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Elismerés 50 éves szolgálatért
Frajna András esperes urat 1963-ban avatták pappá. Az 50
éves szolgálatból 12 évet töltött Kerepesen, mely szolgálat
elismeréseként a kerepesi hívôk kereszttel-, az önkormányzat
egy Doxa órával és ajándékkosárral-, Franka Tibor keresztvíz-
tartóval-, a szilasi gyülekezet pedig keresztelési kancsóval és
tállal ajándékozták meg az Atyát. 

Június második vasárnapján 17 gyermek vette magához
elsô alkalommal az Oltáriszentséget.

Elsôáldozók

„Lesz itt majd õsszel egy nagy rendezvény...” - hal-
lani úton-útfélen a kerepesiektõl. Hogy mikor, hol,
milyen nagy rendezvény, arról már nem szól a
fáma, illetve csak találgatásokat hallhatunk. Ezzel
kapcsolatos információkat szeretnénk most
Önökkel mi a Forrásból - elsõ forrásból -
megosztani.
Tavaly õsszel döntött arról a Nagyközség polgár-
mestere és önkormányzata, hogy az idén 865

éves település születésnapját - összevonva a Nemzetiségi Fesztivált,
a Szilasmenti Napokat és a Szüreti felvonulást - egy NAGY
RENDEZVÉNY keretében szeretné megünnepelni, vendégül látva
nemcsak a környezõ települések, hanem mind a 4 testvérvárosunk
képviselõit is.

Némi ízelítõ a tervezett programokból: helytör-
téneti kiállítás, nemzetközi táncház, többnyelvû
mise a szabadtéren: Nemzetek - Ízek
fõzõverseny, focimeccsek, sportversenyek, gye-
rekprogramok, tarka-barka felvonulási forgatag,
nótaszó, hagyományõrzõ mûsorok, neves sztár -
fellépõk, tûzijáték, és hajnalig tartó utcabál.
Az idõpont: szeptember 6-7, a helyszín: Forrás
Mûvelõdési Ház, valamint a sportpálya és környéke.
Ahogyan közeledik az esemény, egyre több információt tudnak majd
meg szórólapjainkból, plakátjainkból. Addig is a nyárra kellemes pihe-
nést, vidám vakációt, jó nyaralást kívánunk minden eddigi és leendõ
vendégünknek! 

Forrás Mûvelõdési Ház

Nagy rendezvény…

Csak fekszik,
és gyógyul!!!
Már Kerepesen is van  CERAGEM
termo akupresszúrás személyi  gyó-
gyító masszázs ágy. 
Aki már próbálta annak, nem szüksé-
ges leírni a gyógyító hatását. Aki
viszont még nem, annak
tájékoztatásul néhány dolog errõl a
nagyszerû gyógyeszközrõl.
A gerincbõl kiinduló idegszálak, csa-
tornák tisztításával, újbóli megnyitá-
sával az energiák, és a vér áramlását
korrigálja szerveinkben. Ezáltal vér-
tisztító, meszesedés javító, és igen jó
hatással van a magas vérnyomásra is.
A gerincferdüléseket helyére igazítja.
Ez sok mozgásszervi és ízületi prob-
léma oka is. Stimulálja az akupresz-
szúrás pontokat, és közben lazít, és
masszíroz. Ezt speciális karbon
lappal, jádeköves görgõkkel,
hõterápiával, infra-, és hélium segít-
ségével éri el. A tapasztalatok alapján
nagyon sok betegséget, enyhít, és
gyógyít.

Egy próbát mindenképpen 
megérne az ÖN egészsége

érdekében!
Idõpont egyeztetés telefonon:

06/30/493-1250
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Járok az utcán nem keveset, s két hete olyat tapasztaltam, amire már régen várok.
Két amerikai hölggyel akadtam össze a szilasi HÉV megállóban. Láthatóan „nagy ener-
giákat fejtettek ki”, hogy kissé útba igazíttassanak. Annak ellenére, hogy nagy ívû
hókusz-pókuszokat produkáltak, jelezve hadakozásuk eredménytelenségét, ennek
ellenére élvezték a dolgot. Rögtön eszembe jutottak szingapúri, thaiföldi hasonló
próbálkozásaim tengerész idõszakomból… Indítottam: Can I help you?   Megtudtam,
egyikük Lee koreai, Kristine pedig francia születésû, de az USA-ban élnek.  Lee
elmondta Kerepesen szeretne házat bérelni augusztus végéig.

Ha belegondolok, Mihalik Mihály szobrász barátommal régen várunk arra a pilla-
natra, hogy valaki kis hazánk után érdeklõdjön, ne adj uram, huzamosabb ideig
Kerepesen tartózkodjon.  Az utóbbi húsz évben mást se hallottam tõle: „Kerepes az
elsõ valamire való zöld övezet a fõvárosból kifelé jövet. Szorgalmasan kell törekednünk
arra, olyan környezetet, körülményeket teremtsünk, hogy legyen mit megmutatni egy
vendégnek, messzirõl jött utazónak. Utcáink tiszták legyenek, használhatók legyenek
parkjaink. Legyenek szobrok a tereken és még le is lehessen ülni, ha elfáradt az utazó.
Végig lehessen menni egy idegennel az utcán úgy, hogy ne akarjanak lesodorni a járdá-
ról, vagy biciklivel elütni.  Ne kelljen szégyenkezni szemetes, elhanyagolt utcarészek,
házelõk miatt.  Legyenek fényképre kívánkozó épületeink, utcai látnivalóink.  Olyan
vendéglõink, ahová nyugodt szívvel be lehet vinni egy idegent.  Lehessen ebédelni,
vacsorázni, és megszállni. 

Mint megtudtam nem csak ketten vannak, akik gyógyulási célból tartózkodnak
Kerepesen.  Márpedig, ha ez így van, akkor ezzel elindult valami, ami messzire vihet.
Vegyük komolyan magunkat és készüljünk fel egy olyan igény kiszolgálására, amit eddig
még nem tapasztaltunk. De, amíg ezekben nem vagyunk a helyzet magaslatán enyhén
szólva, gondolkodjunk. Mi is az, ami mindig kéznél van?! Hát a történelem!
Gondoljunk csak bele, ha kilépünk a kerepesi fõ utcára, akkor egy olyan közlekedési
utat használunk, ahol 2-300 évvel ezelõtt császárok és királyok kápráztatták el a cso-
dálkozó kerepesieket, mikor Gödöllõ felé hajtattak gróf Grassalkovich Antal kastélyá-
ba. Bizony ezt évente akár két-három alkalommal is megtették. (Szabadság út -
Kerepes fõútja, „királyok útja”) Horváth Lajos Kerepestarcsa története beszámol arról,
hogy Ferenc József császár és Sissy, a magyar-barátságáról híres császár-és királyné
vadásztársaival - nem kevesebben, mint húszan - a Patkó Vendéglõ melletti Simon
hegyen fejezik be az õzek, vaddisznók és fácánok becserkészését.   

Szellemi értékeink között kell megemlíteni a 30-40 évvel ezelõtt kiváló szintû
gyógynövénytermesztést Kerepesen. Ebben több tucat család kereste és találta meg
mellékes, vagy éppen fõ keresetét. Ekkor még nem említettem azokat a dolgozókat,
akik a Lepárló Üzemben fogadták a helybõl és a környékbõl érkezõ kamilla, zsálya,
napraforgó stb. szállítmányokat. (A két hölgy szintén gyógyulni jött Kerepesre!!) 

Mint tudjuk, jelentõs számú Hrúz rokonság él Kerepesen. Ebbõl következõen
erõsen feltételezhetõ, hogy Petõfi Sándor akár több alkalommal is megfordult
nálunk, mint a világban sok helyütt.  Hrúz Ádám vendéglõjében, a bejárattal szemben
életnagyságú Petõfi kép volt a falon, az idõsek elmondása szerint. Delizsánsz. Petõfi
korának „volán busza” Pesttõl Eperjesig.  Ebben a rendszerben Kerepes volt az elsõ
lóváltó hely, ami a Szt. Háromság szobortól feljebb 150 méterrel volt Tûzoltó szertár
épületében mûködött. Csörsz Árok, vagy Ördög Árok.   Ez egy többvonalas árok-
rendszer volt, mely árkok magyarországi szakaszai a Duna-kanyartól indultak és a
Tiszán át, Debrecennél déli irányba fordulva, érték el az Al-Duna térségét. Szerepük,
céljuk lényegében megegyezett a Kínai Nagy Fal szerepével: a Keltrõl be-betörõ
nomád népek támadásával szemben védelmet nyújtani. S még hosszasan lehetne
folytatni. Tele vagyunk sok-sok csodás mesével, legendával, valós ténnyel,— amit
bizony jobb híján kamatoztatni lehet!  Nagyon fontos, amink már van és kite-
hetünk az ablakba, azt profi módon kell csomagolni és küldeni a nagyvilágba.
Két éve mûködtetjük a www.kerepesinfo.hu honlapunkat, amit elég szépen
néznek a nagyvilág érdekes részeibõl, a tengeren túlról!  Feltesszük a kérdést -
miért? Csak nem érdekesek vagyunk a világ számára. De errõl késõbb. Tudomásul kell
venni, napjainkban egy olyan folyamat indulásának vagyunk tanúi, amikor egy helyi
turisztikai-idegenforgalmi gondolkodást folyamatosan szem elõtt kell tartani, s állandó-
an tovább fejleszteni.  A környékbeli településeken erõsen kezdenek kialakulni
a vendégek fogadásának profiljai! Csömörön a vallási turizmusnak jelentõs kultúr-
ája alakult ki; Nagytarcsának igényes Falumúzeuma van; Mogyoród pozíciója ismert;
Kistarcsán krumpli fesztivált rendeznek és lehetne folytatni. Ezen az úton nekünk is
igen gyorsan el kellene indulnunk, ha meg akarunk érkezni valahová!

Véber
(folytatás a júliusi lapszámban)

Készülõdj Kerepes… 
kopogtat a valuta! Ez a történet vihar a biliben, de a bili tiszta

maradt, mert senki sem kapott hasmenést a
vetõ krumplitól. Jelzések szerint lehet, hogy
szándékos csúsztatás, hazudozás történt,
ehhez a Kerepesen mûködõ rádió statisztált
volna.

Ugró János és felesége rádiója szándékosan
nem kérdezte a vetõburgonya szállítóját, az
illetékes Miniszteri Biztost, nem kérdezte
meg Kerepes Polgármesterét, testületi tagjait,
de a település egyetlen orvosát sem. Ez a
médiaetikában nem hanyag, hanem szándé-
kos, egyoldalú hisztériakeltésnek minõsül. 

A vetõburgonya semmilyen kezelésen sem
esett át, senkinek, még a romáknak sem
okozhatott hasmenést. Beszéltem Kerepes
háziorvosaival, akik elmondták senki sem,
romák sem jelentkeztek ilyen jellegû problé-
mával. Felhívtam az Ugró-féle rádiót is, mivel
õk engem és a testület tagjait nem hívták, és
kértem, hogy ezt a korántsem elsõ és szándé-
kos viselkedésüket jobb volna a médiára
kötelezõ tárgyilagos tájékoztatással
megelõzni. Kértem továbbá, ha nincsen való-
di információjuk, hívjanak fel, vagy be a stúdi-
óba és minden kérdésre válaszolok, vagy a
testület tagjai. Ugró János erre nem hajlandó,
szerintem azért, mert akkor nem lenne
botrány és nem lehetne egérbõl elefántból
„csinálni” az éterben.

Kerepesen 60 mázsa krumpli került kiosz-
tásra, ugyanis személyes közbenjárásomra
Kistarcsának és Nagytarcsára is jutott 20-20
mázsa, ahonnan csak köszönetet kaptunk és
nem hasmenésrõl szóló alaptalan híreket. A
60 mázsát mintegy 164 kisnyugdíjas,
nagycsaládos, szerény keresetû óvónõ, peda-
gógus, hivatali dolgozó stb. közt osztottuk
szét, szükséges adataik adminisztrálását
követõen. Mindenkitõl azt kértük, hogy vesse
el, és akkor akár 2 mázsa burgonyája lehet,
mintsem 25 kg-t megegyen. 

Mindenki megígérte, de úgy tûnik, hogy
nem mindenki, különösen a romák nem
tartották be ígéretüket. Vezetõjük, Oláh
Ibolya kérte, hogy vágassuk le a gazt a kertje-
ikben, mert nekik nincsenek szerszámjai.
Természetesen nem vágjuk le, mert az az
ember, akinek a kertjét felveri a gaz, az nem
szegény, hanem lusta. 

A vihar a biliben címû történet nagyjából
ennyi. Miért felháborító? Mert a kezdeménye-
zés hasznos, egyesek - némely média, és
rosszindulatú irigyek - igyekeznek lejáratni
szándékosan az akciót és ezzel lejáratják
Kerepest, sõt, az országot is..

Mivel az országban 850 településen
osztottak vegykezelés nélküli vetõburgonyát,
és sehol sem volt probléma, a felelõtlenek
viselkedése kimeríti az országos rémhírter-
jesztés fogalmát. Ez a cselekmény pedig, a
vonatkozó törvény értelmében, büntetendõ.
A rádió május 30-1 adását kikértem és az
alapján döntünk a további lépésekrõl.

Franka Tibor

Vihar a biliben —
krumpli osztás
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A május 30-án megtartott testületi ülés 25 napirendi pont-
ja közül hat rendeletmódosítási, rendeletalkotási, megállapo-
dás módosítási, négy beszámoló témájú volt, melyekrõl az ülés
nyilvános jegyzõkönyvében részletesen tájékozódhatnak
Kerepes honlapján.

A köztemetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló
24/2007. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosítása
során a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII.
törvény végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Korm. rende-
let 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a hamvakat
tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni
vagy sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad…
Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati ide-
jét nem hosszabbítja meg. A hagyományos sírhelybe történõ
urnarátemetés megváltási díja a rendelet módosítással ezzel
ellentétesen került szabályozásra, melynek korrigálását végez-
tük a rendelet-tervezet elkészítésével.

A település gyermekvédelmi helyzetérõl napirend tár-
gyalása kapcsán a beszámolóból megismerhettük az
önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni
ellátásokra vonatkozó adatokat. A rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre jogosultak száma: 255 család,
amelybõl 102 egyedülálló szülõ, 474 gyermek, melybõl 24
fõ tartósan beteg/fogyatékos. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk támogatásai
(étkezés, tankönyv, stb.) összesen: 6.900 E forint. A jogo-
sult gyermekek megoszlása: 160 fõ 6 éves kor alatti; 211
fõ 7-14 éves kor közötti; 74 fõ 15-18 éves kor közötti és
29 fõ 19 éves kor fölötti. 19 éves kor fölöttiek saját jogu-
kon jogosultak az ellátásra abban az esetben, ha közok-
tatási intézményben a nappali oktatás munkarendje sze-
rint tanulmányokat folytat, legfeljebb a 23. életév

betöltéséig, továbbá ha felsõfokú oktatási intézmény nap-
pali tagozatán tanul, legfeljebb a 25. életév betöltéséig.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
részesültek száma: 30 személy, amelybõl 28 személy
egyszer, 2 személy kétszer részesült, összesen
172.500,- Ft összegû támogatásban. A rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatás Kerepes Nagyközség
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata útján, vagy
gyermekintézményi térítési díj átvállalásával, tankönyv,
tanszerellátás, tandíj, kollégiumi díj megfizetésével,
illetve élelmiszer, gyógyszer vásárlására jogosító utal-
vány, valamint közüzemi díjak fizetésére szolgáló csekk
formájában is nyújtható. 2012. évben természetben
nyújtott rendkívüli támogatás megállapítására 18 eset-
ben, összesen 122.500,- Ft értékben került sor.

A Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft. 2012. évi munkájáról szóló beszámolja során Kristóf
Jánosné könyvvizsgáló elmondta, hogy az ügyvezetõ váltás
mind szakmailag, mind emberileg megfelelõbb, egy éve
jelentõsen pozitív irányban változtak a körülmények. Beszélt a
gazdasági társaságok jegyzett tõkéjének törvényi szabályozá-
sáról. Az Önkormányzat Kft. felé mutatkozó 2,5 millió forin-
tos követelésének elengedését javasolták.

A Kerepesi Vélemény címû közéleti lap
véleményezésére a testület 3 tagú szerkesztõ bizottságot
hozott létre. A szerkesztõ bizottság tagjának Kiss Károly,
Kovács Antal települési képviselõket, valamint Kovács Ferenc
2144 Kerepes, Alföldi 17. u. kerepesi lakost választotta meg.
A lapnak 2013. július 1 napjától az önkormányzat a kiadója,
felelõs szerkesztõje Franka Tibor polgármester, a közéleti lap
adminisztratív teendõinek elvégzésével továbbra is Görgényi
Erzsébetet bízta meg a képviselõ-testület.

Beszámoló a májusi testületi ülésrõl 

Franka Tibor napirend elõtti felszólalásában tartott beszámolójában
elmondta, hogy az óvodabõvítés 200 milliós beruházás. Az ivóvízminõség-
javító pályázat önrészére is pályázott az önkormányzat, így a kerepesi
embereknek a tiszta víz semmibe nem kerül. A Hungaroringgel is folynak
a tárgyalások, idén a szilasligeti HÉV-nél fognak aszfaltozni, s a József Attila
utcai óvoda tetõszer-
kezetét is kijavíttatják, ami
több mint 10 millió forin-
tos támogatást jelent.
Ezen kívül idén is adnak
mintegy 50 ingyen jegyet
a Magyar Nagydíj idejére,
amelyekért a Titkárságon
jelentkezhetnek az
érdeklõdõk. Tájékoz-
tatójában rámutatott,
hogy hozzávetõlegesen 600 ingatlan nincs rákötve a szennyvízre, aminek
az ingatlanonkénti anyagi vonzata 400-500 ezer forint, ennek a kiépítésé-
re is pályázni kívánnak. Az iskola tekintélye, színvonala és létszáma szépen
fejlõdik. A bölcsõde is teljes kihasználtsággal mûködik. Az idõsek és a
fogyatékosok nappali ellátása is biztosított most már Szilasligeten.
Elmondta azt is, hogy a kerepesi és szilasligeti településrészt egymáshoz

viszonyítva, a szilasligeti részt fel kellett zárkóztatni, ezért több beruházás
valósult meg azon a területen. Felmérés során kiderült, hogy kevés a
tûzivíz-csap, ezért azok kiépítése, illetve a meglévõ csapok javítása is meg
fog történni elsõként Széphegyen. Említette a Szõlõ utcai már megépült-
, és a Hegy utcai épülõ járdát. 

Lengyelné Jankovics Mária intézményvezetõ 2000 óta látja el a
településen feladatát. Tõle megtudhattuk, hogy idén 356 gyereket látnak
el 3 telephelyen 313 férõhelyes óvodában. 13 óvodai csoport van, ebbõl
kettõ nagyságában nem a szabványnak megfelelõ, ezért ezek nem teljes
csoportok. Évente kb. 100 kisgyerek hagyja el az óvodát, idén 80 megy
iskolába, 23 pedig továbbra is marad az óvodában. A 3-4-5 évesek száma
így 253 és ebben a tanévben 115 új kisgyerek iratkozott be az óvodába. A
törvény szerint idén 55 kisgyereket kellett volna elutasítani. Mintegy 4-5
éve ez az átlag gyermeklétszám. A köznevelési törvény elõírja, hogy 2014.
szeptemberétõl minden 3 éves gyermeknek kötelezõ óvodába járni. Ezért

is indultak a pályázaton,
hogy a törvényi
elõírásnak megfelelõen
tudják fogadni a gyereke-
ket. Fontos, hogy egyet-
lenegy óvoda épülete
sem óvoda céljára épült.
A fejlesztéssel például
lesz az óvodában torna-
szoba.

A 2. napirendi pont tárgya: általános lakossági kérdések és javaslatok
A polgármester megkérte a jelenlévõket, hogy akinek bármilyen

javaslata, ötlete van, szívesen fogadják. Hozzátette, hogy a játszóterek szét-
verésével, az átereszekre hegesztett vasrácsok ellopásával keletkezett
károk kapcsán megyei rendõrségi szintig jutottak, nyomszakértõk bevo-
nását kezdeményezték, mert nem kielégítõ, hogy az eljárásokat sorra

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének
2013. május 27-én (hétfõn) 18.00 órakor közmeghallgatás
keretében megtartott nyilvános ülésnek két napirendi pontja
volt: 1. lakossági tájékoztató a „Csicsergõ Óvoda” (2145
Kerepes, Wéber Ede u. 4.) bõvítésével kapcsolatban, 2. általá-
nos lakossági kérdések és javaslatok.

Közmeghallgatás



megszüntetik. Sajnos a közbiztonság nem javul. Beszélt még a lakcímbeje-
lentés helyi szabályozásának problémáiról, s elmondta, hogy annak idején
a cigánysággal egyeztetve hozták meg a helyi rendeletet, amit a
Kormányhivatal jelzése miatt hatályon kívül kellett helyezni. Ezzel kapcso-
latban az Alkotmánybírósághoz fognak fordulni. A megvalósítandó tervek
között szerepel még az Ady, Mártírok és a Bajcsy-Zs. utcák közül legalább
egynek szilárd burkolattal történõ ellátása. Azt is elmondta, hogy a
Hungaroring Szilasligeten tervez egy elkerülõ utat, amely egy 7 milliárd
forintos beruházás, s amellyel gyorsabb közlekedési lehetõséget teremte-
nének az M31-essel. Hozzátette, hogy amikor kibocsátották a kötvényt,
vettek földrészletet az M31-es mentén. Amennyiben az említett beruhá-
zás megvalósul, a lehajtó ingyen lenne, az összekötõ út is, plusz több hek-
tárnyi ipari területe is lesz az önkormányzatnak, amit eladhat, vagy bérbe
adhat nagyobb vállalkozásoknak.

Rozsnyai Sándor szilasligeti lakos hozzászólásában a következõket
mondta el: 2006-ban nem kellett gyereket óvodából elutasítani. 2001-ben
655 gyerek járt iskolába, most 400 sincs, nem érti, mi értelme az iskolát
bõvíteni. Kb. 10 éve nincs elõrelépés a tiszta víz ügyében. Egy éve elhang-
zott, hogy a két önkormányzat 1 milliárdot nyert a pályázaton, ezért kétli,
hogy csak Kerepes 2 milliárdot nyert volna. Egyszer szeretne egy kimuta-
tást látni csak Kerepes vonatkozásában. Azzal folytatta, hogy nem épült 6
éve csatorna. A kötvénykibocsátáshoz hozzátette, hogy nem az Önkor-
mányzat fizeti, hanem a lakosság, és mindent a falu közössége fizet. A
szemétdíj 12 ezerrõl 18 ezer lett, s korábban külön szemétdíjat nem kel-
lett fizetni, most egy háromtagú család 20-25 ezer forint körül fizet. A
pályázati önerõt is a lakosság fizeti, az adófizetõ állampolgárok. 

Franka Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy a 2 milliárd
forintos pályázat kimutatásáról, ha ezt leírja két sorban, pontos tájékozta-
tást fog kapni. Az önrészt a kötvénybõl finanszírozták. A kötvényt pedig
azért bocsátották ki, hogy a lakosság adófizetési nehézségeit ne emeljék. 

Évente 250 milliót nyertünk. A 2006-os önkormányzati
választásokat követõen elõször 2007-ben pályáztunk uniós
pénzekre Kerepes Nagyközség fejlõdésének érdekében. Az aláb-
bi táblázat fillérre pontosan kimutatja, mire, mikor és mennyi for-
rást nyertünk, illetve melyik beruházáshoz mekkora önerõvel kel-
lett az önkormányzatnak helytállnia. Évente a település összes
adóbevétele 240 millió forint körül alakul, mivel nincs építmény-
és telekadó, ez meglehetõsen alacsony. Ezért jelentõs az a 300
millió forint, amit átlagban évente a település pályázatokon szer-
zett, hiszen kétszer annyira vagyunk képesek, mint lehetõségeink
engednék. Ugyanakkor egyetlen fillér 30 napon túli számlánk
nincs, a bankban jelenleg 58 millió kamatozik. Településünk
vagyona az elmúlt években meghaladta az 5 milliárd forintot.

Rozsnyai Sándor az õ sajátos stílusában folytatta a kérdezõsködést és tett
megjegyzéseket a jelenlegi önkormányzatra, számonkérve azt is, hogy
arról miért nem beszélnek soha, hogy az elõdeik milyen pozitív dolgokat
tettek.

Felvetésére egy helyi lakos válaszolt elmondva, hogy a 2007-es újságban
megjelent Szabó Anikó Pénzügyi Bizottsági elnök kimutatása, mely szerint
145 millió forint kifizetetlen számla és egyéb maradt vissza az elõzõ Önkor-
mányzattól, ehhez jött hozzá a Polgármester és a Jegyzõ ki nem fizetett
szabadsága, ez így 150 millió. 

Szilágyi Dénesné szilasligeti lakos beszélt a demokráciáról és annak
gyakorlásáról, valamint a stílusról, amit összefüggésbe hozott az
intelligenciával. A 25 év jelentõs részében nagy változásokat nem tapasz-
talt, mint szilasligeti lakos. Megemlítette, hogy a Wéber Ede utca

aszfaltozása két választás elõtt is ígéret volt, de nem valósult meg. Az útépí-
tés kapcsán Csömör települést hozta példának, amely település az ország-
ban a 10 leggazdagabb egyike. Tudomása szerint ez a helyi vezetés 200 mil-
liós adósságállományt örökölt, tehát adóssága az elõzõ vezetésnek is volt,
noha jele bármilyen fejlõdésnek nem volt. Emellé volt 170 millió forint köz-
üzemi tartozás is. Szerinte ezeket a dolgokat párhuzamosan kellene vizs-
gálni és úgy mondani véleményt. Nézete szerint a véleményét mindenki
elmondhatja, de úgy, hogy ne bántson meg másokat és ne gázoljon senki
becsületébe. 

A közmeghallgatás nyilvános jegyzõkönyve a www.kerepes.hu oldalon
teljes egészében olvasható.
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Kedves Táboroztató Szülõk ! 
Tábor elõtti Szülõi értekezlet 2013. júl. 19-én (péntek) 18 órakor
lesz a Forrás Mûvelõdési Házban.  Erre az idõpontra kérjük, hogy
minden gyermek adatlapja már nálunk legyen! Gyermekenként
/testvérek/ egy szülõ, felnõtt megjelenésére számítunk. 

Az elõzõ lapunkban közzétet-
tünk néhány fotót a megrongált
játszótérrõl. Azóta a mászóház
teteje fel lett újítva és a többi
játszó épület is biztonságosan
használható, köszönhetõen
Lipcsi József ácsmester csapa-
tának. Továbbra is kérjük a kör-
nyék lakóit, hogy figyeljék a ját-
szóteret és jelezzék, ha
rongálást vagy nem a helyhez
illõ viselkedést tapasztalnak.

Kiss Károly

Magtár téri játszótér

2013.június 2.-án vasárnap a Kerepesi Hagyományôrzô
Pávakör Egyesület eleget téve Alap község meghívásának fer-
geteges bemutató elôadást adott a község pünkösdi fesztivál-
ján. A fesztiválon Egyesületünk mellett számos nagyhírû nép-
táncegyüttes is fellépett. Az eseményen senkinek nem okoz-
tunk csalódást és a vastapsra sem kellett sokáig várnunk.

Pünkösd Alapon
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2013. június 15‐én, immár 3. alkalommal zárult a tanév fer‐
geteges vízi élménnyel. Az a 119 gyerek, aki egész tanévben
szorgalmasan tanult, aktívan részt vett az iskola kulturális
életében, és magatartásával kiérdemelte ezt a remek juta‐
lomprogramot, 10 órától 15 óráig élvezhette az Aquapark

minden csúszdáját. A 19 pedagógus és a lelkes kísérõ szülõk is
gyermekké váltak egy kicsit erre a napra. Együtt fürdõzött,
csúszdázott, szórakozott tanár és diák, kilépve ezzel az iskolai
keretekbõl. Ez a nap remek közösségépítõ „tréning” volt.
Köszönjük a lehetõséget Franka Tibor polgármester úrnak, és
az Aquapark vezetõjének, Bán Tamás úrnak, akinek a helyszí‐
nen a diákok ajándékkosárral kedveskedtek. 

Aquapark 2013
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E havi feladvány: keresse meg a szöveg gazdáját  Kerepes
történelmébõl…!    (az életrajzokból csak kisebb részeket
közlünk)

1. Svájcban tanári diplomát szerzett és a Bächteleni
Nevelõotthonban a híres Pestalozzi-féle módszerrel
tanított. Balatonfüredre 1870-ben, Eötvös József kul-
tuszminiszter javaslatára Molnár Aladár hívta meg
az általa alapított szeretetházba, amelynek elsõ
igazgatója és tanára volt. Ide felvételt nyertek a
kiskorú árva gyermekek, vallás és nemzetiségi
megkülönböztetés nélkül, akiket 16 éves
korukig szõlõ- és gyümölcstermesztési munkára
oktattak. Egy év alatt megtanult magyarul és a
gyümölcs- és szõlõmûvelésben is gyakorlatra
tett szert. 1876-ban, személyes problémái miatt
önként távozott Budapestre, ahol a Pedagógium
néven ismert tanítóképzõben tanárként dolgo-
zott. 1883-ban nyugdíjba vonult és Kerepesre köl-
tözött. Itt birtokot vásárolt, amelyet mintagazdaság-
gá fejlesztett. Honfitársai anyagi segítségével
Kecskemét határában 2000 holdas területet homoki
szõlõvel telepített be. Ezt Helvéciának nevezte. Az alföldi
homok meghódításának egyik elõharcosa. Közéleti szereplést
vállalt Kerepesen és Kecskeméten. Irodalmi tevékenységgel,
fordítással is foglalkozott.  Szerepet vállalt Kerepes Község
Képviselõ-testületének munkájában is. 1935. március 24-én,
92 éves korában hunyt el. Kerepesen helyezték örök nyuga-
lomra. Sírhelyét az utóbbi években egy helyi civil szervezet
rendbehozta és ma már ismét látogatható.
További részletek: http://kerepesinfo.hu/cikk-
168.html#ixzz2WUmMsHb5

2. (Arad, 1886. március 7. — Kerepes, 1970, március 18.)
Író, költõ, szobrász, a Magyar Képzõmûvésznõk
Egyesületének titkára, majd elnöke.   Apja író, költõ
színmûvész, a Nemzeti Színház tagja, majd a Színmûvészeti
Akadémia igazgatója.   Anyja Vadnai Vilma énekesnõ és
színmûvésznõ, szintén a Nemzeti Színház tagja.
Irodalmi törekvései korán kibontakoztak, Költemények I-II.
címû mûvének kötetei 1907-, 1909-ben jelentek meg. Hallali
címû novelláskötete 1914-ben látott napvilágot. Szent-Miklós
címû elbeszélés-gyûjteménye 1917-ben hagyta el a nyomdát.
A mélységbõl kiáltok címû verseskötete siker volt 1920-ban.
Jelentõsebb szobrai Bartók Lajos és Vajda János síremlékei,
melyek a Budapesten a Kerepesi úti temetõben láthatók,
valamint az erdõdi Bartók-emlék, a régi Nemzeti Színház
elõcsarnokában elhelyezett Katona József és Madách Imre
portrék. A szegedi Dóm tér Emlékcsarnokában látható
Apáthy István orvos-természettudós bronz dombormûve is az
õ alkotása.   Madách szobrának gipszmásolata a Kerepesi
Községi Könyvtárban megtekinthetõ, az eredeti fehér carrarai
márványból készült, azt a cseszvei Madách-kúria emlékmúze-
umában helyezték el.
Eredeti márvány dombormûve, a Mária a kisdeddel a kerepe-
si Szent Anna templomban látható jelenleg is.
A mûvésznõ a jelenleg Szabadság út 191. szám alatt található
Gombos Mihály egykori gyalogsági altábornagy kúriájában élt
magányosan, kulturális értékekkel telezsúfolt lakásban, mely-

nek “védelmében” szomszédai segítették. További részle-
tek: http://kerepesinfo.hu/cikk-168.html#ixzz2WUoj7Al0

3. (Pest, 1855. — Budapest, 1927. május 16.)
A magyar kertmûvészet, kertészet jeles, alkotó egyénisége.

Kerepesen létrehozta 60kh. Terjedelmû faiskoláját,
amelyet róla neveztek el a kerepesiek, ekkor már a

szecessziós kertmûvészet egyik élvonalbeli hazai
képviselõje.  Nevéhez fûzõdik az 1896-os millen-
niumi kiállítás kertészeti rendezése, az állatkert, a
budai királyi vár palotának a századforduló körül
készített kertrészletei és a mûegyetem parkosí-
tása. Viselte az Országos Kertészeti Egylet alel-
nöki tisztét, ugyanekkor Kerepes község
képviselõ-testületének is tagja volt.   A kerepesi
faiskolája jó hírnévre tette szert az országban
már a XIX. Század végére. Elsõsorban azonban a

közvetlen környéket és Pest megyét látta el
egészséges csemetékkel.  Kúriáját —mely a jelenlegi

Rózsa Ferenc utca és a Bajcsy-Zsilinszki utca között
volt- különleges díszfákból álló gyönyörûséges park

vette körül, sajnos különleges díszfáiból mára már alig
maradt néhány. További részletek: http://kerepesinfo.hu/cikk-
168.html#ixzz2WUi0etQN

4. (Fadd, 1924 - Szilasliget, 2000)
Faddon született 1924-ben. Elsõ rajzait édesanyja ösztönzésé-
re a Holt-Duna Potyond elnevezésû szakaszáról készítette.
Tehetségének kibontakozását Koszta József és Martyn Ferenc
segítette. Szerintük Határ János legjobb tanítómestere a
természet volt, s a mûvész belsõ késztetése is ezt igazolta.
A festészet,  számára nem csak sajátos kifejezésmódot jelen-
tett, de hivatást is. A festészet kedvéért minden más tevé-
kenységet feladott. Ennek a küldetésnek élt és alkotott.
Következésképpen álmait, törekvéseit hatalmas energiával
valósította meg. Az 50-es évek végétõl élete elmúlásáig folya-
matosan fejlesztette tehetségét. A festészet elmélete és gya-
korlata számára egyet jelentett.
1958-ban Tengelicen egy õsrégi cserje ragadta el képzelõerejét,
s ezt követõen festette erdei képeinek sorozatát.
A Paks és Dunaföldvár közötti dunai partszakaszon lévõ hajda-
ni szegényes kis falvak, lóvásárok szintén megihlették õt. A víze-
sések és a vízen ringatózó halászbárkák a mûvész alkotásainak
gyöngyszemei. További részletek: http://kerepesinfo.hu/cikk-
168.html#ixzz2WUidV1WG

5. (Budapest, 1938. október 6.)
Népi fafaragó iparmûvész. A hatvanas években kezdett
fafaragással foglalkozni. Mûveinek motívumait a falun szerzett
élményekbõl merítette.
Megmérettetésen elõször 1968-ban vett részt munkáival, ahol
az “id. Kapoli Antal Fafaragó pályázat” I. díját érdemelte ki.
1969-ben megkapta a “népi iparmûvész” címet. Ugyanebben
az évben az “id. Kapoli Antal Fafaragó pályázat” II. helyezését
érte el. Ezen pályázat 1970-ben rendezett fordulóján III. díjat
nyert.  1984-ben a “szocialista kultúráért” emlékérmet vehet-
te át. 1987-ben kitüntetési javaslatot kapott a “népmûvészet
mestere” címre.
Munkahelyérõl a Ganz-Mávag Gépgyárból üzletkötésekre,

HÍRES EMBEREK HA TALÁLKOZNAK…
Idén 865 éves településünk, s ez alkalomból egy több fordulós játékot is hirdetünk, melynek feladatait a Kerepesi
Vélemény aktuális számában, valamint honlapunkon és facebook oldalunkon találhatják meg leendõ játékosaink.
Az egyes fordulók nyerteseinek nevét megjelentetjük honlapunkon, a www.kerepesmuvhaz.hu-n. A nyeremények
átvehetõk a Forrás Mûvelõdési Házban. A nyeremények különbözõ értékû vásárlási utalványok! Az összes
fordulón részt vevõ játékosok év végén további nyereményesõre számíthatnak! 
A MEGFEJTÉSEKET VÁRJUK A FORRÁS MÛVELÕDÉSI HÁZ ELÉRHETÕSÉGEINEK EGYIKÉRE.
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tárgyalásokra, bemutatkozókra a világ számos országába
vitték a vállalt vezetõi mûveit, mint reprezentációs faragvá-
nyokat. 1971-ben a Budapesten megrendezett Vadászati
Világkiállítás fogadószobáit alkotásai díszítették.
A Mexikói Olimpián az általa készített csanakokkal ajándékoz-
ták meg az olimpikonokat.
Ákos Géza váci püspök az általa készített juhász szobrot adta
át II. János Pál pápának. A szobor jelenleg a Vatikán múzeu-
mának egyik ékessége.
Népi iparmûvész, 1984 óta él és alkot Kerepesen feleségével
együtt, aki szintén csodálatos fafaragásaival gazdagítja a
magyar népmûvészeti alkotások tárát.
A község 850 éves évfordulóján oklevéllel és a település címe-
res plakettjével ismerték el munkásságát.
A kerepesi temetõben került felállításra a távolban elhunytak
emlékére faragott oszlop. A mûvész háza elõtt létrehozott
szoborpark mûveiben gyönyörködhetnek a Kerepesre
látogatók. Jelenleg a Hõsök oszlopát készíti, mely a település
egyik közterét fogja díszíteni. Számos egyedi alkotása gazda-
gítja még településünket.  Önálló kiállításai mind
Magyarországon, mind pedig külföldön sikeresek voltak.
Alkotásai a világ több országában hirdették és hirdetik a
magyar népmûvészetet.
A magyar népi mûvészet  neves,  több országban is ismert és meg-
becsült kiváló alkotójának méltó hazai elismerésül a megyei önkor-
mányzat 2004. december 4-én a “Pest Megye Mûvészetéért” díjat
adományozta. További részletek: http://kerepesinfo.hu/cikk-
168.html#ixzz2WUnznc6z

6. (Debrecen, 1917. október 5. - Kerepes, 2007.
november 19.)
Érettségi vizsgáját 1935-ben tette le Debrecenben, 1940-
ben a debreceni egyetemen szerzett magyar-latin tanári
és bölcsészdoktori diplomát.
Az irodalom szinte minden területén kipróbálta tehetsé-
gét. Indulásakor verseskötetetekkel jelentkezett, de iga-
zán ismertté regényei és színpadi mûvei tették. Az 1958-
as Freskó és az 1959-ben megjelent Az Õz címû regénye
hozták meg számára a szélesebb körû ismertséget. 1959-
tõl szabadfoglalkozású író. Sorra jelennek meg mûvei,
amelyekben a lélektani regények hagyományait is haszno-
sítva formálja meg jellegzetes alakjait. Önéletrajzi ihletésû
munkái az Ókút és a Régimódi történet címû regényei.
Pályafutása során számtalan díjjal jutalmazták. 1993-ban a
Debreceni Református Teológiai Akadémia díszdoktorává,
2001-ben a Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktorává
avatták. Mûvészetét számos elismeréssel jutalmazták.
Mindenképpen említésre méltó a francia Femina irodalmi
díj, amelyet Az ajtó címû regényéért kapott 2003-ban.
Kossuth-díjjal 1978-ban, a Magyar Köztársaság Érdem-
rend nagykeresztjével 2007-ben ismerték el munkásságát.
2001-ben Corvin láncot, 2003-ban Prima Primissima-díjat
kapott.
A kerepesi könyvtár 2008-ban vette fel a nevét,
ugyanettõl az évtõl található meg emléktáblája települé-
sünkön.
Forrás: http://kerepesinfo.hu/

Kedves Olvasók!

A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár a következõ
újdonságokat ajánlja szíves figyelmükbe:

Felnõtt olvasóinknak 
Kérdések és válaszok a cigányságról: A Fleck Gábor szo-
ciológus és Szuhay Péter néprajzkutató-szociológus által
összeállított kötet célja, hogy a közgondolkodásban és közbe-
szédben a cigánysággal kapcsolatban erõsen jelenlévõ
elõítéletek helyett az olvasók tényeken és adatokon nyugvó
válaszokat kapjanak. 
Anderson Catherine: Rózsavirágzás, Child Lee: A titokzatos
látogató : (Világsikerek sorozat), Cornick: Nicola: Botrány és
ártatlanság : (Arany széphistória), Freeman: Kimberley
Vadvirágok lányai, Griffin Laura: Nincs bocsánat : (Relax
könyvek), 

Gyermek olvasóknak ajánljuk:
Fekete István: Hú 
Fésüs Éva: Széllelbélelt mesekönyv. Fésüs Éva legújabb mese-
könyve a lótifuti Szélfiúcska, a tavasz hírnökének kalandjait
meséli el, tizenegy rövid történetben. A fõhõs, akit a történet
elején gyengesége miatt cikiznek folyamatosan, hiszen a “hulló
bükkfalevelek sóhajából született, és nem való másra, mint
védett kertek alján ingecskeszárogatásra”, a bájos történetek-
ben megtalálja hasznos feladatát, egyben megtanítja a gyere-

keket a barátság fontosságára, s segít eligazodni a felleghajtók,
a hófúvók, a forgószelek és a kalapkergetõk világában is. 
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 kerepesi olvasóinak,
hogy igény szerint, havi rendszerességgel házhoz szállítja a köny-
veket. Kérjük mindazokat, akik szívesen olvasnának, de valami-
lyen oknál fogva nem tudnak eljutni a könyvtárba, jelentkezzenek
az 560-340-es vagy 06-20-559-8917-es telefonszámokon!

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan könyvtárunk
ebben az évben is augusztus hónapban tart zárva.
Tankönyvárusítás: 2013. augusztus 31. szombat

Szabó Magda Nagyközségi 
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 • weboldal: www.kerepeskonyvtar.shp.hu

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

Csak egy telefon
A lakosság szolgálatában

A kerepesi önkormányzat tulajdonában lévõ Kft szabad
kapacitását ajánlja a lakosság szolgálatába. Gépeink és

dolgozóink 30 százalékkal kevesebb órabérrel dolgoznak,
mint más vállalkozások. 

Garancia az önkormányzat. 
Vállalunk: Kertásás, Mûvelés, Füvesítés

Bozót irtás, Fakivágás, Fûnyírás,
Költöztetés, Fuvarozás, Sitt szállítás

Építõanyag szállítás, Daruzás, Hengerezés,
Mindenféle földmunkát, Anyagbeszerzést

Betonozást, Díszkõ burkolást, Feljárók, Járdák,
Átereszek, Kerítések, 

Lépcsõk, feltöltések

Csak egy telefon: 06/20/559 8923, 06/28/561 054 Czibi
Béláné

Megbízhatóság! Alacsony árak! Garancia!

A SzilasTv adását a www.kerepes.hu oldalon követhetik figyelemmel!
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Május 25-én tavaszköszöntõ játszóházat tartottunk kicsiknek
és nagyoknak. A SZÖSZ színház elõadásában a Kukori és
Kotkoda c. mese elõadással kezdtük a napot. Az ismert mesét
báb-, és élõszereplõk elõadásában nézhették a gyerekek. A
mese színház után Kovács Noémi és segítõinek vezetésével
kézmûves foglalkozás  kezdõdött, ahol gyermekek és
felnõttek közösen készítettek tavaszi ajtódíszt, koszorút,
gyermekjátékot A  vidám hangulatú nap a kora délutáni órák-
ban ért véget. Köszönjük, hogy ezt a napot velünk töltötték.
Találkozunk a következõ játszóházon.

Játszóház a
mûvelõdési házban

Automata 
mosógép 

szerviz

Billinger Zoltán
06-30-214-6366



Csalódottan és fájó szívvel vettük tudomásul, hogy a
Forrás Mûvelõdési Ház 1. éves jubileumi gálamûsorán
fellépõk fotói között ismételten 1 db. fénykép sem szere-
pelt a NYUSZI (NYUgdíjas SZInészek) Társulatának
mûsoráról. Úgy látszik a „hivatalos fotós” véletlenül sosem
ér rá, hogy rólunk felvételt készítsen. (Ha Mi külön készítünk
fotókat a Nyugdíjas klubról, a NYUSZI Társulatról és beküldjük,
azok belekerülnek a Kerepesi Véleménybe).
Mi úgy érezzük, hiába igyekszünk, hogy új színt vigyünk
Kerepes kulturális életébe, hogy mosolyt varázsoljunk az
elfáradt, fásult arcokra, ha külön erre az alkalomra készült
„Pletyka” — címû vígjátékunkat 1 fotóval sem tartják emlí-
tésre méltónak!
A NYUSZI Társulat 10 nyugdíjassal 6 éve alakult Almássy
Bettina színmûvésznõ, írónõ, rendezõ vezetésével.  Ez idõ
alatt 9 új (10- 45 perces) vígjátékkal és paródiával léptünk
fel a helyi, Budapesti és Pest-megyei rendezvényeken.
(minden alkalomra ÚJ darabbal készültünk). Almássy Bettina
fáradságot és idõt nem kímélve heti 2x2 órában szeretettel és
türelemmel tanít minket a próbákon ingyen és bérmentve. A
Társulat tagjai a mûvészpárral közösen gondoskodnak az
utaztatásról a fellépõ ruhákról, Kamhal György és Kamhal
Györgyné Irénke a díszletek kellékek elkészítésében jeles-
kednek ugyancsak ingyen!

A Társulat egyediségét mutatja, hogy a 2 alkalommal meg-
tartott Tápiószelei Országos Béke találkozón közel 40
fellépõ közül, és az ugyancsak 2 alkalommal megrendezett
2 napos Adácsi Amatõr Színjátszók Fesztiválján az egye-
düli Nyugdíjas Színészek társulataként nagy sikerrel sze-
repeltünk, és oklevelet is kaptunk!  
2013. április, májusban a „Doktor Úr” és a „Mami fogyi
csülkös bablevessel „— címû vígjátékokkal IKLAD, VER-
SEG, és ASZÓD nyugdíjas klubjaiban és színháztermeiben
óriási sikerrel szerepeltünk. Mindenütt nagy szeretettel
fogadtak és hálásak voltak, – mintha másutt jobban érte-
nék és értékelnék munkánkat! —
Az Interneten, a www.nyuszitarsulat.5mp.eu honlapunkon
megtekinthetik fotóalbumunkat, videóinkat az
elõadásainkról.
A Szilasligeti „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Klub 2014-ben
ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját. A Kerepesi ren-
dezvényeken, ünnepségeken is részt veszünk, képviseltetjük
magunkat.
Szombatonként du. 15. órától rendezvényeinkre szeretettel
várjuk a Szilasi és Kerepesi idõseket, leendõ nyugdíjasokat és
családtagjaikat a Kerepes, (Szilasliget) Wesselényi u. 1. sz.
alatt megnyílt Napfény Háza Idõsek és Fogyatékkal élõk klub-
házába. 
A Szilasligeti Nyugdíjas klub 1 napos kirándulást szervez
2013. július 14-re (vasárnap) BÜKKFÜRDÕRE. Jelentkezni és
érdeklõdni lehet Dudás Istvánné — Gizikénél a 06-30-539-
5064 telefonszámon vagy személyesen a klubházban. 

SziDné
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A Szilasligeti „Együtt Egymásért
„Nyugdíjas klub

és a NYUSZI társulatának életébõl
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2013.május 24.-én rendeztük meg a lassan már hagyománnyá
váló Családi napunkat, ahol a szülõk az egész napot a
gyermekeikkel tölthették a bölcsõdében.

Az idõjárás kegyes volt hozzánk, ezért délelõtt a szabadban
tudtuk tartózkodni.  

A Kölyökidõ Alapítvány térítésmentesen biztosította az ugráló
várat, arcfestõt és fényképészt, ezzel támogatva rendezvényünket.

Kovács Sanyika szülei, Kovács Sándor és Perenyei Brigitta
mini fánkkal kedveskedtek kicsiknek és nagyoknak egyaránt, amit
ezúton is NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÜNK!!!

Az ugráló vár nagy sikert aratott. A szülõk nagyon örültek ennek
a lehetõségnek, mert így megtapasztalták, hogy már ez a korosztály
is bátran, és nagyon ügyesen tudja használni ezt a mozgásformát. 

Az apukák „Laci bácsi” irányításával segítettek a bejáratnál levõ
kert és járda rendbetételében.

KÖSZÖNJÜK NEKIK!  
Az ebéd és az alvás után uzsonna következett, majd a jó idõnek

köszönhetõen az udvaron csodálhattuk meg Bábkoffer társulat
elõadását.

A mûsor után nagy sikert aratott a szülõkkel való közös játék.
( http://babkoffertarsulat.blogspot.hu/ )
A családi napon került átadásra a fejlesztõ szobában kialakított

„fényszoba”.
A szoba a Snozelen terápia szellemében készült, bár funkciójá-

ban eltér a klasszikus terápiás szobától, mert az elsõdleges cél a
pszichés alapfunkciók (figyelem, érzékelés, észlelés ...) fejlesztése,
aktivizálása, nyugodt, meghitt környezet biztosítása.

A helyiség mérete adott volt, a fejlesztõ szobát rendeztük be
erre a célra. Viszont ha egyéni fejlesztésre van szükség (jelenleg
ilyen formában nincs erre igény)  a szoba  otthonos környezetet
biztosítva tudja betölteni ezen funkcióját is. 

A snoezelen szó hollandul nyugalmat, pihenést jelent. Magát a
Snoezelen terápiát, mint módszert, 1970 és 75 között Jan Hulsegge és
Ad Verhul dolgozta ki a hollandiai Hortenberg Intézetben elsõdlegesen
értelmi fogyatékkal élõk számára, de módszer elterjedése igen széles
körû alkalmazhatóságot igazolt.  

A módszer egyszerre terápiás és relaxációs jellegû, az adott
igényeknek megfelelõen. 

A kialakításnál alapelv volt a biztonságos, meleg, harmonikus, esz-
tétikus, nyugalmat árasztó környezet kialakítása, melyet a színek,
fények játékán alapuló látványelemek, és a halk, nyugtató hatású lágy
zene tesz teljessé. A meghitt, stressz-mentes környezet elõsegíti a
mentális egészség megõrzését, oldja a félelmet, feszültséget. 

Segít a gyermekek teljesebb megismerésében, reakcióik, jelzése-
ik, kifejezéseik pontosabb megértésében. Az érzékek általi
megtapasztalás növeli az érdeklõdést, oldja a félelmeket, gátláso-
kat.

Mi jelenleg a saját gondozónõ rendszer keretében, kis létszámú
csoportokban használjuk a szobát fõleg esõs, hideg idõben, hogy a
délelõtti játéktevékenységet kicsit színessé „varázsoljuk”. 

A gyerekeknek nagyon teszik a „környezetváltozás”, a
bensõséges hangulat, a zenehallgatás, a meghitt beszélgetések.

Ha szükségesnek ítéljük, természetesen a gyerekek szakmai fel-
ügyelettel, egyénileg is igénybe vehetik a szobát, mely szintén alapja
lehet a szorosabb nevelõ-gyermek kapcsolatnak, a mélyebb,
bensõségesebb interakciók kialakításának.

A fényszoba egyetlen hiányossága még egy zenelejátszó. 
A szõnyeg, sötétítõk, a lámpák egy része, a függönyök varrása a

dolgozók, szülõk komoly összefogásának eredményeként, önzet-
len segítségnyújtásból született, melyet ezúton is nagyon szépen
köszönünk!

2013.június 17-én 17 órától a 2013/14-es gondozási évre
beiratkozott gyermekek szüleinek tartottunk szülõi értekezletet,
majd a már elkészült csoportbeosztásnak megfelelõen a kiscsopor-
tos értekezleten egyeztettünk az õszi beszoktatás kezdésének
idõpontjairól. 

Természetesen ezekben apró korrigálások elõre nem látott ese-
mények miatt (munkahely, költözés, egyéb családi ok)
elõfordulnak, de a hálótervet elkészítve, a szülõk és a gyermekek
igényeihez rugalmasan tudjuk igazítani az õszi beszoktatás ütemét.

2013.június 28-án kerül sor a bölcsõdei évzáróra, ahol a szülõk
jelenlétében délutáni zsúr keretében búcsúzunk el az õsszel
óvodába induló gyermekeinktõl, és útravalóul vállukra adjuk életük
elsõ tarisznyáját.

ZÉ.

Babaliget BölcsôdeBabaliget Bölcsôde híreihírei
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Megállván a gyerekház udvarán, az utolsó itt eltöltött nap
elõtt furcsa érzés tör fel bennem... Beköszöntött a nyár, saj-
nos így hirtelen, tavasz nélkül. Az érzékek még nem éledtek
fel kellõképpen a hosszú tél után. Nem csoda, hisz nem volt
részünk beszívni a régóta nedves föld száradó illatát, ami éle-
síti percepcióinkat, egyúttal eszünkbe juttatja a tavasz jelenét.

Engedjék meg, hogy az imént említett idõjárás analógiáját
használjam a személyem körüli változás érzékeltetésére.
Gyeden lévõ anyuka lévén a magához térõ természethez tud-
nám magam hasonlítani leginkább. Ez alatt arra gondolok,
hogy a gyermekem születése elõtti eseménydús életvitelhez

képest - a gyermekgondozás körüli hihetetlen kihívásokat
kivéve -, az otthonom egy izoláltabb környezetet jelent, ami
mind társadalmi, mind kulturális szempontból egy szunnyadó,
pihenõ, ugaron hagyott szántó hasonlóságát idézi fel bennem.
Persze, ha errõl nyíltan vallanom kellene, talán mást monda-
nék. De akárhogy is, bevalljuk vagy sem, a magyar állam gyed
szempontjából kiemelkedõ hosszú idõt biztosít az anyáknak,
amely a rengeteg pozitívuma mellett sok esetben - a
részmunkaidõs foglalkoztatás nehézségei miatt is - jelentheti a
meglévõ élettér beszûkülését is az otthoni lét során.

Ezt az idõt sok mindennel fel lehet tölteni: képzéseken,
nyelvtanfolyamokon való részvétellel, akár vállalkozások bein-
dításával, amit sokan meg is tesznek anyagi lehetõségeikhez
mérten.  Ám abban minden anya társadalmi pozíciójától, vallá-
sától stb. függetlenül egyet ért, hogy gyermekünk életében
mindannyian a teljességre törekszünk, akár a saját kárunkra is.
A mindennapi rutint tekintve a baba akkor boldog, ha a szük-
ségletei (táplálékforrás, biztos fedél) kielégítésén túl, sok
szeretetet kap és megfelelõ törõdést. A babánk elsõ
életéveiben történõ fejlõdése komplex, sok szakaszból áll,
amelyek megléte a teljes képességei kibontakoztatásához
elengedhetetlen. Ezen idõ hasznos feltöltése a mi feladatunk,
szülõké. 

Így, amikor a fiam el kezdett kúszni - lehetõségek után néz-
tem, hogy hová mehetnénk a lakásunkon kívül együtt.
Hihetetlenül megörültem, hogy a településen belül nyílt egy
gyerekház, ami nagyon sokszínû támogatást nyújt az itt élõ
összes anyának. A közösségi lét formálásán túl, szakmailag a
maximumot nyújtja ez a hely, és teljesen térítésmentesen!

A napunkat ahhoz igazítottuk, hogy a foglalkozásokon
(éneklés, mondókázás, festés, torna stb..) délelõtt részt
vehessünk. A felszerelés, a játékok kiválóak. A védõnõ és a
pszichológusnõ rendszeres látogatásaik alkalmával kötetlen
beszélgetések formájában választ adtak a feltett kérdésekre.
De leginkább az oda járó szülõk és az ott dolgozók által for-
mált közösséget emelném ki, hol a rátermett szakmai irányító
segítségével számtalan módját találtuk meg az együtt játszás-
nak. Örök emlékeket jelentenek az ünnepek - akár a kará-
csony, húsvét, vagy éppen a születésnapok -, amikor közösen
készítettünk süteményeket.

Amiképp a szunnyadó földrész is törõdéssel, tettel éled
újjá, a munkába való visszatérésemet is nagymértékben meg-
könnyítette a Mosoly-vár. Nagyon hálás vagyok az ott dolgo-
zóknak, és nem kevésbé az projekt megvalósítójának, hogy a
gyeden eltöltött idõm ilyen mód is felejthetetlen maradt! 

És gondolván az elkövetkezendõ neves eseményre köszön-
teném a gyerekházat 3. születésnapja alkalmából!

Tisztelettel: K.H. 
egy volt gyerekházas anya

Köszöntõ!

A gyerekház dolgozói a búcsú ajándékokkal

„Úgy gondolom, Franka Tibor úr vitain-
dító cikkére le kell mondanom a témával
kapcsolatos nézeteimet. Én is nevetsé-
gesnek — mondhatnám megalázónak —
tartom az Európai Unió szabad
költözködésrõl alkotott törvényét.
(Csak úgy mellékesen, sok egyéb elfo-
gadhatatlan törvényét is.)
Vajon miért nem tesz lépéseket az EU a
rengeteg problémát okozó cigánykérdés
megoldására? És vajon miért nem tehet
egy Kerepeshez hasonló község szinte
semmit ez ügyben? Ha mégis próbál
tenni, jön az irgum-burgum, esetleg
büntetés.
Polgármesterünknek azt javasolnám,
hogy keresse meg azokat a
településvezetõket, akik már tettek pró-
bálkozást — néhány sikeres is volt már —
a cigánykérdés megoldására. Példaként
említem Ónodot,  ahová segélykülde-
ményt is vittünk. Ott jóval népesebb

cigány közösség él, élvezve az egész
lakosság megbecsülését. Pedig ott is van
szegénység. Olyanról is tudok — a mód-
ját nem ismerem — például Noszvaj pol-
gármestere kiközösített és eltávolított a
községbõl minden olyan cigány családot,
akik nem voltak hajlandóak a közösségi
élet írott és íratlan szabályát betartani.
Néhány család ottmaradt, akik beálltak a
sorba és azóta is megbecsült tagjai a
községnek.
Kérdezem továbbá, hogy nincs semmi-
lyen mód arra, ami régen kötelezõ volt?
A lakcímnyilvántartásra gondolok, ami-
nek alapján bárkit meg lehetett találni, és
a rendõr azt hetente átnézte.
Ismereteim szerint Kerepesen is van
néhány tisztességes cigány család, õket
nem lehetne bevonni a rendcsinálásba, a
saját érdekükben? Meggyõzve õket
arról, hogy kicsit sem vagyunk ellensé-
geik?

Az újságcikkel egyetértve ajánlom javas-
lataimat.

Szalai József Attila”

(A Kerepesi Vélemény várja és közli a
témával kapcsolatos ötleteket, vélemé-
nyeket és javaslatokat, hozzátéve: a hoz-
zászólások nem a Kerepesi Vélemény
szellemiségét, hanem magánvéleménye-
ket jelenítenek meg.

Szerkesztõbizottság)

Válasz vitaindító cikkre
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Csicsergõ óvoda
Május 27-én a Méhecske cso-

port a Margitszigeten járt. Sok
mókus és dolmányos varjú mellett
megnézték a kis állatkertben az
állatokat is.  A Csigabiga csoport
május 27-én járt a Fõvárosi Állat és
Növénykertben. Május 31-én
délután a Forrás Mûvelõdési
Házban a Csigabiga és a Fecske
csoportos gyerekek kis mûsorral
köszöntötték a községünkben dol-
gozó pedagógusokat.

Június 1-én minden csoportban
lezajlottak az évzáró mûsorok.
Délután változatos programokkal
vártuk vissza a gyerekeket és
szüleiket. Nagy sikere volt a tûzoltóautónak, a pónilovaknak, de
hosszú sorok álltak az arcfestésnél, az ugrálóvárnál és az elektromos
autóknál is. A büfé gazdag kínálatáról a szülõk gondoskodtak. Ezúton
is szeretnénk köszönetet mondani a sok süteményért és
üdítõért!

A már hagyománynak számító, Pista bácsi által késztett gulyásle-
ves is nagyon finom volt. Pista bácsinak nyugdíjba vonulása alkalmával
köszönetet mondunk munkájáért és kívánunk neki egészséges, bol-
dog, hosszú nyugdíjas éveket! Június 8-án, a Széchenyi gálán léptek fel
a Csigabiga és a Fecske csoport táncos lábú óvodásai. Kirándulásra
készül a Süni, Fecske és a Mókus csoport. Némi változtatás után
uticéljuk a Fõvárosi Állat és Növénykert. Eredményes, jó tanévet
zártunk a Csicsergõ óvodában. Sok munka, de öröm is van mögöt-
tünk. Jöhet a NYÁR!

Meseliget óvoda
Május 25-én tartottuk óvodánk évzáró és ballagási ünnepségét.

Délelõtt a gyerekek színes kis mûsorral szerepeltek, amelyeket szü-
leiknek és meghívott vendégeiknek adtak elõ. Idén két csoportunk-
ból is elballagtak a nagycsoportosok. A Katica csoportból kilenc, a
Pillangó csoportból huszonnyolc kisgyermek kezdi meg szeptember-
ben az iskolát. Sok sikert és zökkenõmentes iskolakezdést kívánunk
mindenkinek!

Délután gyermeknapi majálisra vártuk a gyerekeket. Sajnos az
idõjárás megtréfált bennünket, mert pontban három órakor, a
program kezdetekor, eleredt az esõ. Kitartásunk eredményeként
azonban egyórás csúszással és némi vízmentesítéssel, meg tudtuk
tartani a rendezvényt. Amíg fõtt a finom gulyásleves, addig a gyere-
kek elektromos autókkal, légvárral és guruló lovakkal
szórakozhattak. Közben a szülõk is kötetlenül beszélgethettek egy-
mással és fogyaszthattak a büfé kínálatából finom süteményeket,
üdítõket.

Búcsúzóul minden kisgyermek kapott egy, az óvónénik által hajto-
gatott lufit, melyek között volt kisegér, oroszlán, kutya, nyuszi,
méhecske és kismadár is.

Köszönjük Baraksó, Regina apukájának a finom levest,
valamint a kedves szülõk segítségét, akik süteményekkel és
üdítõkkel járultak hozzá a rendezvény sikeres lebonyolításához!

Május 27-én év végi kiránduláson voltunk Szentendrén a
Skanzenben. A szervezett programok keretében kisvonatoztunk,
majd Katica csoportosaink a Vízimalomban jártak, ahol
megtekintették a malom mûködését, majd búzát õröltek, lisztet
szitáltak. Pillangó csoportosaink népi játékokkal ismerkedtek,
melynek keretében a „gólyalábat” is kipróbálhatták. Teknõs és
Maci csoportosaink a tanyát látogatták meg, ahol háziállatokkal:
juhokkal, kakassal, szürkemarhával, kecskével, lovakkal ismerked-
hettek meg. A végén minden kisgyermek segített a két csacsi lecsuta-
kolásában. A szervezett programokon kívül még tájházakat nézegettünk
és a játszótér játékait is felfedeztük.

Május végén néptáncosaink bemutatót tartottak szüleiknek az év
során megtanult táncokból. Elõször a kicsik a Maci csoportosok, majd a
nagyobbak a Katica és Pillangó csoportosok mutatták meg, mennyit
fejlõdtek az év során. A fellépés után együtt fogyasztották el a szülõk által
behozott süteményeket üdítõket.

Június 3-án a fakultatív német foglalkozáson résztvevõ gyerekek szü-
lei is megtekinthették gyermekeik milyen nyelvtudást sajátítottak el az év
folyamán. Ezek a gyerekek heti két alkalommal vettek részt a foglalko-
zásokon és nagyon ügyesen elsajátították már a nyelv alapjait. Katicás
nagycsoportosaink és Pillangó csoportosok közösen léptek fel az iskolai
Széchenyi gálán, ahol verssel és közös táncokkal szórakoztatták az ott

O V I — H Í R A D Ó

Az év óvodapedagógusa
Gerhátné Bárdos Mária lett.
Gratulálunk Marika néni!
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megjelent vendégeket. Pillangó csoportosaink a nehéz búcsúzást egy
kerti parti keretében folytatták, amelyet június 1-én tartottak az óvoda
udvarán. A közös emlékek felidézése és a finom étel elfogyasztása köny-
nyebbé tette számukra a közelgõ elvállást. A Pedagógusnapi ünnepségen
óvodánkból Edényi Petra verssel köszöntötte a község pedagógusait.
Köszönjük Petrának és az anyukájának!

Június 8-án elbúcsúztunk az óvoda karbantartójától, Pista bácsitól, aki
ezután nyugdíjas napjait tölti majd. Köszönjük az óvodánkban végzett
munkáját, kívánunk neki hosszú, boldog nyugdíjas éveket! Június 14-én,
pénteken a nyári szünet kezdetekor palacsintapartit tartottunk óvo-
dánkban. Elbúcsúztunk azoktól a gyerekektõl, akik már nem jönnek
szeptemberig óvodába és jóízûen elfogyasztottuk a friss, meleg palacsin-
tákat, melyeket kakaóval, lekvárral töltöttünk meg. Köszönjük Bangó
Niki anyukájának a temérdek palacsintát, amelyeket óvodása-
inknak sütött!

Szivárvány óvoda
Elérkeztünk a nevelési év végéhez. Nagy izgalommal készültünk az

évzáró ünnepélyre és a nagycsoportosok ballagására. A nagy esemény a
Faluházban a színpadon történt, melyre meghívtuk a leendõ elsõs tanító
néniket is. A szülõk sok tapssal jutalmazták ügyes gyermekeink szerep-
lését. Délután juniálist tartottunk az óvoda udvarán. Hagyományainkhoz
híven a néptáncbemutatóval kezdõdött a program. Az idén nyírségi tán-
cokat tanultak a gyerekek Anett nénivel. A bográcsban fõtt a gulyás, a
gázon sült a finom lángos. Nem maradt el az ugrálóvár és a
kézmûveskedés lehetõsége sem. Arcot festettek, filcfigurákat készítet-
tek, tésztaláncot, képet készítettek a gyerekek. Köszönjük a
részvételét Ihos Erikának és barátnõjének, valamint Zsámboki
Marci anyukájának. A csömöri „Manufaktúra” cég kézzel faragott fajá-
tékokat és dísztárgyakat állított ki, melybõl szívesen vásároltak a szülõk.
A délutáni programot színesítette a Csíkvölgyi Wass Albert
Vadásztársaság tagjainak bemutatója: Szálas Jenõ (hivatásos fõvadász)
kitömött állatokat, szõrméket, agancsokat, csontokat mutatott be a
gyerekeknek, s beszélt a vadonélõ állatok életmódjáról. Bemutatta az
állatok etetéséhez szükséges terményeket is. Ambrózy Árpád
(solymász) élõ madarakat: két sólymot és egy királyölyvet hozott magá-
val, a gyerekek nagy csodálattal nézték bemutatóját. Homoki Mihály (a
vadásztársaság elnöke) vadászkutya bemutatót tartott. Ezúton is
köszönjük, hogy megtisztelték rendezvényünket, és gazdagítot-
ták gyermekeink tudását!

Köszönjük a szülõk támogatását! Az egész évben folyó
szelektívhulladék gyûjtésbõl és a juniális bevételébõl a lenti udvar homo-
kozója fölé sikerült árnyékolót építeni.  Lipcsi Léna édesapja és munka-
társai egy nap alatt varázsolták a homokozó fölé az árnyékolót.
Felajánlásukat és munkájukat köszönjük!

Pedagógusnap alkalmából nagycsoportosaink verssel köszöntötték a
község pedagógusait. A Széchenyi gálán óvodánk néptánc csoportja nagy
sikerrel szerepelt. A gyerekek a délutáni programokon is részt vettek.
Június közepén elköszöntünk nyugdíjba vonuló kollégáinktól. Jó egészsé-
get és hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk Marika néninek (Sengel
Lászlóné), Emi néninek (Takács Imréné) és (Keller István), mindenki Pista
bácsijának! 

Óvodásainknak és szüleiknek jó pihenést, vidám vakációt kívánunk!

Az áprilisi számban megjelent „Cukorbetegen az iskolában?”
címû írás nagyon elgondolkoztatott,úgy gondoltam megosz-
tom másokkal a velünk történteket én is.
Lilla lányunk kiscsoportos óvodás volt, mikor minden
elõzmény nélkül epilepsziás lett, méghozzá a legnehezebben
kezelhetõ fajtát sikerült „beszereznünk”. Az ijesztõ nagyroha-
mok, az aggasztó kisrohamok (napi 100!) a gyógyszer mellék-
hatások a mindennapok részévé váltak. Heteket töltöttünk
kórházban, vizsgálatok sora, 24 órás EEG monitor…
Egy év elteltével úgy tûnt sikerült megtalálni azt a gyógyszer
kombinációt, ami rohammentessé tette Lillát. A
gyógyszerbeállítás itthon történõ szakaszában nagyon nagy
örömmel fogadtuk az óvoda pozitív hozzáállását.
Tulajdonképpen nagyon lassan az óvónõkkel és a
fejlesztõpedagógusokkal együttmûködve visszaszoktunk az
oviba.
Tették mindezt úgy, hogy Lilla még rohamkázott, vagyis
naponta többször felbukott, összecsuklott. Amikor az
ebédlõasztalnál történt a baj, kiborult az étel, a dadus néni
mosolyogva újraterített. Az sem okozott gondot, hogy a déli
gyógyszert beadják, az életmentõ görcsoldó is az óvoda
hûtõjében „pihent”.
Számomra egyik meghatározó eset az volt, amikor Lilla haza-
jött tarka virágokkal és pillangókkal feldíszített
fejvédõjében.(Sajnos szükséges volt viselnie a sok sérülés
miatt)
Minden csoportszobában a falon kifüggesztve volt a vészfor-
gatókönyv, telefonszámok, kezelõorvos neve.
Nagyon sok erõt és lendületet adott nekünk ez az elfogadás
és segítõkészség, különösen,hogy Lillának van három testvére.
Egy kicsit nagyobb, egy picit kisebb és a NAGY. Ezúton is sze-
retnénk még köszönetet mondani a szülõtársaknak, akik egy
emberként izgulták végig ezt a nehéz és bizonytalan
idõszakot, a szomszédoknak, a háziorvosunknak és a
védõnõnknek. Megnyugtató érzés volt, amikor a visító mentõ
megállt a házunk elõtt, máris csengett a telefonom, hogy
miben tudnak segíteni.
És segítettek nagyon sokat!
Fontosnak tartom megemlíteni a helyi patikában dolgozók
hozzáállását is. Sajnos többször voltak problémák a gyógysze-
rek beszerzésével, az általunk szedett négy gyógyszer közül
kettõt kivontak a forgalomból. A patikusok segítségével min-
dig sikerült megtalálni a megoldást, hogy Lilla gyógyszerellá-
tottsága folyamatos legyen! 
A végére annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon jó ilyen
lakóközösségben élni, dolgozni, gyermekeket nevelni.
Köszönjük!

Petróné Halász Andrea

Epilepsziásan 
az óvodában!

Tisztelt Olvasók!
Várjuk írásaikat, véleményüket az Önöket érdeklõ történésekkel,
ügyekkel kapcsolatban. Kérjük, ossza meg Lakótársainkkal a
közérdeklõdésre számító és tartozó gondolatait, fogalmazza meg kriti-
káját, tegye fel kérdéseit, közzétesszük, igyekszünk utánajárni és meg-
válaszolni azokat. Olvasói levelek, vélemények rovatunkba várjuk
leveleiket, melyeket következõ lapszámunkban megjelentetünk.
(Kivétel a durva hangnemû, személyeskedõ, névtelen levelek.) E-mail
címünk: velemeny@kerepes.hu, gorgenyister@gmail.com, telefon-
szám: 06 20 559 8930.
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Az iskola hírei
Ballagási ünnepély kicsit másképp 2013-ban

Az idei ballagás kicsit más volt, mint az eddigiek. Egyrészt
megelõzte a bizonyítvány osztást, így csak a ballagó
gyerekekre fókuszált ezen a gyönyörû napon az egész iskola,
másrészt a hagyományokat megõrizve új színfoltokkal bõvült a
hetedik-nyolcadik évfolyam közös ünnepi mûsora. Az idõpont
csúsztatásra azért gondoltunk, mert nem akartuk, hogy az
immár 9 alsós osztály bizonyítványainak és dicséreteinek
kiosztása miatt rövidíteni kelljen a 2 osztálynyi búcsúzó diákok
kedvére összeállított színes mûsort. Így jutott idõ a szép idé-
zetekre, a könnyes búcsúra iskolától,diáktársaktól, tanároktól,
a virágrengeteg kiosztására, az igazgató bácsi szép gondolata-
inak meghallgatására, és belefért a 7. évfolyam konfetti esõje,
és a szülõk köszöntése is egy szál virág kiosztásával.

És jutott idõ iskolánk 8.a osztályos tanulójának, Németh
Nimródnak a kitüntetésére. Hiszen kiváló tanulmányi ered-
ményének, példamutató magatartásának és kiemelkedõ
közösségi munkájának elismeréseképpen a nevelõtestület Az
iskola kiváló diákja címmel jutalmazta. Gratulálunk, Nimród!
Büszke rád az egész Széchenyi Iskola!

És végül,mint minden évben, a távozó diákok kezébõl a
szabadságot jelképezõ színes lufik kék és zöld gömbjei
akadálytalanul és gyönyörûen szálltak a ragyogó kék égen, míg
el nem tûntek, akárcsak a meghatódott ballagók az iskola
ajtaja mögött a könnyes szemek elõl.
Köszönjük

A ballagó 8. évfolyam nevében

2012 tavaszán Grega Viktória és pár szülõ egy merész
ötlettel kerestek meg. A bölcsõde mögötti üres udvar részre
egy többfunkciós játékot gondoltak felállítani. Hoztak ötlete-
ket is, de a bekért árajánlatok egy kicsit mindenkit letaglóztak.
Nem adták fel még pénzgyûjtésbe is kezdtek, hogy a szüksé-
ges négy-ötszázezer forint összejöjjön. Mindösszesen 70.000
forint gyûlt össze, amihez az Önkormányzat 40.000 forint
támogatásával együtt is 110.000 forint volt a kezünkben. 

Ez édes kevés volt az álomhoz, de nem adtuk fel. Közel 8
hónapot jegeltük az ügyet, amikor is Kiss Károly alpolgármes-
ter úr a segítségünkre sietett. Felajánlotta, hogy a saját erdõ
részébõl biztosítja
részünkre a szükséges
akácfa mennyiséget. Úgy
is volt, egy áprilisi szom-
baton Kiss Károly, Gulyás
Antal ács és jómagam
kimentünk a
magántulajdonban lévõ
erdõrészre és a szüksé-
ges fákat kitermeltük,
majd az iskolába szállítot-
tuk. A méretre vágott
akácfákat Fáczán István
iskolagondnok hántoló-
késsel szépen
lecsupaszította, majd
gombaölõvel és alapozó
festékkel átkente, a
földbe kerülõ favégeket pedig alvázvédõvel kente le a hosz-
szabb élettartam miatt. A szükséges csavarokat,
menetszárakat, fedõfestéket, cementet idõben beszereztem
és már csak a szülõk verbuválása volt a feladat, hogy egy kis
társadalmi munkában összeállítsuk a mûvet. 

Az idõpont adott volt, május 26-a, szombat reggel 8 óra. A
megadott idõben négyen „tolongtunk” az iskola hátsó udvarán
és kérdõn néztünk egymásra. De mivel a remény hal meg
utoljára, bíztam szülõtársaimban és nem is hiába, 9 órára 14
apuka és 4 anyuka jelentkezett munkára. Elsõ lépcsõben a
füvet kellett lenyírni majd a kazánházból feltermeltük a rönk-
faanyagot és a kellékeket. Ásó, lapát, csákány, láncfûrész, vil-
láskulcsok, flex, talicska, betonkeverõ, vésõgép, lyukfúró, a
felsoroltakból kitûnik, mi mindenre volt szükség. Gulyás Antal
ácsmester irányításával egy hat fõs csapat elkezdte összeállíta-
ni a faszerkezetet, a többiek háromfõs csoportokban a nyolc
gödör elkészítésének álltak neki. A cölöpöknek, amik a földbe
mentek 80 cm mély, és 50 cm átmérõnek kellett lennie a biz-
tos stabilitás miatt. A két csapat szinte egy idõben lett kész. A
lábak a helyükre kerültek, a felsõ nyolc méteres gerendát is

Álomból valóság felhelyeztük, így kezdõdhetett a betonozás. Ketten keverték a
betont, ketten talicskáztak, ketten a lábakat betonozták,
négyen rögzítettek,csavaroztak, hárman pedig a már elkészült
részeket elemeket készre festették, ketten pedig a homokot
talicskázták az elkészült szerkezet alá. Mindenki tette a dolgát,
senkit nem kellett noszogatni, mintha egy jól összeszokott
csapat lennénk, pedig reggel álltunk csak össze. Hiába: közös
cél egy akarat. Nagy László igazgató úr kérésére ráadásként
még egy négy négyzetméter hiányzó betont is elkészítettünk
a KRESZ pályánál. 

Amíg mi fúrtunk, faragtunk, betonoztunk, addig a négy
anyuka sem tétlenkedett. Reggel finom zsíroskenyeret készí-
tettek, hagymával, paprikával, paradicsommal. Kora délutánra

pedig finom paprikás
krumplit csináltak kol-
básszal bográcsban. A
nap végére igyekezni
kellett, mert esõfelhõk
riogattak, és mire össze-
pakoltuk a szerszá-
mokat, majd bevonul-
tunk az ebédlõbe, már le
is szakadt az ég alja.
Fáradtan ültünk asztal-
hoz, de boldogan, mert a
kitûzött célt teljesítettük,
és már vártuk június 8-át
(Széchenyi Gála, Gyer-
meknap), hogy a sok bol-
dog mosolygós gyermek-
arcot láthassuk, amikor

birtokba veszik a mászókát, a hintákat, a függesztõt és a kötél-
hágcsót. 

Köszönöm Tisztelt Szülõtársaim a fáradozásotokat, mun-
kátokat. Példát mutattatok összetartásból, tenniakarásból.
Büszke vagyok rátok és örülök, hogy ilyen közösséghez tarto-
zom. A névsor akik nélkül nem lett volna az álomból valóság:
Boronyai Zoltán 1.b, Kovács Péter és felesége Andi 2.a, Ilyés
Antal és felesége Erika 2.a, Skolnikovics Zsolt és felesége
Kriszti 2.a., Puszta Tamás és felesége Ági 2.a, Véber Tibor 2.a,
Bólya Gábor 2.a, Fazekas Viktor 2.b, Marczell Gábor 2.b,
Vilhelm László 2.c, Bálint Elek 2.b, Kõszegi Gyula 2.b-1.c,
Bálint Gábor 2.b-2.c, Pivarcsi Gábor 8.b, Fáczán István
Iskolagondnok, Nagy László igazgató, Czibi Mónika Kft
vezetõje, a sóder és a homok biztosítása, Külön köszönet Kiss
Károly alpolgármester úrnak a felajánlott rönkfákért. 

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képvieslõ-testületé-
nek, hogy megszavazta részünkre a 40.000 forint támogatást.
Franka Tibor polgármesternek a segítséget és a támogatást.

Merjünk álmodni, mert az álmok egyszer valóra válnak.
Köszönettel: Pivarcsi Gábor



Június 1-jén, szombaton rendeztük meg idén a könyvtárban
a felsõ tagozatos olvasóbarát diákok számára már zsinórban 6.
alkalommal a könyvek éjszakáját. 4 osztályból 20 diák vállalta,
hogy a „kötelezõkön” túl elolvassa Gárdonyi Géza A láthatat-
lan ember, William Golding A legyek ura címû regényét, illetve
Petõfi Sándor: A helység kalapácsa címû klasszikus eposzát. 

Az éjszakai program idei vendége Róka Szabolcs „mese-
mondó” volt, aki személyiségével egy órára fantasztikus han-
gulatot varázsolt mindannyiunk számára. A közismert Mátyás
mesének az okos lányokról szóló székely változatát adatta elõ

a gyanútlan publikummal. Nem volt apelláta. Mindenkinek
szerepelni kellett, ha erre felszólítást kapott. Micsoda helyze-
tek, mennyi nevetés és móka!

De emellett volt itt logókészítés, tudáspróba, Braille írás
megfejtés, éjféli kincsvadászat, jelenetek bemutatása és renge-
teg mosoly és izgalom. Közben szorgos kezek szendvics-
hegyeket gyártottak, forró és illatos teát, habos kakaót készí-
tettek, kukoricát pattogtattak, hogy a megfáradt diákság éber-
sége, harci kedve ne lankadjon még éjfél után sem.

És hogy ki lett a gyõztes? Akik a legalaposabban felkészültek
a regényekbõl, és a legbevállalósabbak voltak. Õk az
Erzsókák, a 8.a csapat, név szerint: Lakatos Liliána, Lastyák
Renátó, Nándori Réka, Németh Nimród, Szénási Zsófia. A
többi csapat kiváló teljesítménnyel 2. helyezést ért el!

Gratulálunk nektek!
És kik lettek a nyertesek? Minden jelenlévõ, kivétel nélkül.

Ennyi önfeledt perc, ennyi jó teljesítmény nem csak a diákok-
nak, de a tanároknak is ritkán jut így év vége felé. 

Róka Szabolcs mellett köszönöm ezt Babi néni, Ildikó nénii
könyvtárosoknak, Vinczler Timi néninek, Gál Zsófi néninek,
Mészáros Klári néninek, aki bár nem tudott eljönni, a felkészí-
tésben és a feladatok kidolgozásában sokat segített és Nagy
László igazgatónknak, aki mindig fáradhatatlan, ha a
gyerekekrõl van szó. 

Müllnerné Sz. Margit magyartanár
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VI. Éjszakai Könyvvarázs 

Iskolánkban régi szokás a felsõ tagozaton, hogy a tanév
közben kiválóan teljesítõ diákokat egy napos kirándulással
jutalmazza a diákönkormányzat május végén. Õk a kiválasz-
tottak. Idén 5 osztály 28 diákja felelt meg a szigorú szempon-
toknak, vagyis vált méltóvá erre a jutalomra. Õk rengeteget
tettek azért, hogy iskolánkban és különösen a felsõ tagozaton,
minél jobban menjenek a dolgok, minél érdekesebb és
eredményesebb szabadidõs események gazdagítsák a tanulás
mellett a hétköznapokat. Õk vállaltak egész évben utcai ügye-
letet, szerepeltek az iskolai ünnepi mûsorokban, részt vettek
különbözõ sportversenyeken és szellemi vetélkedõkön,
mázsaszám gyûjtötték és rakodták a papírt, esetleg 100 ötöst
is begyûjtöttek az év során.

Ezért indultak külön busszal május 28-án, egy esõs csütör-
töki napon tanulás helyett a Tisza - tóhoz a híres Ökocentrum
megtekintésének céljából. Igaz, az elsõ pihenõ idején,
Kápolnánál, ahol a dicsõséges tavaszi hadjárat emlékparkját
néztük meg, még szakadt az esõ, de mire Poroszlóra értünk,
és megnéztük a Közép-Európa legnagyobb édesvízi akváriu-
mát, már kegyeibe fogadott bennünket az idõjárás. Így felejt-
hetetlen órákat tölthettünk az ÖKO parkban, és a vissza úton

jót sétáltunk és fagyiztunk a gyöngyösi pihenõ során. Nem
csak a munkájukkal, de jó magaviseletükkel is kitûntek õk, így
méltán vagyunk büszkék rájuk. Köszönjük „skacok”!

És köszönjük az önkormányzat 50 ezer forintos segítségét,
amivel hozzájárult az utazás költségeihez.

Müllnerné Sz. Margit 
diákönkormányzatot segítõ tanár

A felhõk fölött mindig kék az ég - Egy izgalmas kirándulás története

2013. május 22-én a zeneiskola fuvo-
la szakos növendékei Tanszaki koncer-
ten mutatták meg szüleiknek, tanáraik-

nak és egymásnak, amit idén megtanul-
tak. Már nem csak a nagyok játszottak
együtt a fuvolazenekarban, de a kicsi,
kezdõ fuvolások is próbálkoztak az
együtt játékkal, kis kánonokat is
hallhattak a közönség soraiban ülõk. A

koncert meglepeté-
seként egy zongora-

számot is meghallgathattak, Botrágyi
Gergõ elõadásában. A hangverseny igen
nagy sikert aratott, a gyerekek nagyon
ügyesek voltak.Felléptek: Fazekas Réka,
Kókai Barbara, Kõhegyi Tímea, Marczell
Petra, Rott Janka, Bodó Tamás,
Parkánszki Panna, Laczkó Barnabás,
Halász Blanka, Dvorszki Csilla, Botrágyi
Gergõ. Zongorán
kísért: Virágh Tiborné
2013. május 31-én a
Pedagógus nap alkal-
mából rendezett
ünnepségen a fuvola-
zenekar színeiben
Halász Blanka, Dvor-
szki Csilla és

Botrágyiné Virágh Orsolya köszöntötték
településünk pedagógusait 2 vidám
zeneszámmal. Közülük Ágó Katalint
(képünkön), aki iskolánk pedagógusa az
Év Pedagógusa díjjal jutalmazták.

2013. június 4-én a Nemzeti Össze-
tartozás Napján rendezett kiállítás meg-
nyitón zeneiskolánk növendékei
örvendeztették meg a jelenlévõket
hangszeres tudásukkal (Laczkó

Barnabás-fuvola, Pádár Kristóf-
trombita, zongorán kísérte
Virágh Tiborné, Mató Gergely-
zongora), és az ünnepi
mûsorban iskolánk kórusa is
szerepelt. A kórust Laczkó
Barnabás, Halász Blanka és
Botrágyiné Virágh Orsolya kís-
érték fuvolán.

Zeneiskolai hírek május, június
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Az iskola alsós, felsõs diákönkormányzatának így tanév
végén egyik legnagyobb kihívása a Széchenyi Gála és
Gyereknap megszervezése, hiszen ezen a napon a
legkisebbektõl a legnagyobbakig mindenki felhõtlen

szórakozásra vágyik. Szó szerint felhõtlenre, hiszen a terve-
zett programok több száz résztvevõ számára elsõ sorban
szabadtéren mûködnek jól. Különösen az idén okozott ez
nekünk, szervezõknek némi fejfájást és szorongást, mert a
szeszélyes idõjárás utolsó pillanatig kitartott. De csak az utol-
só pillanatig, hogy végül megadja magát a közakaratnak, és
ragyogó napsütés kényeztessen bennünket ezen a szombati
napon. A programsorozatot a 8. évfolyam keringõje, majd az
ovisok, a mûvészeti iskola zenészei és Ragoncza Imre tanár
bácsi tánccsoportjai nyitották. Húsz fellépõ csoport közel két
órán keresztül szórakoztatta a kíváncsi nézõket, rokonokat,
diáktársakat. Volt itt minden: legényes, leányos, magyaros,
görögös, latinos, kalapos és kendõs tánc. Ahány annyiféle. De
egy közös volt mindegyikben: a jókedv és vidámság.

Közben a fáradhatatlan szülõk neki láttak az ebédfõzésnek,
hiszen a gyerek már csak gyerek, hamar megéhezik. Enni és

innivalóban nem is volt hiány. Mire a pocakok megteltek, az
udvar is átalakult hatalmas játszótérré. Volt itt óriás csúszda,
mászó fal, élõ csocsó, szumó felszerelés, kézmûves
foglalkozások, arcfestés, gyöngyfûzés, és ha még mindez nem
lett volna elég Róka Szabolcs, hivatásos mesemondó
varázsolta el hétfejû sárkányos meséjével a gyerekeket és
gyermeklelkû felnõtteket. Mire mindenki elfáradt, megjött a
vihar is. Így már senki nem sajnálta, hogy a gyereknap véget

ért. Köszönjük minden gyerek és szülõ nevében mindazoknak,
akik anyagi segítséget nyújtottak ehhez a naphoz, illetve mun-
kájukkal járultak hozzá a nap sikeréhez: az önkormányzatnak,
az SZMK-nak, a Kerepesi Gyermekekért alapítványnak, a
Gyerekház munkatársainak, kollégáinkak, szülõknek.

Ahogy a költõ mondja: „Ez jó mulatság, férfi munka volt.”
Müllnerné Sz. Margit, Várai Anita szervezõk

Széchenyi Gála és Gyereknap 
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2013. május 26.-án az Idõsek és fogyatékkal élõk nappali
ellátását célzó Napfény Háza, karöltve a Kézenfogva Értük
Közösen Alapítvánnyal gyermeknapot szervezett az új intéz-
ményben. Az eseményre meghívást kaptak azok a kerepesi és
kistarcsai családok, akik fogyatékkal élõ gyermeket, fiatalt
nevelnek. Annyian megtisztelték a rendezvényt a jelenlétük-
kel, hogy az új intézményi telephely szinte pillanatok alatt

megtelt. Miközben a családok válogathattak az általunk szer-
vezett sok színes program (kézmûves tevékenység, társasjáté-
kozás, kártyázás, sportprogram) között, a KÉK Alapítványos
apukák nagy lelkesedéssel üstben fõzték a finom ebédet. Az
édesanyák sem maradhattak le, finom süteményekkel,
gyümölcsökkel, üdítõkkel egészítették ki a menüt.
Intézményünk dolgozói is szinte teljes létszámban jelen voltak. 

Jó volt ennek a közösségnek a részesévé válni, látni azt,
hogy azok a szülõk, akik a hétköznapokon emberfeletti
erõfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy sérült gyer-
mekeiknek megadjanak mindent, ami csak lehetséges, közös-

ségé kovácsolódnak, támogatják, segítik egymást.  Köszönjük
ezt a szép napot, külön köszönetet szeretnénk nyilvánítani
Rimóczi Erzsikének és férjének az áldozatkész szervezési és
lebonyolítási munkájukért!    

Felelõs állattartás?
A történetünk alapján, nehezen értelmezhetõ számunkra

ez a kifejezés. Mióta a Napfény Háza 2013. április 15.-én meg-
nyitott (ami ugye nem is volt olyan régen) már három esetben
„ajándékoztak” meg minket rendkívül felelõs állattartók 1-1
alomnyi kismacskával. Tették mindezt úgy, hogy éjszaka kosár-

ba, dobozba helyezve tették az állatokat az intézmény terüle-
tére. Reggel a gondozó személyzet szembesült a történtekkel.
Az országban számos állatmenhely létezik, akik ilyen helyzet-
ben befogadnak állatokat, igaz el kell õket oda vinni. A házi
kedvenceket ivartalaníttatni is lehet, a nem várt „jószágáldást”
el lehet altatni, igaz az meg pénzbe kerül. Az viszont, hogy egy
közpénzbõl fenntartott, nagyon szigorú költségvetési keretek
között mûködõ szociális intézmény nyakába varrunk ilyen ter-
het, több ezer forintos költséget, az nem járja. Ráadásul egy
olyan intézmény vagyunk, amely mögött szigorú szakhatósá-
gok állnak (NÉBIH, ÁNTSZ) akik egy szál macskaszõr miatt
visszavonhatják a tálaló konyhánkra adott szakhatósági enge-
délyüket. A fentiek miatt nyomatékosan kérjük, hogy intéz-
ményünkbe ne tegyenek be állatokat. (Ellenben segíteni
tudunk abban, hogy az ilyen helyzetbe került családok, sze-
mélyek számára megadjuk a menhelyek elérhetõségeit.) Az
gondolom érthetõ, hogy következõ esetben hatósághoz
fogunk fordulni!

Angyalka
Dudás Józsefné Gizi néni hosszú évek óta elkötelezett híve

volt az intézmény alapításának. Az általa vezetett Együtt
Egymásért Nyugdíjasklub kéthetente az intézményben tartja
összejöveteleit. Gizi néni már koránt sem tinédzser, ennek
ellenére fáradhatatlan. Mostanság Õ a kertészünk. Csak úgy,
fizetség nélkül szeretetbõl. Csupán egy kapukulcsot kért.
Azóta minden reggel meglep minket és az ellátottainkat valami
gyönyörûséggel, egy-egy szép virággal, bokorral, gaztalanított
udvarral, stb. Köszönjük!

A Szociális Alapszolgáltatási Központ Napfény Háza
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A közterületek kaszálása, fûnyírása folyamatos. A sok esõ és a
hirtelen jött meleg hatására óriási ütemben nõ a fû mindenütt.
A Községfenntartó Kft. szervezésében 3 fûkaszával folyama-
tosan vágják a füvet, több helyen már másodszor. A nagyobb
önkormányzati területeket Molnár Károly traktorral kaszálja
társadalmi munkában, köszönet érte.
A Kft. munkatársai a lakosság részére is vállalnak fûnyírást,
bozótirtást külön megrendelés alapján, 12.- Ft / nm ártól -
függõen a terület állapotától. Elérhetõség: telefonon 20/559-
8923, reggel 7.00 órától délután 15.00-ig vagy személyesen a
Kft. telephelyén az önkormányzat mellett. Tovább folytatódik
a Hegy utca gyalogjárdájának építése adományokból és önkor-
mányzati finanszírozással. Várható befejezés 2013. július vége.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanjaik elõtti
közterületet, vízelvezetõ árkokat rendszeresen kötelesek
karban tartani, tisztítani, a fákat, bozótokat visszavágni. 

Kiss Károly
alpolgármester

A faluban folyó közterületi munkálatok

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének a
helyi környezet és természet védelmérõl szóló 7/2004. (III.
25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) alapján fel-
hívjuk figyelmüket az alábbi ingatlantulajdonosi, bérlõi, haszná-
lói feladatokra:

3.§
(1) A magántulajdonban lévõ épületek családi és társasházak
tisztántartásáról a tulajdonos(ok) kötelesek gondoskodni.
(2)Az önkormányzati tulajdonú lakóház(ak) tisztántartása a
bérlõ(k) feladata.
(3) Az egyéb, fel nem sorolt ingatlanok tisztántartása a tulajdo-
nos, vagy a használó feladata.

4.§
(2)Az ingatlan tulajdonosának feladata az ingatlan elõtti járda-
szakasz, saroktelek esetén minden oldalán (járda hiányában 1 m
széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az
úttestig terjedõ teljes terület) zöldsáv, nyíltárok, és ennek
mûtárgyainak tisztántartása. 
(3) Az ingatlant közvetlenül határoló, az ingatlan tulajdonosa
által ültetett, illetve a közterületen telepített növényzet gondo-
zása (fák metszése, stb.) a tulajdonost terheli. 
(4) Az ingatlanok területén a zöldterület létesítése, fenntartása,
gondozása, a növényvédelem, a kártevõk és az allergén növények
irtása a tulajdonos kötelezettsége.
(5) Az ingatlan elõtti közterületen lévõ, és a közterületre nyúló
fák és más növények, valamint az élõ sövény gallyazásáról, a
járdák járhatóvá tételérõl, az ingatlan elõtti közterületen az aller-
gén növények irtásáról az ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni. A közterületrõl eltávolított növények visszapótlásá-
ról a növényt eltávolító köteles gondoskodni.
(6) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek (üzletek,
vendéglátóhelyek stb.) elõtti járda, parkolóhely, zöldsáv, árok tisz-
tántartása és a hulladék eltávolítása a helyiség tulajdonosának,
illetve használójának feladata.

5.§
(1)Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az
ingatlan elõtti járdaszakasz - saroktelek esetén minden oldalán —
csúszásmentesítésérõl, a szükséghez képest naponta többször is
takarítással, vagy szórással. A szórásra bomló szerves anyagot
nem tartalmazó szóróanyagot (fûrészpor, homok, kisszemcséjû,
szögmentes salak) kell használni. 
(2) A szóróanyag beszerzésérõl a tisztításra, csúszásmentesítés-
re kötelezett köteles gondoskodni. Környezetszennyezõ szóró-
anyagot használni tilos.

(3) Az utcai és egyéb elárusítóhelyeket és környékét a használó
köteles tisztítani, a keletkezett hulladékot tárolóedényben
gyûjteni, és elszállítatni az arra jogosult szolgáltatóval. 
Vásárok, mutatványos és egyéb rendezvények szervezõi kötelesek
gondoskodni a rendezvény befejezését követõ takarítás
elvégzésérõl.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete
2013. 05. 30-i ülésén kifejezte azon határozott szándékát,
hogy A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeirõl rendeletet kíván alkotni.
A rendelet-tervezetet elfogadta, társadalmi vitára bocsátásáról
intézkedett, s 2013. 06. 27-i ülésén napirendre tûzi. 
Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy 2013. június 30. napjáig az
ingatlantulajdonos, bérlõ, használó gondoskodni köteles a
parlagfû irtásáról. Az önkéntes, szankciómentes teljesítés e
határidõig törvény által biztosított, azonban leteltével, a
parlagfûvel fertõzött területek tulajdonosai, bérlõi, használói
15 000 forinttól 5 000 000 forintit terjedõ növényvédelmi bír-
ságra számíthatnak.

E tájékoztatás és figyelemfelhívás reményében bízunk abban,
hogy Kerepes településen saját környezetünk megóvása és
élhetõbbé tétele — szankciók nélkül is — minden egyes lakos,
ingatlantulajdonos és használó számára egyaránt fontos!

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
Tisztelt Kerepesi Lakosok, Ingatlantulajdonosok és Használók!

Kerepes Nagyközség Önkormányzata 
pályázatot hirdet 

a FUTSAL mûfüves labdarúgópálya 
üzemeltetésére. 

A részletes pályázati felhívás
a www.kerepes.hu oldalon olvasható.
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Egyik majdnem kilenc, másik hét. Egy hónapja sincs, hogy
elvesztették az apjukat. Aki tud, segítsen abban, hogy részt
vehessenek a Mûvelõdési Ház júliusi, ötnapos táborában.
Gyermekes szülõk emlékeznek bizonyára Templom hegyi
táborainkra. Apjuk ott minden évben szorgalmasan dolgozott
azért, hogy legyen ivó-, és mosdó vizünk. Bármikor szóltam, s
kértem valamire már ott is volt piros Ladájával, nem kellett
kétszer mondani sohasem. Úgy gondolhatta, amit az Õ gyere-
keinek meg kell kapniuk, azt ne hiányolja más gyermek sem.
Csodáltam az önzetlenségét.

Most Õ nincs, és itt van a három szép gyermeke. Õk még
keveset, vagy semmit sem tudnak arról, milyen is valójában az
élet, mit is gondoljanak most róla.  A sors nem mindig igazsá-
gos — ezt most is elmondhatjuk. Viszont mi, akik már többet
tudunk, segíthetünk!     

A két gyermek összes tábori befizetése 29 ezer forint. Ha
Ön segíteni tud és szeretne bármilyen összeggel, kérem,
keressen meg a Mûvelõdési Házban.  Segítsünk közösen!
Egyeztetés esetlegesen: 06 20 204 1916.  

Véber Gábor

Józsika és Hajnika, s még egy ovis…

Fontos: Csapkod a villám, fúj a szél, étkezik a fakopács.
Nyikorog minden, hullik a kéreg, esik szét a halott fa. Az ember
meg attól fél, hogy jármûvére, vagy fejére hull a gally. Le kelle-
ne stuccolni a száraz fákat az Alföldi téren, még a baj elõtt!

Értelmezés: Magyarország 2004-ben nem belépett az
Európai Unióba, hanem belelépett.

Dicséret: Igaz, hogy az országunk mostani vezetése is tele
van a néhai állampárt tagjaival, de ezek legalább restellik.

Az igazi böszmeség: Annak idején a szemkilövetõ és
ideggyenge fõ-barom nemzetet sértõ, alantas beszéde miatti
zavargások következtében több százmilliós kár érte hazánkat.
Ez a lényeg, és nem az, hogy melyik elvtárs köpött.

Kerepesi pletyka: Úgy hírlik, hogy a hivatali Jucika lapos
sarkú cipõrõl váltott magasra, így aztán még szebbek a lábai. A
jegyzõ úr pedig betétet váltott a tollában, mert akadt annak
golyója. ...És állítólag, a polgármester úr pedig újra indul a
következõ megmérettetésen is.

Választási elõzetes 2014-re: Ideje lenne már, hogy a par-
lamentben néhány fontos pozícióban lévõ kiválasztott helyére
megválasztott kerülne.

Emlékezet: Teljesen nyilvánvaló, hogy az Európai Unió
hitvány szocialistái gyûlölnek minket, magyarokat. Ehhez
képest annak idején a Szovjetunióval szerelemben éltünk.
Emlékezzünk csak Brezsnyev csókjára! Azért az sem volt
akármi.

Parlamenti perverz: Mutogatós Szanyi most úgy tesz, mint
amikor a lökött Géza szétnyitotta a lódent, meglengette a him-
bát, aztán becsukta a risztungot, majd azt hitte minden rend-
ben van.

Jó tanács: - Mariska lelkem, te szép fogú, aztán tudsz-e sírni
rendesen? - Hát, persze hogy tudok. - No, akkor indulj a kász-
tingba, esetleg valami ilyesmibe, mert oda fõleg az köll ám.
Énekelni pedig majd csak meg tanulsz egyszer.

Szent István király: „A jövevényeket jóakaratúan gyámolít-
sad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodja-
nak, mintsem másutt lakjanak” Dezsõ véleménye errõl: Lehet,
hogy tévedett az öreg.

Május 1: Szándékosan összefut a „libás”, a „drogos”, és a
„baka”. Egyezkednek. A háttérben egy csapat amolyan

mesterséges liberális, ámde erõsen csöpögõ orrú egyén diszk-
rét tolongással szöszmötöl. Szemben velük fekete mellényes,
Árpád-sávos lobogóval felszerelt magyarok méltatlankodnak.
Egészen távol pedig mû nemzetiségiek énekét szórja szét a
szél. Tõlük balra meg néhány könyökvédõs stupid házilag gyár-
tott vörös csillagokkal idétlenkedik. Proletárt nem látni sehol.
Süt a nap, az égen felhõk vitorláznak. Ünnep van.

Kerepesi álpatrióta: „Egyáltalán, a polgármester hogy mer
önkényesen virágágyást rakni a vonulási útvonalunkra, a fejünk
fölé meg kiírni „SZÉP NAPOT”-ot? Ezzel a sértõen provokatív
figyelmességgel az intim szféránkat feszegeti a jóember. Hagyja
abba! Jó napot, aztán kész! És a nagyon lejtõs Hegy utcában
miért nincs már lépcsõ? Mire vár a polgármester? Törjem ki a
lábam? Ellenben szépen süt ránk a nap, ez viszont
egyértelmûen a szerény személyem miatt van. Ámde gödrös
az utcám, ezért meg a polgármester terepjárója a hibás.
Vidámnak tûnnek az emberek Kerepesen? Bizony, ezt az
állapotot is én segítem elõ. Teszem ezt önzetlen és nonprofit
módon, amely a tõlem elvárható szavakban nyilvánul meg. Julis
mama árka meg eldugult, nem értem, mit intéz a polgármester
egész nap. Ügyesen vágják a füvet a közmunkások? - Kérem
szépen, azért ám, mert félnek az én hangulatkeltõ
megjegyzéseimtõl. Viszont végre igazán jól sikerült az a faluhá-
zi rendezvény, melynek oka természetesen az, hogy én is
felléptem a mûsorban. Szép a temetõ? - Hát persze, mert én
rendszeresen hordok virágot az anyám sírjára. A héten késett
cseppet a szemetes, biztos nem fizet neki rendesen a polgár-
mester. És azt sem értem, hogy a Mezõ utcát miért nem teljes
szélességében aszfaltozták le? A keresztekhez pedig már évek
óta a postakocsi-állomásról indulva, lanovkával kellene felhor-
dani a turistákat! - Emberek, elég hát a cinkos sutyorgásból,
kezdjétek tolni a szekerem, mert belehalok, ha nem lehetek én
az elõtérben. Higgyétek el, szükségetek van rám, a mérsékelt
bennszülöttre.”

Kedves olvasó, a fentiek szerint alaposan izzik az egója lakótár-
sunknak. Egészen olyan, mintha a hokedlije alatt lángra kapott
volna egy tömjénes vödör.

Kovács Ferenc

Politika itt és ott

Érdekes és fontos kezdemé-
nyezésnek lehettünk tanúi immár
második alkalommal a Forrás
Mûvelõdési Ház Radnóti-estjén.
Egy amatõr elõadókból és részben
profi zenészekbõl álló csoport
elõadását tekinthettük meg. A har-
monikusan összeválogatott
Radnóti-verseket és naplórészlete-
ket, melyeket egy-egy Örkény-
novella foglalt keretbe, változatos

zenei részletek kötötték össze. A
kezdeményezés jó példája annak,
hogy napjainkban is van igény nagy
költõink munkásságának
megismerésére, valódi mûvészi
értékek élvezetére. A fellépõk
közel hozták és átéléssel tolmá-
csolták mind a verses és prózai
szövegeket, mind a zenei
darabokat. 

Az elõadás üdítõ sajátossága

volt még, hogy ez alkalommal
nemcsak a középkorú és fiatalabb
generáció, de még egy gyermek is
részt vett benne. A változatos
hangszerek: gitár, klarinét, hegedû,
fuvola és zongora közremûködése
határozottan elmélyítette a szöve-
gek által okozott élményt, amely
szintén a második elõadás újdonsá-
ga volt. 

Sokak örömére szolgált a
mûsor, és reméljük, lesz még foly-
tatás!

Márkus - Véber

Radnóti-est margójára…
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2013. június 1-én szombaton nagyszabású gyermeknap volt
a Royal Station sport és szabadidõ központban sok, sok
fellépõvel, bemutatóval, fõzõversennyel. Már reggel kilenc
körül nagy volt a sürgés- forgás, készülõdés, helyfoglalás a
fõzéshez, játszósarkok, színpad, nézõtér alakítás. 

A bemutatók ETKA jógával indultak, a Kisvirág gyermek
tánccsoport fellépésével, a SAOLIN kung-fu csapat folytatta a
mûsort. Szerepeltek továbbá a hastáncosok, a Country csapat
Ungi Edinával, a Jamband tánccsoport és a mûsort a csömöri
Csücsörke hagyományõrzõ gyermekcsoport zárta nagy
sikerrel.

Közben zajlott a fõzõverseny. Négy csapat nevezett be a
versenybe: Boros András, brassói apró pecsenyével, Nagy
Emmi, Rózsás Erika a KENOWA csapat nevében ragulevest
készítettek, Gyere Kálmán, marha lábszárból készített pör-
költöt, A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat csapata
vaddisznó pörköltöt fõzött nagy mennyiségben, amibõl a
fellépõk lettek megvendégelve. A vaddisznót a Gróf
Wesselényi István Vadásztársaság ajánlotta fel a rendezvényre.
A háromtagú zsûri a vaddisznó pörköltet és annak tálalását,
körítését tartotta a legjobbnak és komoly fõdíjjal értékelte. A
rendezvény sikere tovább öregbítette a már hagyományos
ROYAL-os gyermeknapot.

Kiss Károly, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Gyermeknap a Royal
Stationban

2013. június 4-én emlékeztünk a 93 éve történt, egész
Magyarországot megrázó, békediktátumra. A rendezvény
megnyitóján Dr. Vizi László Tamás fõiskolai tanár, a Kodolányi
János Fõiskola oktatási rektor helyettese az aláírás
körülményeirõl tartott nekünk érdekfeszítõ történelmi túrát,
majd a zeneiskola diákjai és tanárai szórakoztattak bennünket.
Majd megtekintettük a Nemzet Emlékezés Harangja
Alapítvány fotókiállítását. A rendezvény a színpadon folytató-

dott, ahol Koncz Zoltán, református lelkész és Lencse Balázs,
a római katolikus egyház kántora nyitották a sort, majd egy dal
hangzott el a Széchenyi István Iskola kórusának elõadásában.
Ezt követõen Franka Tibor osztotta meg velünk gondolatait.
Két vendégfellépõnk, Novák Gyula, Szász Péter versszavalat-
tal és énekkel színesítették a programot, majd a Kerepesi
Székely Kör összeállítását hallgathatta meg a közönség. A ren-
dezvény koszorúzással zárult. Köszönjük minden
jelenlévõnek, hogy együtt emlékeztek velünk Magyarország
eme tragikus történelmi pillanatára.

Trianoni megemlékezés

Megnyitottunk Kerepes Szabadság út 1./a 
(Mol kút mellett)

Telefonon, személyesen, emailben és irodánkban várjuk Önöket
bármilyen meglévõ és új szerzõdéssel kapcsolatban:

• Házõrzõ otthon - és életmód biztosítás
• Társasházházak teljes körû biztosítása
• Vagyonbiztosítás magánszemélyek és cégek részére
• Gépjármû - casco és kötelezõ biztosítások
• Élet, Nyugdíj, Tandíj, Megtakarítási program
• Egészség program
• Balesetbiztosítás
• EUB Utasbiztosítás az egész Világra
• Kárügyintézés

Nyitási kedvezmény 20%
Mobil: 06-30-201-24-81• Fax: 06-1-329-34-28

Nyitva tartás:
Hétfõ:  14:00 — 18:00 
Kedd:   9:00 — 14:00 
Szerda: 14:00 —18:00 
Csütörtök:  9:00 — 14:00 
Péntek:  9:00 — 14:00 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben 
bejelentenivalójuk van közterületen történt

rendzavarás, vagy gyanús esetekkel kapcsolatban
hívják a közterületfelügyelôket a 06-20-559-8909, 

vagy a 06-20-559-8929-es telefonszámon.
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2013. június elsején negyedszer rendeztük meg immár
hagyománnyá váló Trianoni Teljesítménytúránkat. Az idõjárás
nem volt kecsegtetõ, hiszen szerda kivételével egész héten
esett. A páratartalom nagy volt, a növényzet megnõtt. Meg is
gyûlt vele a bajunk elõzõ nap, pénte-
ken, amikor a szalagokat voltunk
kihelyezni a túra útvonalaira. Jancsó
Gábor szervezõtársammal 1,5 kilo-
méteren kellett növényzetet vágni,
hogy a túrázók végig tudjanak menni
a kijelölt útvonalon. ráadásul négy-
szer el is áztunk, de nem állhattunk
le, mert sok volt a teendõ. Így is este
fél 11-re végeztünk. Ilyen még nem
volt, hogy fejlámpa mellett, sötétben
kelljen szalagozni. Éjfélre berendez-
tük a Szilasligeti Közösségi Házat a
másnapi indításra.

Egy, a „Trianont” bemutató kiállí-
tással is kedveskedtünk az ide
látogatóknak. a 22 nagyméretû tab-
lót a zebegényi Nemzet Emlékezés
Harangja Alapítvány bocsátotta ren-
delkezésünkre. Tavaly egy zebegé-
nyi túrázásuk alkalmával Jancsó Gábor hívta fel a figyelmemet,
hogy van egy ilyen vándorkiállítás, amit kölcsön lehet kérni, és
próbáljuk meg elhozni ide Kerepesre. Beszélgettünk
Kolozsvári Katalinnal, a Forrás Mûvelõdési Ház igazgatójával,
akinek tetszett az ötlet, és megszervezte a kapcsolatfelvételt,
az ideszállítást, valamint a Mûvelõdési Házban Trianoni ünnep-
ségre is kiállította a képeket, hogy mindenki láthassa õket.
Köszönjük Kata és Gábor!

No de vissza a túrához… Június elsején reggel 6-kor azt hit-
tem, hogy rosszul és homályosan látok, de nem. Valóban köd
volt nyár elején. A látótávolság kb. 50 méter, egy kicsit kezd-

tem pánikolni, hogy lesz így túra. Háromnegyed 8-kor a
segítõket eligazítottuk, mindenki ment az állomáshelyére,
kicsit reménytelenül. De mivel a remény hal meg utoljára,
nem volt ok az aggodalomra.9 órára a nap is kisütött, és a köd
is felszállt. Így kb. 130-an vágtak neki a 10; 19 és 27 kilométe-
res távoknak. A legfiatalabb résztvevõnk, Sándor Viktória
2009. január negyedikén született és 10 kilométeren indult. A
legidõsebb résztvevõnk Dr. Petrányi Gyõzõ 1933. április 23-án
született, õ a 27 kilométeres távon vett részt. Gyõzõ bácsi
már harmadszor volt nálunk, és nagyon szeret ide jönni, mert
mindig más útvonalat találunk ki, és így nem válik megszokot-
tá, unalmassá. De ezt a többi résztvevõ is megerõsítette, a
Postások OLK csapata is hazajár hozzánk már, egy csapatépítõ

túrára, hiszen mind a két túránkon 8-8 fõvel vannak jelen. A
Trianoni Emlékmûnél Franka Tibor polgármester pecsételt az
elsõ csoportnak, a túrázók meg is lepõdtek, fõleg mikor a pol-
gármester általa dedikált könyvvel kedveskedett a

résztvevõknek.
Idén nem volt probléma, senki

sem szedte le a szalagokat.
Remélhetõleg mások is belátták,
hogy ez csak a településünknek
jó, ha ilyenkor idelátogatnak hoz-
zánk és mindennel meg vannak
elégedve. Maglód, Hatvan, Ecser,
Kerepes, Kistarcsa, Gödöllõ,
Dunakeszi, Makó, Bakonybél,
Isaszeg, Salgótarján, Békéscsaba,
Nagykáta és Pilisvörösvár
településekrõl érkeztek hozzánk
a résztvevõk. A beérkezõket zsí-
ros kenyérrel és egy tányér kol-
bászos paprikáskrumplival,
üdítõvel, csalamádéval fogadtuk.
A meleg étel Víg János „mester-
szakács” érdeme volt, mindenki
jóízûen fogyasztotta és dícsérte.

Segítõi Karacs Gyula, Kovács Ernõné és Ulviczki Mónika vol-
tak. Köszönjük szépen!

Az indításban és a közremûködésben résztvevõk: Jancsó
Gábor, Drajkó Bernadett, Horinka Istvánné, Rudnai Norbert,
Rudnai-Rákóczi Dorottya, Mácsai-Krizsán Marianna, Mezõné
Ildikó, Herczegné Kenesei Edit, Körösiné Dósa Ilona, Szilágyi
Eszter, Kaszab István, Fazekas András, Almási Miklósné „Babi
néni”, Nagyné Szedlák Rozália, Szabó Anikó, Pivarcsi
Gáborné, Nagy Imréné, Nagy Imre, Nagy Zoltán, Giricz Imre,
Pici bácsi és Ruzsai Bora voltak. Köszönöm a munkátokat!

Kerepes Nagyközség Önkormányzata és a Jobbik kerepesi
alapszervezete idén is 50-50 ezer forinttal támogatta rendez-
vényünket. Köszönjük szépen! Az okleveleket, térképet és
útvonalleírást idén is Prokop Adél Mia vállalta magára, köszö-
nöm szépen!

A túra támogatói voltak: Tóth Pékség, Terike Zöldségüzlet,
Barti Húsbolt, Zöld ABC Kistarcsa, Forrás Mûvelõdési Ház,
Kerepes Rádió, Szilas TV. Külön köszönet Rimóczi Sándornak,
Nagytarcsa polgármesterének, hogy sátrat, asztalt és innivalót
biztosított a túrázóknak a nagytarcsai ellenõrzõponton.

Remélem a legközelebbi Széchenyi-túránkon, szeptember
7-én is újra találkozunk!

Pivarcsi Gábor és Jancsó Gábor
Kerepesi Természetjárók Egyesülete

Trianon, új utakon!
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Hořice-i diákcsere - kirándulásHořice-i diákcsere - kirándulás
2013. június 3-án 10 kerepesi diák, 2 tanár, Kiss Károly alpol-
gármester és felesége indult el testvérvárosunkba, Hořice-be
viszonozva a csehek április végi látogatását a Zöld Híd Régió
Kft. nagy, légkondicionált autóbuszával. A hosszú út után cso-
dálatos 4 napot töltöttünk Csehországban. Voltunk Prágában,
ahová az árvizes körülmények miatt csak nehézkesen tudtunk
bejutni, de a városnézés jól sikerült, láttunk mindent amit ilyen
rövid idõ alatt meg lehetett nézni. Túráztunk a Cseh
Paradicsomban, a sziklavárosban, meglátogattuk a Humprecht
vadászkastélyt, megnéztük Kost várát. Jártunk Jièin-ben, ami a
magyarok számára a „Rumcajsz és Manka” mesébõl ismert.
Megismerkedtünk Hořice nevezetességeivel, szoborparkjával,
csodálatos középkori fõterével, városházával.  Hořice várost a

szépséges kövek városának is titulálják. Megtudhattuk hogyan
készülnek a híres ostyarudacskák, annak 250 éves történetét
és gyártását. Meglátogattuk az ottani Komensky Általános
iskolát, voltunk a város uszodájában, bowlingoztunk, fociz-
tunk, strandoltunk és kolbászt sütöttünk a dachovi strandon.
A kerepesi gyerekek nagyon jól érezték magukat a fogadó csa-
ládoknál. A látogatás végére már lényegesen jobban ment a
beszélgetés angolul, és nehezen ment az elválás. A legtöbben
még maradtak volna. De nem végleg búcsúztunk cseh baráta-
inktól, hanem azzal, hogy a két iskola között folytatódnia kell
ennek a kapcsolatnak. Úgyhogy jövõre ismét várjuk õket, és
õk is várnak minket!

Kiss Károly alpolgármester - Nagy Boglárka tanárnõ


