a területen. Ehhez a területet erre alkalmassá szeretnék
tenni, a település érdekeinek figyelembe vételével. A tes-
tület a belterületbe vonást megszavazta.
Az önkormányzati tulajdonú vízmosások rendezésével
kapcsolatban a településfejlesztési bizottság javaslatát
fogadta el a testület, mely szerint a három ajánlattevõ
kivitelezõ közül annak az ajánlatát fogadták el, akinél
elsõ körben csak 160 ezer forintot kell fizetni, a fennma-
radó összeget csak akkor, ha a hatóságok elfogadják a
végsõ tervet a rendezésre.
A kirívóan közösségellenes magatartások megállapítására
vonatkozó rendelettervezet megalkotása azért került
napirendre, mert a szabálysértésekrõl, annak eljárásáról
és nyilvántartásáról a 2012. évi II. tv. ezen jogsértõ maga-
tartásokra szabálysértési tényállásokat nem tartalmaz.
Helyi szabályokat kell alkotni, ami jogszabályi hátteret ad
például a rendõrségi, a közterület-felügyelõi
intézkedéseknek, rendõrhatósági eljárás kezdeményezésé-
nek, és közigazgatási bírság kiszabásának. A rendeletter-
vezetet a hivatal közszemlére bocsátja és a beérkezõ
javaslatokkal kerül majd újra a testület elé.
Kerepes Szociális családsegítõ otthon felújítása és az
Idõsek nappali klubjának fejlesztése címû pályázattal

Testületi ülés október 30.
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kapcsolatos eszközbeszerzés lebonyolítása volt a
következõ napirendi pont. A tárgyalásán részt vett Pap
Mónika projektmenedzser, aki tájékoztatott, hogy
amennyiben a december 1-i határidõt nem tudják tartani,
a közbeszerzési eljárást újra ki kell írni. Visszamondás
esetén az önkormányzatnak vissza kell fizetni a pénzt.
Mûködési engedélyt csak akkor kapja meg az intézmény,
ha megvan a mûködéshez szükséges fogyóeszköz. A testü-
let a csökkentett eszközbeszerzést jóváhagyta. Az eszköz-
beszerzések listáját nem az önkormányzat, hanem a
pályázat kiírója határozta meg, hiszen a 101 milliós beru-
házást 90 százalékát uniós pénzbõl valósítjuk meg. Az
rendeli a zenét, aki fizet érte.
A helyi menetrend szerinti személyszállítás keretében
kiegészítõ járat megfinanszírozására adta jóváhagyását a

Képviselõ-testület, mely szerint plusz egy járattal egészítik
ki 2012. december 31-ig a járatot, az ehhez szükséges brut-
tó 300 000 Ft/hó költséget az önkormányzat 2012. évi dolo-
gi kiadásainak terhére finanszírozza. 
Az iskolában egyre növekszik a létszám, idén már
meghaladtuk a 300 fõt. Ezért is fontos, hogy az idejáró
gyermekek közlekedését - lehetõségeinkhez képest - biz-
tonságossá tegyük. Farkas Zsuzsa képviselõasszony
javaslatot terjesztett elõ, melynek megvitatását kérte: —
„A Vörösmarty utcát úgy irányítsuk a Tölgyfa utcáig,
ahogy már most is közlekedik a helyi busz, - alakítsunk ki
parkolót az iskola elõtt a buszmegálló feljebb helyezésé-

vel,- tegyünk ki forgalomkorlátozást jelzõ táblát, hogy
figyelmesebben és lassabban közlekedjenek az arra járó
gépjármûvek.” A testület mefontolandónak ítélte a
javaslatot.
Mezõõri szolgálat mûködtetésére irányuló önkormányzati
társulás létrehozását szavazta meg a testület
Kistarcsával, ami az önkormányzatnak nem kerül pénzé-
be, viszont hasznos, mert az önkormányzatok
tulajdonában lévõ erdõk, szántók ezáltal felügyelve lesz-
nek, reményeink szerint csökkentve ezzel a fa- és a ter-
mény lopásokat. 

G.E.
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Mint eddig leírtakban szerepelt kerepes is ismét elhagyatott lett
az 1700-as évek elejéig. Ennek oka, lehet a Rákóczi szabadság-
harc, de mint már említettük a Ráczok pestmegyei lázadása és
feldúlása a valószínûbb volt. A régi lakosokból, mindössze négy
család tért vissza és közülük is már csak egy él Kerepesen az
Ellenbacher család. Az egykori földvárhelyén ekkor állt a
temploma a Kálvárián, sõt minden bizonnyal a református lakos-
ság használatában volt. Ez a templom néhány évre üresen maradt
a Buda visszafoglalása utáni idõben, amikor Kerepes lakossága
elmenekült. A visszatértek es az újonnan érkezettek 1701-ben
kaptak adókedvezményt PPS vm hatóságától.  A templom kijaví-
tása volt a cél és erre a vármegye pénztárából 12 forintot ki is
utaltak Az ellen reformáció Kerepesen elindulhatott a Buda fel-
szabadítása utáni visszatelepüléssel 1702-ben Schleret Peter volt
a Kerepesi plébános. Ez idõben 1721-ig a már közel 100 évig
elhagyott puszta, Kistarcsa romos régi temploma állhat még csak
sekrestyéje és kerítése hevert romokban. Az 1710-es évek után
elkezdõdött a szervezett telepítési program. Magyar, német és
Szlovák családok települtek ide. 1719-tõl Grassalkovich Antal
tulajdonába kerül Kerepes. Ekkortól kezdõdött az egyházi anya-
könyvezés is.  1713-ból származik Kerepes legrégebbi épülete a
Váradi káptalan tiszttartó háza, mely, mint írják: „karakteres

tömegével, csonkakontyolt magas tetõvel, és szépen formált
barokk ablakrácsaival hívja fel magára a figyelmet.” Az épület az
idõk folyamán volt kultúrház, mozi, könyvtár, sõt sajnos üzem és
raktár is és a belsõ már nem õrzi az eredeti formáját. 1782-ig a
lakosok fele Német volt Nemzetiségre nézve - mint látható-
három nemzet fiai, magyarok, németek és szlovákok alkotják
ekkora Kerepes jobbágyközösségét. Kerepes nemzetiségi meg-
oszlása kezdetben nyilván háromnyelvûséggel járt együtt a
község ben, bár a betelepülõ szlovákoktól nem állhatott távol a
magyar nyelv, hiszen avval a szlová kok lakta északi megyékben is
találkozhattak. A hazánkba bevándorló németség pedig termé -
szetesen nem ismerte sem a magyar, sem a szlovák nyelvet. Mivel
azonban, mint láttuk, Kere pesre és más hová is a németség köz-
vetlenül Buda felszabadítása, 1686 után érkezett, az 1720-as
évekre ezek a telepesek minden bizonnyal már kétnyelvûekké
váltak. A Németség 1715 és 1782 között 50 % körül volt
Kerepesen. A három nyelv viszonya úgy alakult, hogy a magyar
egyre inkább elõtérbe került, tekintet nélkül arra, hogy a nevek
alapján a lakosságnak csak 40-45 % volt eredetileg is magyar.
Addigra a szlovák nyelv pozíciója is megerõsödött és nyilván a
szlovák lakosság ekkorra már szintén kétnyelvûvé vált.
(Folytatása következik) Springer Friedrich

Kerepes németségérõl és a történelmérõl általában (sorozat)  IV. rész. 

Kerepes az 1700-as években 
(Ez a sorozat Horváth Lajos Kerepes-(Kis)tarcsa történetérõl szóló nagyszerû könyvében leírt, tényeken alapuló kutatási eredményeire épül.
Abból idézek és egészítem ki saját kutatásokkal, de más települések történtében talált Kerepesi vonatkozású adatokkal is.)

A II. Kerepesi sörfesztiválunk minden várakozásunkat felül múlta
és nagy sikerrel zárult. Nem kellett a reklám sem csak a
Facebook, meg hát a „szájhagyomány útján való terjesztés”.
Minden hely elkelt. Október 20.-án meg volt a második Kerepesi
„Oktoberfest”. Az újjáépült, szép Kerepesi kultúrházban tartot-
tuk, aminek mi próbálhattuk ki a határait. 160 ülõhely. Valószínû
ennyi sem, ha táncolni is szeretnének. Márpedig szertetett a
majdnem 200 fõ aki jelen volt. A fellépõk sikere nem volt kétsé-
ges hisz a Sógorok, a SramliKings és a Heimatklang igazi sztá-
rok a mulatós világban. Pászthy Viki és Ágoston Máté
szereplésénél a hangulat már a tetõfokára hágott, melyet azért
sikerült „überelni” sztárvendégünk jelenlétével, aki a belépõk
sorszáma alapján sorsolta ki a 2 személyes 3 napos két éjszakás
szuper Egri Wellnes hétvégét. Peller Károly volt õ, aki nem csak,
hogy sorsolt és jelenlétével emelte a este hangulatát, de éjfélkor
ráadásnak még Pászthy Vikivel duettben Operett slágereket is
énekelt. Köszönjük Bodnár Otíliának a felajánlását a 2. díjat egy
alakformálást és még 3.- 4. díjként Peller Károly CD-t is sorsolt
ki. Minden Német népviselet Plüssmacival lett jutalmazva, és a
Sörivó verseny gyõztese 1 Literes korsót, benne 1 Literes doboz
sört nyert. Széles Tibor a Szilasi nyugdíjasok kedvence zárta a

napot. Hajnali 4 órakor ért véget a rendezvény, mikor is még min-
dig negyvenen táncoltak a parketten. Külön köszönet a NAP19
Kft.-nek és a Tóth és Tóth pékségnek, akik támogatták a ren-
dezvényt.

Az NÖK Hírei:
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Az októberi testületi üléssel egybekötött közmeghallgatáson is
nagy érdeklõdéssel sokan vettek részt.  
Itt egy emléklapot adtunk mind a 14 Kerepesinek kik az
Ellenbacher nevet viselik.
Ezt Franka Tibor polgármester Úr és Springer Krisztina
NÖK elnök írt alá. Ezzel megemlékeztünk családjuk õsére
Thomas Ellenbacher-re az elsõ Kerepesire, kinek családja ma is
köztünk él. A Nyári tábor résztvevõinek is emléklapot adtunk át.
Márton napon az Iskolánk másodikos Német Nemzetiségi nyel-
vet tanuló diákjai adtak a tanító nénivel, Gróf Erzsébettel egy kis
ízelítõt az eddig szerzett tudásukból szüleiknek és a jelenlevõ
közel 50 érdeklõdõnek. Röpke 2 hónap alatt meglepõen sokat
tanultak és csillogtatták is tudásukat. A bemutató után kis forró
tea és sütemény várta a megjelenteket. A szülõknek, vendégek-
nek volt az ilyenkor elmaradhatatlan téli „Glühwein”, forralt bor
is. Ezután lampionokkal vonultunk át a templomudvarba, ahol
Lencse Balázs kántor Úr, a gyerekeket köszöntötte, majd be is
invitálta õket a Misére. Bekukkanthattak csodálkozva, hisz sokan
most, életükben elõször lépték át a templom küszöbét. És ezzel
felejthetetlen élménnyé vált nekik ez a nap. Nekünk is. 

További képek a www.nok.uw.hu , és a Facebook oldalunkon a
Német Önkormányzat Kerepes címen.
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2012. november 8-án a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
megtartotta idei éves közmeghallgatását. Fõ témakörök a 2012.
évi és a 2013-ra tervezett szlovák rendezvények voltak: részvé-
tel a zöldcsütörtöki gyertyás felvonuláson a Kálvária hegyre,
Oroszhegyi fesztivál májusban, XI. Nemzetközi Nemzetiségi
Fesztivál június végén, Váci szlovák egyházi nap szeptemberben,
szlovák lagzi Nagytarcsán szeptember 15-én, szlovák nap szintén
Nagytarcsán október 6-án, DOLINA szervezésében a Márton
napi tollfosztó, és még hátra van a Mindenki Karácsonya
Kerepesen, ahol a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat vendégeli
meg a résztvevõket. A közmeghallgatás résztvevõi meg voltak
elégedve az önkormányzat munkájával, pozitívan értékelték, és
számos új ötlet, terv merült fel a jövõt illetõen. Például, a kere-
pesi civil szervezetekkel való együttmûködést lényegesen
szorosabbra kell fûzni, a 2013-as „nagy rendezvényre” is voltak
javaslatok, melyeket késõbb a többi szervezõvel együttmûködve
dolgozunk ki. Köszönet a résztvevõknek.

Kiss Károly elnök

Szlovák közmeghallgatás

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

Érthetetlen és a Polgármester felháborodását is kiváltotta,
hogy nagyon kevés roma jelent meg a november második heté-
ben megrendezett közmeghallgatáson, amit pedig a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnök asszonya kért összehívni.
Többen vettek részt a hivatal és az intézmények részérõl, mint az
érintettek. Német
János a kisebbségi
önkormányzat tagja
ismertette a napi-
rendi pontokat,
mely szerint az egy-
re „aktuálisabb”
drogügyrõl, vala-
mint a 2013. évre
vonatkozó tervek-
rõl és vállalásokról
kíván beszélgetni a
megjelentekkel.

Ménesi Norbert körzeti megbízott rendõr tájékoztatott a köz-
biztonsággal és a droghelyzettel kapcsolatosan. Elmondása sze-
rint többször tartottak ún. drograzziát, amikor embereket szon-
dáztattak, illetve hallgattak ki, házkutatást tartottak drogkeresõ
kutyákkal, mivel több jelzés érkezett lakosoktól, illetve az iskolá-
ból a droghasználatról. Együttmûködnek a családsegítõvel, és a
háziorvosokkal. Itt kapcsolódott be a beszélgetésbe dr. Vaszil
László, aki elmondta, hogy létrehozták a Kábítószer Ellenes
Tanácsot, amelynek a lényege a felvilágosítás és az
információáramlás, ugyanis csak a rendõrségnek van intézkedési
jogköre a felderített ügyekkel kapcsolatban. Polgármester úr hoz-
zászólásából megtudhattuk, hogy drogbizottság alakult, melynek
célja a felvilágosítás és az elrettentés, drogtesztek beszerzésével
igyekeznek majd kiszûrni és megelõzni a rossz minõségû drogok
által okozott esetleges tragédiákat. Az iskolában a diákoknak
elõadássorozatot indul rendõrök, orvosok és tanárok részvételé-
vel a kábítószer használattal kapcsolatosan.

Boros Csilla a Mosolyvár Gyerekház program vezetõje mutatta
be a házat, ismertette a programokat és szomorúan számolt be
arról, hogy éppen az a célcsoport nem veszi igénybe a szolgáltatá-
sokat, akikért igazából létrejött. Kérte a résztvevõ romákat, hogy
küldjék a megjelentek a kisgyermekes ismerõseiket, rokonaikat a

Gyerekházba, ahol
minden rendelke-
zésre áll ahhoz,
hogy a kisgyereke-
ket felkészítsék az
óvodára, megtanít-
sák a közösségi
életre, és célt
adjanak a szülõknek
és a gyermekeknek
egyaránt.

Német János sa-
ját példáján keresz-

tül igyekezett rávenni a romákat a saját szükségletük megteremtésére,
magyarul, mûveljék meg a termõföldet, amit idén is szeretnének ingye-
nes használatba venni a hivataltól. Az egyre kevesebb pénzbõl kijönni
szinte lehetetlen, ezért lenne fontos, hogy a mindennapi fõzéshez való
zöldséget és gyümölcsöt megtermeljék maguknak, nem beszélve arról,
hogy példát is mutathatnának gyermekeiknek. Felvetette a sportpálya
körüli piac létrehozásának lehetõségét is.

Polgármester úr közölte, hogy már eddig és ezután is
elsõsorban az új kistarcsai rendõrkapitánnyal egyetértésben
sûrûsödnek a razziák, az igazoltatások, amitõl csak azoknak kell
tartani, akik törvényt sértenek. Feltett szándék, hogy a
közbiztonságot minden bevethetõ módszerrel javítani kell,
akárcsak az idõsek és a fiatalok helyzetét. Kerepesen nem hátrá-
nyos cigánynak lenni, de nem is jelenthet elõnyt. Aki megbecsüli
magát és dolgozik, az számíthat ránk - mondta - aki viszont nem
így tesz, az jobban jár, ha máshol keresi a szerencséjét.

-gé-

Roma közmeghallgatás

A 8-as szavazókörzetben, a Nefelejcs utcában 2012. október 13-án, szombaton délután
nagyon kellemes, jó hangulatú „utcabulit”‘ szerveztek a helyi lakosok Kovács Pálné (lány-
kori nevén Klopcsek Tercsi) vezetésével. Nem ez volt az elsõ ilyen jellegû találkozó az
utcában. A résztvevõk számából egyértelmû az érdeklõdés a rendezvény iránt. Körülbelül
hatvanan voltunk, a legkisebb korosztálytól a legidõsebbekig, az unokáktól a dédi nagyikig.
A menü, disznótoros: hurka, kolbász volt savanyúsággal, természetesen finom borocska

kíséretében. A gyerekeknek Horváth Pista bácsi musttal szolgált. A süteményeket a Tóth pék-
ség és a lakosok hozták. Minden családból hozott valaki ezen kívül egy kis kóstolót a hazai
kisüstibõl, saját borból is. Itt olyan emberek is találkoztak, akik egyébként ritkán jönnek
össze, vagy csak köszönnek egymásnak. Az ilyen rendezvények kitûnõek az emberek elide-
genedése ellen. Megismerni egymást az jó dolog is lehet! Egymást ismerve és segítve vagyunk
emberségesebb emberek.                                                                                       K. K.

Újabb buli a Nefelejcs utcában
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Gyógy pedikûr, svédmasszázs

kényelmesen az Ön otthonában.

Tel: 06-30-382-5377 

Mezei Mária
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Csicsergõ óvoda

Nagycsoportosaink (Csigabiga, Fecske) a
Zöldhíd Kht. Gödöllõi telephelyére kirán-
dultak október 18-án. A gyerekek
érdeklõdve vettek részt a játékos
ismeretterjesztõ bemutatón. Október 24-
én a Csigabiga csoportosok a Szekeres
Piacon vásároltak gyümölcsöket,
zöldségeket.
Óvodánkban november elsõ hetére a
Márton napi készülõdés volt a jellemzõ. A
gyerekek csoportonként ismerkedtek a
jeles nap népszokásaival. A Fecske csopor-
tosok Márton köpenyét készítették el
nemezeléssel, a köpenyre libát, kardot,
süveget nemezeltek.
November 8-án Mikola Péter szórakoz-
tatta a gyermekeket elõadásával.
A Méhecske csoportos kicsik a legtöbben
jókedvûen érkeznek reggelente az óvodá-
ba. Sokat játszanak, kezdenek igazi közös-
ségé válni. A Mókus csoportban a kicsik

beszoktatása még zajlik. Itt vegyes cso-
portba járnak a gyerekek, ahol a nagyok
sokat segítenek a kicsiknek.
Óvodánk udvarán nyáron elkészült a régi
lovaskocsi helyett az új, amelyen örömmel
játszanak a gyerekek. November közepén
újabb játékot avattunk az udvaron. Kicsik,
nagyok valamennyien rajta lógtak, másztak,
kapaszkodtak. A játék jól „vizsgázott”!
Köszönet ezért a Szülõknek, mert az õ ado-
mányaik és munkájuk nélkül nem szerezhet-
tünk volna ilyen örömet a gyerekeknek

Meseliget óvoda

Pillangó és Katica csoportosaink október
18-án a Zöld Híd Kft. szelektív
hulladékkezelõ telepén tettek látogatást,
ahová a Zöld Híd Kft. saját buszával vitt
minket. Megfigyelhettük mi történik a
szelektíven gyûjtött hulladékokkal és
megtanultuk a különbözõ színû kukába mit
lehet beledobni. Ezután a gyakorlatban is

O V I  H Í R A D Ó

Bölcsõdénkben 2012. október 16-án
szülõi értekezletet tartottunk, ahol
megbeszéltük a gondozási év programjait,
a bölcsõdei élettel, házirenddel, napirend-
del kapcsolatos feladatokat,
lehetõségeket. A szülõk csoportonként

megválasztottak egy „szülõi munkaközös-
ségi” tagot, akik aktívabban szerepet
vállalnak a bölcsõde hétköznapjaiban,
programjaink megszervezésében, lebo-
nyolításában. Ezúton is köszönjük
munkájukat! 

A szülõi értekezleten részt vett Dr. Vaszil
László gyermekorvos, bölcsõdénk orvosa,
aki a korosztályhoz köthetõ problémákról
és aktuális információkról beszélt a
szülõknek.
Torné Rozika kisgyermeknevelõnk kreati-
vitásának és kézügyességének
köszönhetõen színesedett a bölcsõde
belsõ tere. A bejárati falra felkerültek a
csoportok névadói, a Süni, a Pillangó, a
Maci és a Katica. A középen álló fa a biz-
tonságot, stabilitást szimbolizálja, ami min-
dig az aktuális évszaknak megfelelõ képet
fogja mutatni. Most színes õszi falevelek
díszítik, de nemsokára leesik a hó és meg-
érkezik a Télapó és a Hóember a fa alá.
Köszönjük Neked Rozika néni! 
A zord, õszi idõ beköszöntével már keve-
sebbet tartózkodnak apróságaink az udva-
ron, de a mozgás fontos szerepet kap a
csoportszobás foglalkozásokon is,
melyhez a nagy motorikát fejlesztõ eszkö-
zök biztosítva vannak.
A Bábrakadabra bábszínház mûvészei nagy
sikerrel szerepeltek a májusban megren-
dezett családi napon. Akkor a szivárvány
mesét láthattuk. Ezt az irányt folytatva,
2012.nov.29-én délelõtt legújabb
mûsorukat mutatják be bölcsõdénkbe.

Csecsemõszínház
A norvég szakemberek által 2002-ben
elindított „Mûvészet a legkisebbeknek”
programhoz Magyarország 2005-ben csat-
lakozott. Azóta sorra készülnek — és egyre
népszerûbbek — ezek a 6 hónapos kortól
3 éves korig ajánlott elõadások.
Pszichológusok és pedagógusok vizsgálatai
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 gyerekek meg-
foghatják, megsimogathatják az
elõadásban szereplõ kellékeket, bábokat,
díszleteket.
Minden ilyen elõadás új élményekkel,
tapasztalatokkal gazdagítja a gyermekeket,
hatékonyabban, mint bármikor a késõbbi
életük során. (www.babrakadabra.net) 

Aktuális információk:
2012.december 06-án csütörtökön
délelõtt Mikulás ünnepség;
2012.december 18-án kedden térítési
díj befizetése;
2012. december 20-án csütörtökön
délelõtt Fenyõünnepség;
2012.december 20-án csütörtökön 1500-
kor karácsonyi teadélután, melyre a
szülõket is szeretettel várjuk.
A téli szünet 2012. december 22.-
2013. január 01-ig tart. Nyitás: 2012.
január 02-án 600 órától. Bölcsõdénk szí-
nesítéséhez, rendezvényeink színvonalá-
nak emeléséhez minden felajánlást, támo-
gatást örömmel fogadunk. Köszönet illet
az eddig segítségért minden szülõt!
KÖSZÖNJÜK!  

Zvada Éva

Babaliget Bölcsôde
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kipróbálhattuk, mert minden gyerek
kivett egy kartondobozból valamit és egy-
más után mindenkinek meg kellet
mondania milyen anyagból van az õ „sze-
mete” és hová kell dobnia. Nagyon tanul-
ságos volt, a gyerekek ügyesen megoldot-
ták a feladatokat.

Pillangó csoportosaink október 25-én a
Planetáriumban voltak az iskola negyedik
osztályosaival és a leendõ tanítónénikkel, a
Nap családja címû elõadást nézték meg
közösen, ahol megtudták milyen bolygók
veszik körül a Napot. A gyerekeket
nagyon lenyûgözte a látványos mûsor,
utána még napokig emlegették és
rajzolták, amit az elõadáson láttak. 
November 7-én karácsonyi fényképezés
volt, reméljük, a szép fényképekkel sok
család karácsonyi ünnepét még szebbé
varázsoljuk!
Teknõs csoportosaink a beszoktatási
idõszakát élik a német nemzetiségi cso-
portban. Szívesen fogadják a német nyelvû
lovagoltatókat, énekeket, dalokat.

November 12-én Szent Márton napi
megemlékezést tartottak a szülõkkel
közösen. A gyerekek a szülõk segítségével
elkészítették a lampionjaikat a délutáni
barkácsolás keretében, közben megismer-
kedtek Szent Márton legendájával, a jeles
nap szokásaival. Az elkészült lam-
pionokban késõbb meggyújtották a
mécseseket és a szülõkkel együtt végigvo-
nultak az óvodán, miközben a megtanult
német dalocskát énekelgették. A gyere-
keknek annyira tetszett a program, hogy
hazafelé is kérték, hogy világítson a lámpás
és még otthon is és az óvodában is vidá-
man énekelgetik a Márton napi dalocskát.
Maci csoportosaink az õsz jellemzõivel
ismerkedtek az elmúlt hetek során.
Megfigyeltük az óvoda udvarán a fák átvál-
tozását, hogyan váltanak zöld színbõl sár-
gára, barnára és vörösre. Otthon a szülõk
segítségével leveleket préseltek, majd
ezek felhasználásával különbözõ techni-
kákkal levélképeket készítettünk. A
Gyönyörû munkákat a csoport faliújságján
jelentettük meg.

Szivárvány óvoda

Október hónaptól beindultak óvodánk
fakultatív programjai: néptánc, játékos
német, katolikus hittan.
A gyerekek örömmel járnak ezekre a fog-
lalkozásokra, ovi focit is hirdetett Kõvári
Peti bácsi.
Csoportjainkban megkezdõdtek a rend-
szeres kezdeményezések, foglalkozások,
melyek az õsz témakört foglalják maguk-
ba. Séták, megfigyelések, tapasz-
talatgyûjtés folyik e témakörben. Õszi
termésekbõl készítenek gyermekeink
bábokat, képeket, beszélgettünk az
aktuális eseményekrõl is.
A kiscsoportosok is megtették elsõ közös
sétájukat a szép õszi napsütéses idõben.
Örömmel tapasztaljuk, hogy jól érzik
magukat óvodánkban.
A nagycsoportosok beiratkoztak a könyv-

tárba. Ildikó néni szeretettel vár bennün-
ket, készül a foglalkozásokra mesével,
szép új versekkel sokféle új könyvvel. Havi
rendszerességgel járunk majd a könyvtár-
ba egy-egy foglalkozásra.
A jeles napok keretében a Márton nap a
következõ. Beszélgettünk az eredetérõl, -
Szent Márton legendája - a szokásos
ételekrõl, új borkóstolásról, többféle liba-
formát díszítettünk, s libás körjátékokat
játszottunk.
November közepén tartják elsõ iskolaváró
szülõi értekezletüket a tanítónénik az
iskolában, melyre a nagycsoportos
szülõket várják.
November 21-én volt a mesemondó ver-
seny az iskolában, melyre az óvodák nagy-
csoportosai is rövid mesével készültek.
November 23-án mesejátékot néztünk

meg a Forrás Mûvelõdési Házban. A múlt
havi elõadás nagyon színvonalas, élvezetes
volt, a gyerekek sokáig meséltek róla.

Nemzetközi hátterû kft keres 
fõ vagy mellékállásban önállóan

dolgozni tudó 

KÖNYVELÕT
Kerepesi munkavégzésre.

Feladatai: A társaság kettõs 
könyvvezetése, adók kalkulációja,

könyvelése.
Feltétel: Legalább mérlegképes

könyvelõi végzettség, 
minimum 5 éves könyvelõi tapasztalat

Elõny: Angol nyelvtudás
anemeth@mertcontrol.com

Dr. Bozsó Zoltán r. dandártábornok Gödöllõ Rendõrkapitánya
elrendelte Gödöllõn és annak illetékességi területékhez tartozó
rendõrõrsök személyi állományának, az erdõk területén
megjelenõ fatolvajok felderítésére és elfogására irányuló rendõri
akciók végrehajtását.

Az akciókban részt vesznek az Erdészet, Polgárõrség munka-
társai is. A nagy létszámmal visszavonásig elrendelt rendõri akci-
ók során azokkal a személyekkel szemben kezdeményeznek
rendõri intézkedést, akik illegálisan dézsmálják az erdõk
területérõl az élõ illetve kidõlt fákat.

Az eddigi tapasztalatokból megállapítható, hogy az elkövetõk
tehergépkocsikkal, többen szervezett formában jelennek meg az
erõkben, és nem kímélve az élõvilágot, brutális módszerrel nagy
területrõl, - a fákat derékban elvágva - lopják el azokat. Számtalan
esetben nem csak „magánhasználatra”, hanem értékesítés
céljából követik el a bûncselekményt.

Az elrendelt rendõri akciók a nap 24 órájában - visszatérõen -
kerülnek végrehajtásra a 2013-év februárig.

Fatolvajok elleni kiemelt
rendõri akciók végrehajtása
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Az iskola hírei
Idén is izgalmas és látványos ünnepi mûsort állított össze

Margit néni. Mégis az elsõ szereposztáson csak úgy néztünk egy-
másra, mennyi kicsi és mennyi nagy diák jelentkezett a mûsorba.
És ez nem bizonyult szalmalángnak. Mindenki nagy lelkesedéssel
csinálta végig a kemény próbákat. Igaz mi, nagy nyolcadikosok
már sokszor szerepeltünk, de ilyen népes és kitartó csapat még
sosem jött össze, mint most. Még szombaton is szó nélkül a tel-
jes „stáb” részt vett a próbán. Vajon miért?

Ezért is lett kicsit rendhagyó a mi „kis” mûsorunk.  A másik ok,
hogy szorított minket a határidõ. Idén 4 hét helyett 3 hét alatt
kellett felkészülnünk, hiszen már 19-én szerepeltünk. És ismét
tanultam valamit (a szerepemen kívül!). Azt, hogyha összefogunk,
és mindannyian teljes szívbõl akarjuk, akkor nem számít az idõ.

Az elõadás napján azért azt hiszem mindenki izgult. Volt, aki
nem mutatta ki, volt, aki igen. Aztán még egyszer utoljára elpró-
báltunk mindent: a táncokat, amiket Ragoncza Imre bácsi tanított
be a kicsiknek, a verseket, a közös mozgásokat, a teljes mûsort.
Ezek után kis pihenõ jött, és dél körül elkezdõdött az elõadás.

Tudtuk, hogy nem 100%-on hanem 120%-on kell teljesíte-
nünk, (ahogy Margit néni szokta mondani), hogy a nézõk is igazán
átéljék, megértsék, és ne felejtsék el, amit a mûsorral mondani
akartunk. Bele kellett tennünk szívünket, lelkünket.  És én úgy
hiszem, ez sikerült. Ekkora tapsot még sohasem kaptunk, mint
most. Leírhatatlan jó érzés volt.

Köszönjük Margit néninek, hogy felkészített minket, és Imre
bácsinak, hogy betanította a 4.b osztálynak a táncokat. Kár, hogy
jövõre már nem lehetek részese ezeknek az eseményeknek,
hiszen addigra már elballagunk. De ezeket az élményeket vissza-
vonhatatlanul visszük magunkkal tovább.

Zlatnik Anna 8.b

Mi így emlékeztünk 1956. október 23-ra
November 14-én, mi, felsõsök lehetõséget kaptunk újra a

rendhagyó kikapcsolódásra. Ugyanis délután busszal törzshe-
lyünkre, a budapesti Kolibri Színházba mentünk. Mint mindig,
most tartottak színházpedagógusok az elõadással kapcsolatban
foglalkozást.

Rendhagyó módon most az elõadás elõtt tudtunk egy kicsit
„játszani”. Nagyon érdekes és vicces volt, mert mi is részt vehet-

tünk a szerepjátékokban. Ez azért is volt jó, mert „belekóstolhat-
tunk” egy kicsit színészek világába. Az elõadás is rólunk szólt,
mivel a mi — a fiatalok — mindennapjainkat mutatta be.

A „Bunyósszív” címû elõadást néztük meg. Igaz, a cím nem a
fiatalság életére utal, de a mûsor igen. Egy öreg bokszolóról és
egy fiatal, kallódó, majdnem rossz útra tért fiúról szólt. Elõször
még nem voltak egy hullámhosszon, de aztán megbékéltek egy-
mással, és nagyon jó barátok lettek. A fiú kicsit- eléggé! - csúnyán
beszélt, de ez is azt mutatta, hogy a mai fiatalok többsége milyen,
legalábbis kívülrõl nézve. Nagyon élveztem a mûsort, és ezzel
szerintem nem csak én vagyok így!

Köszönjük azoknak a tanároknak, akik lehetõvé tették, hogy
„megint mûvelõdjünk”! 

Nemes Bettina
8. b osztály

Már megint mûvelõdnünk kellett!

November 13-án, a MAGYAR NYELV NAPJÁN rendezte meg a
Simándy József Általános Iskola az I. NYELVI OLIMPIÁT, amelyre
a mi 5. osztályos csapatunk is hivatalos volt.  Heteken át birkóz-
tak és gyakoroltak a lelkes kis csapat tagjai:Ambrus Laura, Decsi
Andor, Palotai Anna és Parkánszky Barna a döntõre.
Izgalmasabbnál izgalmasabb internet által közvetített feladatokat
kellett minél gyorsabban és hibátlanabbul megoldaniuk. Nem
rajtuk múlott, hanem az idõ rövidségén, és egy kis szerencsén
(azaz annak hiányán), hogy nem vagyunk elégedettek az
eredménnyel. De jövõre visszavágunk!
A hitelesség kedvéért álljon itt egy kis élménybeszámoló egyik
érintett diák „tollából”.

Müllnerné Sz. Margit magyartanár

Szerda reggel - a verseny napján!- amikor fölkeltem, majd szét-
robbantam az izgalomtól. Korán elindultam a buszhoz, ahol egy
kedves barátom szülei vettek fel. Amikor a suliba értünk, helybõl
a barátokhoz rohantunk, és megbeszéltük, hogy milyen felada-
tokra számíthatunk.
Egész nap nem tudtunk figyelni, mert annyira izgultunk. Énekóra
közepén szólt Margit néni, hogy készülõdjünk, itt az idõ! Akik a
versenyre mentek (vagyis, mi) nagyon örültünk annak, hogy kicsit
lóghattunk az óráról.

ILYEN MÉG NEM VOLT!
Nyelvi olimpia Pest megyében
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Október 22-én a Széchenyi Általános Iskolába látogatott a HORI-
CE Csehországi testvérvárosunk magas rangú delegációja, hogy a
két általános iskola együttmûködését egyeztesse. A delegációt
Hoŕice polgármestere, Ivan Dolezal úr, dr. Kamil Vávra iskola-
igazgató, valamint Eva Kubištová és Marcela Valová tanárnõk kép-
viselték. A megbeszélések teljes egyetértésben eredményesen
zajlottak angol és cseh nyelven. Az intézmények tantestületeik és
diákjaik között kívánnak közös együttmûködést kialakítani. Az

iskolák felsõ tagozatos diákjainak nyílik lehetõségük arra, hogy
csere látogatás formájában megismerjék egymás települését,
iskoláját, környezetét, családját. Minden tanévben egy-egy
csoport — 15 tanuló és 3 kísérõ — elõre egyeztetett idõpontban,
5 napos látogatást tesz a fogadó intézménynél. 2013-ban elõször
Hoŕicébõl érkeznek április 21-én és 26-án utaznak vissza, majd a
kerepesiek utaznak Horicébe június 2.-án és 7.-én érkeznek visz-
sza. Az utazással kapcsolatos költségeket az utazó fél viseli. A
szállás, étkezés, programok költségeit a fogadó családok és a
fogadó intézmény viseli. Mivel a gyermekek fogadó családoknál
kerülnek elhelyezésre, a viszonzás feltétele a nem és kor szerinti
egyeztetés, amit az iskolák folytatnak le. A diákok közötti
kommunikáció elsõsorban angol nyelven történik.
Ily módon tudják majd a felsõs diákjaink letesztelni angol tanul-
mányaik eddigi eredményét, illetve bõvíteni beszédkészségüket.
Sok sikert kívánok az együttmûködéshez.

Kiss Károly alpolgármester

Diákcsere Kerepes - Hoŕice 

Rendhagyó napot tartott október végén az iskolában a 2. a osz-
tály. Mivel évek óta folyik — alsó tagozaton is — az angol nyelv
oktatása az iskolában, felmerült az ötlet, hogy ezt az angolszász
ünnepet, amely közel áll a gyermekekhez, mi is kipróbáljuk.

Jelmezversenyt hirdettünk, feldíszítettük a termünket, táncórán
tanultunk egy jó kis táncot is, amelyet bemutattunk az alsósok-
nak. Végigjártuk vele az iskolát, a Polgármesteri Hivatalt és az
iskola környékét is. Nagyon nagy sikert aratott a sok félelmetes
jelmez, az angolszász hagyományokhoz híven mindenhol kaptunk
cukorkát, csokit is. Az ünneplésben az osztály szülõi munkakö-
zössége is partner volt, sok „szellemes” sütit készítettek nekünk.
Köszönjük!
Úgy gondolom, hogy ez a nap emlékezetes marad a
gyermekeknek.

Rozika néni 
osztályfõnök

Elhunyt szeretteinkre emlékeztünk november elsején. A temetôbe
látogatók délután két órakor közös Istentiszteleten vettek részt,
mielôtt elhelyezték a megemlékezés virágait és meggyújtották a
gyertyákat szeretteik sírján.

Halloween a 2. a osztályban

Rögtön indultunk a HÉV-hez, de így is olyan késésben voltunk
(legalábbis azt gondoltuk), hogy futottunk, mint a versenylovak.
De kiderült, hogy maradt még 10 percünk a várakozásra, ezért
nem maradt más, elütöttük az idõt a „telónkkal.” Végre megjött
a HÉV és az ellenõr is! Amikor leszálltunk, azonnal elindultunk
abba az iskolába, ahol a versenyt tartották.
Ott húzott mindenki egy sorszámot, aminek két fele volt.
Szétvágtuk, ráírtuk a nevünket a hátuljára, és bedobtuk egy vas-
ládába. Így lett minden titkosítva. Majd felmentünk a hatos
terembe, mert ott volt a gyülekezõ. Tíz - tizenöt percet vártunk,
amíg nem jött be Laci bácsi, aki a versenyt kitalálta. Aztán átmen-
tünk egy másik terembe, ahol egy kis olimpiai hangulatot keltet-
tek: az olimpiai indulót játszották le, de az olimpiai láng helyett
„olimpiai kolomp” szólt. Ez is megtette.
A feladatokra 5x 8 percet kaptunk, az idõ leteltével megszólalt a
kolomp újra. A verseny nem volt könnyû, de megoldható felada-
tok voltak. Például: kajak-kenu, kalapácsvetés, gátfutás, síkfutás,
magasugrás, persze mindez nyelvtanos feladatokkal. Számomra a
legkönnyebb a kalapácsvetés volt, ahol több hosszú összetett
szót kellett megkeresni a betûk tengerében. Legnehezebb a
magasugrás volt, ahol  ly-t vagy j-t kellett pótolni a szavakban.
Az egyéni versenyek után következett a csapatverseny, ahol a
csapat összeállítását a szerencsére bíztuk: egy sapkából húztuk ki
a csapat tagjainak nevét. A csapatversenyen sajnos nem értünk el
helyezést, egyéniben Palotai Anna az 5. lett, mi, többiek mögöt-
te végeztünk.
Gratulálunk Anna!!
Hazafelé a HÉV megállóban megbeszéltük Margit nénivel a ver-
seny eredményét és a feladatokat, miben, hol hibáztunk. Nagyon
jól éreztük magunkat ezen a különleges versenyen, remélem, és
ígérjük, jövõre jobb helyen végzünk!

Decsi Andor 5.o.

Halottak napja
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Településünkön idén is megrendezésre került a lakosság számára
ingyenes Egészségnap, melyen tizenegyféle szûrésen vehettek
részt az egészségükre figyelmet fordítók. A szûréseken összesen
123 fõ vett részt, közülük sajnos 106 fõnél találtak rendellenessé-
geket. A rizikóállapot-felmérésnél: vérnyomás-, vércukorszint-,
koleszterin- és a testzsír mérésnél 44 fõt szûrtek ki, a
kardiológián 14 fõnek, a szemészeten 13 fõnek, a csontsûrûség
vizsgálaton pedig a megjelent 26 fõ közül 12 nõnek tanácsoltak
további kivizsgálásokat az esetleges komolyabb megbetegedés
elkerülése érdekében.                                                           gé

Egészségnapi egyenleg

Az Önkormányzat által tavaly elindított méhnyakrák elleni
védõoltási akció folytatódik. A program keretében 2012-ben
a 13 éves (1999.01.01. és 1999.12.31. között született),
a településen állandó lakóhellyel rendelkezõ és
életvitelszerûen a településen élõ leánygyermekek
méhnyakrák elleni védõoltását támogatjuk. 
A programban résztvevõ leánygyermekek 3 adagos oltási
sorozatot kapnak, nekik mindhárom adag oltóanyag
esetén 5.900 Ft-os szülõi hozzájárulás befizetése szükséges
(az oltóanyag eredeti ára darabonként közel 30.000 Ft). Az
oltási sor vakcináinak beszerzéséhez szükséges további költsé-
geket az Önkormányzat átvállalja. 
A programban való részvételben lehetõséget biztosítunk a
kedvezményezett korosztálynál idõsebb leányok és nõk szá-
mára is, nekik egy adag oltóanyag 15900 Ft-os áron érhetõ el.
Jelentkezni az Önkormányzat ügyfélszolgálatánál lehet.

Dr. Vaszil László

Méhnyakrák elleni védôoltás
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K Ö Z L E M É N Y
Segítség bajba jutott hiteleseknek és

eladósodott családoknak
- Ha belekerült az adósságcsapdába,    
- ha nem tudja fizetni hiteleit,  
- ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás
indult Ön ellen,
- ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent, 
- ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval, 
- ha jogi képviseletre van szüksége.
Banki elszámolások szakirányú ellenõrzése
Adósságmérséklési lehetõségek 
További szolgáltatások: 
- Kilakoltatottak elhelyezésének megszervezése
- Ingyenes állásközvetítés
- Családi költségvetés és pénzügyi gazdálkodás segítése
- Új életpálya-modell megszervezése és megtervezése
- Elõkészítés az ESZKÖZKEZELÕBE

Vegye igénybe a KRÍZISKÖZPONT
ingyenes szolgáltatásait 

JELENTKEZÉS ELÕZETES 
IDÕPONT-EGYEZTETÉSSEL

Budapest, XIV. Stefánia u. 61. +36 70 253 2910
valsagkezeles2008@gmail.comwww.bankikarosultak.hu

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület

GAZDÁLKODÓK,  ÉLELMISZER-ELÔÁLLÍTÓK  FIGYELEM:

KÖTELEZÔ AGRÁRKAMARAI
REGISZTRÁCIÓ!

Az augusztus 1-tôl hatályos új agrárkamarai törvény alapján a
2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai választá-
sokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS
ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a hazai
mezôgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes
szereplôje, így a gazdasági társaságok mellett az ôstermelôk és
az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új
egységes köztestületnek. 
Az új kamara legfôbb feladata a magyar agrárium megerôsí-
tése, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony
védelme lesz, kibôvült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgálta-
tásokkal. 
HATÁRIDÔ: 2012. NOVEMBER 30.

A törvény elôírja, hogy a leendô tagok 2012. november 30-ig
kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara
honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az
egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel
100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket. 
AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELÔBB
REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDÔ
A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE
JOGVESZTÔ! 

REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu
SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS 

A FALUGAZDÁSZ!
Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz,
azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai
tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az orszá-
gos falugazdász hálózatnál is. 
A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS
SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld szám), ill.
regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen felül
november hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez a
vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével
kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANFOLYAMOK
FOLYAMATOSAN 

A „FORRÁS” MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
2013. január közepe 30 óra / 7000Ft .-

TANANYAGBÓL:
Gépismeret - Írás, szerkesztés - Internet - Levelezés

Kommunikációs rendszerek
1. Kismama - Nyugdíjas

Számítógép — ismereti tanfolyam — I.
(teljesen kezdõ, délelõtt) 

2. Számítógép — ismereti tanfolyam — I.
(teljesen kezdõ - este)  

3. Számítástechnika - II.
(délután — este) Tananyag: EXEL

Elõadó: Informatikus
Kérem jelezze elõre telefonon érkezését!!

Info: Véber Gábor  06 20 204 1916

Szabó MagdaNagyközségi és Iskolai Könyvtár
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Nyitvatartás :H-P:9-17, K-Sz-Cs:12-19
Tel. : 06-28-560-340, Fax : 06-28-560-341

Mobil : 06-20-559-8917
E-mail : szkerepes@freemail.hu • www.kerepeskonyvtar.shp.hu
„Aki olvasni és dalolni szeret az az unalom óráit, amelyek

elkerülhetetlenek életünkben, gyönyörûséges órákra cseréli fel.”
Montesquiuen 

Kedves Olvasók!
A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár az alábbi újdon-
ságokat ajánlja szíves figyelmükbe:

Felnõtt olvasóinknak ajánljuk:
Baldacci, David: Az elnök családja; Gilstrap, John: Túlélés
: (Világsikerek sorozat); Hannah, Sophie: Bántó távolság;
Hunter, Madeline: Veszélyes hódító : (Romantikus regények);
Moriarty, Liane: Add vissza az életem!; Ranschburg Jenõ:
Családi kör : (Az élet dolgai); Izrael : (Nyitott szemmel).
Gyermek olvasóknak ajánljuk: Kerekítõ : ölbeli játékok,
mondókák; Köthe, Rainer: Vulkánok: (Mi micsoda 76.); Bancsi
Péter: A hüllõk és kétéltûek világa: (A mi világunk); Borza
Tünde: A madarak világa : (A mi világunk); Balázs Ágnes: Lufi
és a párizsi randevú: (Pöttyös könyvek); Barátnõm,
Hamupipõke: [mesekönyv kicsiknek nagy betûkkel] (Mesés
barátság 3.); Csingiling - a szárnyak titka : mesekönyv a rajzfilm
alapján

Új könyveinkrõl folyamatosan tájékozódhatnak honlapunkon:
www.kerepeskonyvtar.shp.hu Szeretettel várunk minden régi és
új Olvasót!

Legyen az olvasás öröme mindenkié!
Könyvtárunk felajánlja mozgáskorlátozott, idõs, nehezen mozgó kere-
pesi olvasóinak, hogy igény szerint, havi rendszerességgel házhoz szál-
lítja a könyveket. Kérjük mindazokat, akik szívesen olvasnának, de
valamilyen oknál fogva nem tudnak eljutni a könyvtárba, jelentkezze-
nek az 560-340-es vagy 06-20-559-8917-es telefonszámokon!
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„Nincs szebb állat, mint a lúd,
nem kell néki gyalogút,
télen, nyáron mezítláb
úgy kíméli a csizmát.”

Ludas Matyi Márton lúdjának örökérvényû, számunkra nosztal-
gikus mondatai felelevenedtek a Forrás Mûvelõdési Házban, a
kicsi korosztály számára. Márton napi családi játszóházunkon
megtelt a színházterem aprótalpúakkal, vidámsággal, élettel.
Kezdésnek megnézhették a klasszikus Ludas Matyit, a Pódium
Színház elõadásában. Hogy senki ne maradjon jövõre éhen, utána
libazsíros kenyeret kaptak a családok, teával. Mindezeket
követõen bemutatkozott az Illés Kerámia Mûhely, ahol agyagtálak
készültek, továbbá gipszfigurákat festettünk és kislibát, kosárkát
hajtogattunk az ügyes kezûekkel. Másik termünkben babaruha
börze volt, ahol be lehetett szerezni a téli, meleg ruhákat. A nap
nagyon jó hangulatban, eredményesen telt, Döbrögi háromszor
el lett náspángolva, a pocakok megteltek és szép tárgyak készül-
tek a kis kezek szorgos munkája nyomán.                          P.A.M.

Márton napi játszóház a Forrásban

2012. november 10-én Csömörön tartotta a DOLINA Pestvidéki
Szlovákok Regionális Egyesülete a már hagyományos „Márton
napi tollfosztót”. A csömöri sportcsarnok 18 órára teljesen meg-
telt több mit kétszáz vendéggel, akik Kistarcsa, Nagytarcsa,
Kerepes, Ecser, Isaszeg, Péteri, Sári, Tárnok, Sóskút, Pilisszántó
községekbõl érkeztek. Az estet Csömör polgármestere, Fábri
István, az Országos Szlovák Önkormányzat elnökhelyettese,
Aszódi Csaba András, és dr. Szabó Zsuzsa a DOLINA Egyesület
elnöke nyitották meg. A mûsort a Tótkomlósi Mandolin zenekar
nyitotta meg, majd több hagyományõrzõ néptánc és énekkar
fellépése következett. A mûsor záróakkordja a „Régiók közös
tánca” volt, ahol öt falu táncosai együttesen szórakoztatták
Szilágyiné Suba Éva koreográfiája alapján a közönséget. Kerepest
a Hagyományõrzõ Pávakör Egyesület és a Sarkantyú tagjai képvi-
selték nagy sikerrel. Köszönet nekik érte.                           K. K.

Márton napi tollfosztó

TISZTELT LAKOSSÁG!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2012. évi munkaszüneti napok
körüli munkarendrõl szóló 39/2011.(X.14.) NGM rendelet 2. §
e) pontjában, a 2013. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendrõl szóló 28/2012.(IX.4.) NGM rendelet 2. § a)
pontjában és Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-
testülete 30/2011.(XII.16) önkormányzati rendeletének 2. § b)
pontjában foglaltak alapján.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL NYITVA TARTÁSA 
az alábbiak szerint módosul: 

2012. november 30. (péntek): 08.00 -18.00 óráig
Ügyfélfogadás: 08.00 — 17.30 óráig

2012. december 1. (szombat): 08.00 — 13.30 óráig
Ügyfélfogadás: 8.00 — 13.00 óráig

2012. december 14. (péntek): 08.00 -18.00 óráig
Ügyfélfogadás: 08.00 — 17.30 óráig

2012. december 15. (szombat): 08.00 — 13.30 óráig
Ügyfélfogadás: 08.00 — 13.00 óráig

2012. december 24. (hétfõ): pihenõnap
2012. december 31. (hétfõ): pihenõnap

2012. december 27-december 28: igazgatási szünet, 
A Polgármesteri Hivatal zárva lesz.

2012. december 27-én és december 28-án 
anyakönyvi ügyeletet tartunk 

(kizárólag haláleset anyakönyvezése céljából) a 
06/20-559-8902 és 06/20-559-8916 telefonszámon.

Megértésüket köszönöm! Oláh János jegyzõ

A futballpálya úgy néz ki, mintha óriásvakondok túrták volna fel a
földjét. Nos, nem ez történt, hanem az, hogy 6 évvel ezelõtt a
gyepszõnyeget simán a homokra terítették, és hiába locsolták, a

víz „átfutott” a füvön, a homok pedig elnyelte azt. Szakemberek
segítségét kérte a pályát üzemeltetõ, akinek tanácsára
termõfölddel terítik be a pályát — 10-12 centiméter vastagságban
800 köbméter mennyiséggel — amit az elsimítás után planíroznak,
hengereznek, fûmagot vetnek bele, majd ismét 1-2 centiméter
földréteget terítenek rá. A beruházást pályázati pénzekbõl, és a
XII kerületi Hegyvidék SE segítségével finanszírozzák, remélve,
hogy tavaszra kinõ a fû és a jó minõségû pályán még jobb ered-
ményeket érnek el focistáink.

Pályafelújítás

A SZÜLÕK ÉS PEDAGÓGUSOK BARÁTI TÁRSASÁGA
KÖSZÖNI MINDAZOK TÁMOGATÁSÁT, AKIK 2011.
ÉVBEN SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJUK 1%-ÁNAK

(36.600.-FT) FELAJÁNLÁSÁVAL SEGÍTETTEK A
HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ TANULÓK

ÉS SZÜLEIK HELYZETÉN. A BEFOLYT ÖSSZEGBÕL A
SÉRÜLTEK FOGLALKOZTATÁSÁHOZ ESZKÖZÖKET 

VÁSÁROLTUNK, ÉS KIRÁNDULÁSRA FORDÍTOTTUNK.
REMÉLJÜK, HOGY A 2012-ES ADÓBEVALLÁSUKNÁL IS 

MINKET TÜNTETNEK KI TÁMOGATÁSUKKAL, HOGY MÉG
TÖBB FIATALT TÁMOGATHASSUNK, EZZEL IS SZEBBÉ

TÉVE MINDENNAPI ÉLETÜKET. 
ADÓSZÁMUNK: 18176960-1-42

KÖSZÖNETTEL, ECSEDI GÁBORNÉ KÉPVISELÕ
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A rendôr járôrkocsi  telefonszáma:  06 70 263 4334 
Ménesi Norbert törzsôrmester körzeti megbízott:

06 70 342 0582

Kistarcsa új rendõr vezetõje Gergely János és Franka Tibor pol-
gármester megállapodtak abban, hogy Kerepesen, különösen a
közbiztonság hiányában, félelemben élõ térségekben gyakrabban
lesz rendõri ellenõrzés és igazoltatás, mert el kell venni a kedvü-
ket egyeseknek attól, hogy a lopások, a betörések, a kábítósze-
rezés száma tovább emelkedjék.
A törvények adta minden lehetõséget kihasználva üldözzük a
rendbontókat, a betörõket, a közösségre, a többségre veszélyes
elemeket.
Ezentúl, akárcsak október 17-én szerdán, többször lesz váratlan
rendõri ellenõrzés Kerepes területén. Ilyenkor emelt létszámmal
és több jármûvel igyekeznek kiszûrni a bûnözõket. Az elsõ
alkalommal tucatnyi rendõr járõrözött a Gyár utcában és környé-
kén kora délutántól kora hajnalig.
…És ez csak a kezdet. (sz)

Nagyobb rendõri jelenlét

A fiatal házasok sohasem voltak könnyû
helyzetben, de manapság a nehéz gazdasági
körülmények miatt szinte lehetetlen szülõi
támogatás nélkül családot alapítani. Péterrel
(nevezzük most így, valódi neve maradjon
homályban) és fiatal feleségével kisbabájuk
megszületése okán kerültem közelebbi kap-
csolatba. Az újszülött-látogatás során
tapasztaltak egybevágtak a védõnõi jelzések-
kel: a ház romos, komfort nélküli, víz és csa-
torna nincs bevezetve, a villany vezetékezése
életveszélyes, fûtés nem megoldott, a kert tele
szeméttel és mindenféle hasznavehetetlen
építési hulladékkal. A fiatalok a szülõktõl anya-
gi segítségre nem számíthattak, de elszántsá-
guk, hogy ilyen körülmények közepette is
megkezdjék közös életüket megható volt.

Ismerõseim és barátaim között segítség
után kutatva bukkantam rá Tamásra, aki egy
komoly nagyvállalat felelõsségteljes vezetõ
beosztottjaként dolgozik és már korábban is
tanúbizonyságot tett nagylelkûségérõl és
segítõkészségérõl. Tamás ebben az esetben
is mindent beleadott és néhány hét alatt
komoly segítséget szervezett a fiatal család-
nak. Vele beszélgettem Péterékrõl:

- Honnan jött az ötlet, hogy segítesz egy tel-
jesen idegen családnak?

- A baráti körömben már sokszor beszél-
gettünk arról, hogy hogyan lehetne a
tehetõsebb embereknek hatékonyan segíteni
az elesetteket. Tapasztalataim szerint a szer-
vezett segítségnyújtás (állami vagy alapítványi
formái) nem hatékonyak, az összegyûjtött
pénz nagy részét mûködési költségeik fede-
zésére használják a maradék pedig nem
azokhoz jut akikhez kellene.

- Úgy érted hogy nem a rászorulók kapják a
segítséget?

- Úgy gondolom, hogy a rászorultságnak is
vannak fokozatai. Természetesen a társada-
lom nem engedheti meg, hogy az igazán nagy
bajban lévõ emberek éhen haljanak az út szé-
lén, ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy ma a
segélybõl élõk jelentõs része nem is akar dol-
gozni, nem szándékozik változtatni a helyze-
tén, egy szalmaszálat sem hajlandó mozdíta-
ni, hogy javítson a körülményein, sõt sokan
közülük úgy gondolják, hogy a segély az nekik
feltétel nélkül „jár”. Barátaimmal viszont úgy
gondoljuk, hogy a feltétel nélkül nyújtott

támogatások csak konzerválják a helyzetet és
nem a leszakadt rétegek felzárkózását,
hanem a nyomor újratermelõdését segítik
elõ. Mindannyian a saját életünkben is tapasz-
talhatjuk, hogy semmi sem jár ingyen, minde-
nért meg kell küzdenünk, és amit a küzdel-
meink árán elértünk azt meg is becsüljük.

- Végül is hogyan valósul meg a segítségnyúj-
tás ebben a konkrét esetben?

- Barátaim közt „licitet” rendeztünk, min-
denki felajánlott valamilyen összeget vagy
használati tárgyakat, amire a fiataloknak szük-
sége lehet (itt nem kell nagy összegekre
gondolni, fejenként kb. egy felnõtt ember
havi cigaretta és szeszesital fogyasztásának
összege). Az összegyûjtött pénzt félretettük,
a család csak akkor részesülhet belõle, ha
maga is hozzájárul valamivel az éppen
kitûzött célhoz. Olyan ez, mint egy pályázat:
minden támogatáshoz szükség van „önrész-
re” is. Elhatározzák például, hogy rendet rak-
nak az udvaron, akkor a támogatási
összegbõl megrendeljük a konténert, de a
szemetet nekik kell belerakni, vagy amikor
bevezették a csatornát, akkor a földmunkát,
a betonozást és az egyéb segédmunkákat
nekik kellett elvégezni, a támogatásból csak a
feltétlenül szükséges, nekik csak erõn felül
vállalható alapanyagot, szakmunkát fizettük
ki. (pl. a fürdõszoba kialakításához vízvezeté-
ket és csemperagasztót, fugaanyagot kaptak,
a csempét, a zuhanytálcát és a lefolyót õk
alakítják ki önerõbõl). Pénzt soha nem adunk
a fiataloknak, hanem a mi pénzünkbõl az
egyeztetett anyagokat vásároljuk meg,
lehetõséget kínálva nekik arra, hogy a saját
erõfeszítéseik segítségével kilábaljanak a kilá-
tástalan nyomorból. 

- Hol tart most a folyamat? 
- Több mint fél éve segítjük a családot

folyamatosan. Ezalatt az idõ alatt a ház állag-
megóvása megtörtént, az elektromos rend-
szert felújították és biztonságossá tették, csa-
tornát-vizet bevezették, a fürdõszoba most
készül. Az udvart rendbe rakták, vetemé-
nyest ültettek és állatokat tartanak, az állat-
oknak szép ólat és ketrecet építettek. Péter
talált munkát, de sokat dolgozik otthon a ház
körül is. 

- Ennyire gördülékenyen megy minden?
- Azért vannak hullámvölgyek is az

együttmûködésünk során, de ilyenkor leü-
lünk és megbeszéljük, hogy a célok elérésé-
ért tenni is kell, mi nem a sült galambot szál-
lítjuk nekik, hanem csak a lehetõséget, és
amit saját erõbõl meg tudnak tenni, azt nekik
kell megtenni, de a munkájuk eredménye
viszont teljes mértékben az övék, amit csinál-
nak, azt a maguk javára teszik.

- Miért nevezed ezt példaértékû összefo-
gásnak?

- Mert bebizonyosodott, hogy megfelelõ
támogatási rendszer mellett van kiút a nyo-
morból. Ehhez ismernünk kell az adott körül-
ményeket, az igényeket és folyamatosan kell
tartanunk a kapcsolatot a segélyezettekkel.
Érdekes és számomra nem várt jelenség volt,
hogy amikor az egyes anyagok, szakmunkák
vásárlásánál az eladók megtudták mirõl van
szó, akkor jelentõs kedvezményeket, grátisz
anyagokat, soron kívüli ügyintézést vagy
ingyen szakmunkát adtak (ez vonatkozik a
közmûvekre is -ELMÛ, Vízmû-). Ennek az
lehet az oka, hogy soha nem pénzt kérünk,
hanem a nekik profilba vágó anyagokat,
szolgáltatásokat, és az elsõ lépések után
minden résztvevõ és „adakozó” látja, hogy
valami elindul, a folyamat halad. Jó volt látni,
érezni — és ez sok idõbe telt — hogy Péterék
rájöttek, valóban vannak olyan emberek, akik
segíteni szeretnének, de nem segélyt adni,
hanem kiegészíteni az elengedhetetlen
munkák befejezéséhez szükséges
erõforrásokat. A befejezetlen vagy el sem
indult „projektekhez” szükséges forrás sok
esetben nem pénz volt, hanem munkaszerve-
zés, szállítás, ügyintézés. 

A történet még nem ért véget, a fejlemé-
nyek igen biztatóak. És mi a tanulság eddig?
Talán az, hogy hatékony segítség akkor nyújt-
ható, ha kapcsolatba lépünk egymással, a fel-
felé nyúló kezeket észrevesszük és nem ret-
tenünk meg amikor belénk kapaszkodnak. A
segítség nem csak pénzt jelent, hanem odafi-
gyelést is, és akkor hatékony, ha személyes és
gondoskodó jellegû. Kövessük Tamás példá-
ját, fogjunk össze és nézzünk szét mi is a kör-
nyezetünkben, az utcánkban, a rokonaink és
ismerõseink között, keressük meg a segítsé-
gért nyúló kezeket és ne legyünk restek a
cselekvésre!

Dr. Vaszil László

Példaértékû összefogás Kerepesen



Kolompár Imre a Békés megyei
kovácslegény 90 esztendõs. A
családja felkereste, köszöntötte, és végighallgatta manapság
szinte hihetetlen élettörténetét. Õsi kerepesinek számít, noha
csak az 1950-es évektõl él a településen, mint annyi mások, akik
az ország minden részérõl érkeztek ide közel a fõvároshoz, közel
a munkalehetõséghez. Aztán itt maradtak végleg. A felesége meg-
halt, fiával élnek a Faluház mögötti házikóban, távol a világ zajától.

- A munka, meg a feladat az tartott egészségben a mai napig -
meséli Imre bácsi, aki emlékezete szerint sohasem volt beteg. 
- Most is malacot nevelek, földet túrok, csirkét tartok, szóval

nincsen szabadidõm, nincsen
lehetõség a gyengélkedésre -

húzza ki magát büszkén, aztán nyugodtan tûri, hogy Nagy Anna
képviselõ asszonnyal minden jót kívánjunk és kibontsuk az ünne-
pi tortát az asztal közepén.

Elkényeztetett gyerek volt, hiszen hat lány után egyetlen fiú-
ként nagy becsben tartotta a család. A kovácsmesterség kitanulá-
sa után leventének vitték, majd 1942-ben Erdélybe parancsolta a
hadvezetés Kézdivásárhelyre. Ott szolgált, ott harcolt az orosz
túlerõ ellen és onnan hurcolták el orosz fogságba, ahol elmondá-
sa szerint embertelenül bántak velük, ahol sok magyar katonát
halálra éheztettek és dolgoztattak. Imre bácsi a szántóföldön
kikapart marharépától vérhast kapott, ennek köszönhette életét,
mert mint hasznavehetetlen rabot elengedték.
- Itthon újrakezdtünk mindent, telve reményekkel - meséli a
szülõhelyérõl megmaradt emlékeit. - Imádtam a lovakat, a földet.
Apámmal rengeteget dolgoztunk, de akkor szovjet mintára elvet-
tek mindenünket, a jószágot, a földet, a jövõt. Az egyik rokono-

mat annyira megvi-
selte, hogy kútba
ugrott, inkább
öngyilkos lett.
Utána elindultam
munka után és
Kerepesen kötöt-
tem ki. A postánál
helyezkedtem el az
autójavító mûhely-
ben. Mindig dolgoz-
tam, mindig az átla-
gon felül akartam
teljesíteni.

Ülünk az asztalnál csöndesen esszük a süteményt, amit a lánya
sütött. Aztán mosolyogva kimegyünk a templom bejáratához,
ahol egy kislány, Tóth Mónika és egy kisfiú Tóth hajósi Bence
segítségével kõrisfát ültetünk Imre bácsi és a jövõ nemzedékének
tiszteletére.
Isten éltesse Imre bácsi! Isten áldása legyen mindannyiunkon!

Franka Tibor polgármester
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Így év vége felé minden szervezett visszatekint az elmúlt esztendõre. Egyesületünk idén
is jelentõs eredményeket, sikereket tudhat maga mögött. 2012-ben a Pávakörhöz csatlako-
zó „Kisvirág” tánccsoport tagjai jelentõsen megváltoztatták mindennapjainkat, hiszen így az
Egyesületünk küldetése már valóságosan is 4
generáción átívelõ hagyománytisztelet. A
jogszabályi elõírásoknak megfelelõen a
tót/szlovák kultúra és hagyománytisztelet
továbbvitelének elõtérbe helyezésével folya-
matos tánc és énekgyakorlásokkal; fellépések-
kel (határon innen- és túl) hagyományõrzõ
viseletek gyûjtésével és felújításával; a kultúr-
ánkhoz tarozó népszokások, táncok, énekek
gyûjtésével és tanulásával maximálisan teljesít-
jük. A pályázati támogatások a munkánk során
legnagyobb költségterhet jelentõ tánctanári és
zenekari szolgáltatások, valamint adminisztrá-
ciós és kommunikációs kiadások fedezésével
maximálisan támogatták Egyesületünk
mindennapi mûködésének és céljának meg-
valósulását.

A támogatások nagymértékben segíttet-
ték a Pávakör Egyesület hagyományõrzõ
mûsorszámainak gyakorlását, az új koreográfiák és énekek megtanulását és lehetõvé tette
ezáltal a nemzetközi és hazai színtéren történõ bemutatkozások alkalmával a Pávakör hír-
nevének öregbítését, a különleges missziónkat a 4 generáción átívelõ hagyománytisztelet
erõsítését. Csoportjaink: Pávakör hagyományõrzõ együttes ( 30-60 éves és 65-80 éves kor-
osztály); Sarkantyús néptánc együttes (15-24 éves korosztály); Kisvirág tánccsoport (7-14
éves korosztály). Az új felállás sok örömmel, szorosabb együttmûködéssel és munkával jár,
de úgy gondoljuk, hogy a befektetett munka és fáradozás eredményét közös sikeres fellé-
péseinken átélhettük határon innen- és túl.

Az év folyamán szintén fontos munkánk volt a Kerepesi Szlovák Kisebbségi Önkor-

mányzattal közösen szervezett XI. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál, amit idén is az év
utolsó júniusi hétvégéjére szerveztünk. A fesztiválon a térség hagyományõrzõ csoportjain és
zenekarain túl, szlovák, és székelyföldi vendégek léptek fel.

Idei munkánk legnagyobb és legsikere-
sebb attrakciója a „Visegrádi Négyek” szelle-
miségében megrendezett Csehországi
Horice város fesztiválján való megjelenésünk
volt. A nagysikerû (2 X 30 perces) színpadi fel-
lépésünk mellett a rendezvényen külön
pavilonban kaptunk lehetõséget arra, hogy
bemutathassuk kerepes tót kulturális öröksé-
gét.  

Idén még fontos feladataink vannak: már
most készülünk a 2011-ben nyert
aranyminõsítésünk megvédésére, vagyis a
“Vo vire tanca - táncforgatag” Szarvason
megrendezésre kerülõ hagyományõrzõ
minõsítõ versenyen. Mindemellett folyamatos
munkánk továbbra is a fellépõ muzeális visele-
tek restaurálása, újak készítése, a település
hagyományõrzõ tevékenységének erõsítése,
a gyûjtõmunka és a település tradícióihoz és

ünnepeihez kapcsolódó mûsorokon való részvétel.
A támogatások nélkül Egyesületünk céljait nem képes ilyen magas szakmai színvonalon

teljesíteni, ezért minden kedves támogatónknak ezúton is kifejezzük hálánkat és köszöne-
tünket. Külön köszönettel tartozunk Forrás Mûvelõdési Ház csapatának a sok-sok segítsé-
gért és táncpedagógusainknak Szilágyiné Suba Évának, Szilágyi Zsoltnak és Ragoncza
Imrének a színvonalas koreográfiák betanításáért.

Végezetül minden kedves olvasónak békés 
Karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kívánunk!

Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör Egyesület

„Fölszálott a Páva” Kerepesen is…

Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör tevékenysége 2012-ben

KARÁCSONYI KEDEZMÉNY!
Gyógy pedikûr, svédmasszázs 

kényelmesen az Ön otthonában, 
december 21-ig 

20 %-os kedvezménnyel!
Tel: 06-30-382-5377 

Mezei Mária

Imre bácsi szépkorú
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A Titán Judo Club tárt karokkal vár mindenkit. De tényleg min-
denkit! A legfiatalabbaktól a legidõsebbekig, lányokat és fiúkat,
nõket és férfiakat egyaránt. (Edzések: Hétfõ: 16:30-18:30,
Szerda: 16:30-18:30, Csütörtök: 17:00-19:00. Jelentkezést várja
Kovács Ernõ (vezetõedzõ): 06 70 395 4904, és Urbán Gergõ: 06 30
354 8045 telefonszámokon.)

A Titán Judo Club 1996-ban alapult Kistarcsa 2000 SE néven. A
nevében szereplõ településrõl, 15 év után, Nagytarcsára került, de
rövid idõn belül onnan is el kellett költöznie, és idén végre megta-
lálta az igazi helyét Kerepesen. Kovács Ernõ, az egyesületvezetõ
edzõjének keze alatt több mint 20 Magyar Bajnoki cím született,
továbbá az idei Londoni Olimpián induló Bor Barna is nála kezdte
pályafutását. Ezeken túl, szinte megszámlálhatatlan eredményeket
halmoztak fel a Titán Judo Club versenyzõi. Fennállása óta, szinte
minden évben érmet, érmeket szereztek a korosztályos Országos
Bajnokságokon, Magyar Köztársaság Kupákon, Országos Rangsor
Versenyeken, Diák Olimpiákon, Regionális Bajnokságokon. Azonban
nem csak itthon, külföldi megmérettetéseken is kiváló eredménye-
ket ért el az egyesület! A versenyzõk bejárták szinte egész Európát
és mondhatni kivétel nélkül dobogós helyekkel, érmekkel a nyakuk-
ban tértek vissza. Az egyesület több tagja és bekerült már a Magyar
Válogatottba ifjúsági, junior és felnõtt korosztályban. Legfrissebb
eredményként az idei Felnõtt Országos Bajnokságon 3 induló vett
részt, Diviki Barbara, Urbán Gergõ és Kerstner Róbert, és mind a
hárman bronzérmet szereztek, továbbá Urbán Richárd a Junior „B”
korosztályban 4. helyen végzett. 

Ezek az eredmények több éves munka után elérhetõek bárki
számára, aki eléggé elszánt. De aki csak a mozgás szeretete miatt, vagy puszta kíváncsiságból érdeklõdik, azo-
kat is nagy szeretettel várják a tatamin. A judóban nincsenek ütések és rúgások. Dobások, lábsöprések, gáncsok
és leszorítások szerepelnek ennek a sportnak a palettáján. GGyere és dobj egy nagyot és légy Te is Titán!

Urbán Gergõ

Dobj egy nagyot!
Ügyesség, erõ, kitartás… Ez csak pár erény, amit a judo segítségével
el tud érni az ember. Egy olyan sport mely a harcmûvészet segítségé-
vel tanít fegyelemre és higgadtságra. Ma Magyarországon az egyik
legnépszerûbb küzdõsport, amelyet most már Kerepesen is kipróbál-
hatnak azok, akik kíváncsiak és érdeklõdnek a judo iránt.


