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Ma már ismert, hogy a kommunizmus
eszméje világviszonylatban 95-100 millió
ember halálát okozta, kétszer annyit, mint
a fasizmusé. Ezek a száraz tények hihetet-
len gonoszsággal, kegyetlenséggel, em-
bertelenséggel társultak. Tudjuk saját ma-
gunk is, hiszen nem sok olyan magyar és
ezen belül kerepesi család akad, amelyik
ne õrizne történeteket 1919-bõl, háborús
fogságból, Gulágra hurcolt hozzátarto-
zókról, vagy idehaza Recsk, Hortobágy és
más munkatáborokat megszenvedett tisz-
tességes emberekrõl, akiket bármilyen vélt
ok, vagy rágalom, vagy akár csak a szár-
mazásuk miatt tettek tönkre családjukkal
együtt, úgy hogy még a gyermekeik elõtt

is bezárult a továbbtanulás lehetõsége.
Nem véletlenül menekültek sokezrek kül-
földre. Folytatódott mindez 1956-ban és
utána még sokáig.

Szolzsenyicin, irodalmi Nobel-díjas,
orosz író a következõképpen foglalta ösz-
sze errõl a gondolatait:

“A kommunistánál kártékonyabb és ve-
szélyesebb embertípust még nem produ-
kált a történelem. Cinizmusuk, szemtelen-
ségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk,
rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemel-
lenességük elképzelhetetlen minden más,
normális, azaz nem kommunista ember
számára. A kommunista nem ismeri a szé-
gyent, az emberi méltóságot, és fogalma

sincs arról, amit a keresztény etika így ne-
vez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult
lélek! Egészséges szellemû európai ember
nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag
bõrt igénylõ hazugság, amit egy kommu-
nista szemrebbenés nélkül ki ne mondana,
ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtár-
sak szermélyes boldogulása így kívánja.”

A fenti gondolatokkal párhuzamban
hangzott el mûsor, és beszéd a Hõsi Em-
lékmûnél, február 25-én, a tisztességgel
megemlékezõ kerepesi közösség elõtt, a
fagyos hidegben. Településünk több szer-
vezte és lelkes iskolásai helyezték el a ke-
gyelet koszorúit, a sokat szenvedettek em-
lékére.

A Kommunizmus Áldozatainak Napján

A Széchenyi István Általános Iskola mûsora

A Hagyományõrzõ Pávakör dallal emlékezett 

Franka Tibor polgármester Vitéz lovag Kirják László
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Kerepesre látogatott ma-
gyarországi körútja során a
Székely Nemzeti Tanács elnö-
ke, Izsák Balázs és társaságá-
ban Árus Zsolt, a Gyer-
gyószéki Székely Tanács alel-
nöke, a Székely Nemzeti Ta-
nács álladó bizottságának a
tagja. Franka Tibor polgár-
mester, valamint a Kerepesi
Székely Kör nevében dr. Lász-
ló Lajos fogadta a vendége-
ket. A hallgatóság soraiban
ott találtuk Voloncs Lászlót, a
kerepesi KDNP elnökét is.
A küldöttség kedves ajándék-
kal lepte meg a vendéglátó-
kat egy szép székely zászló-
val, melyet polgármester úr
saját könyvével viszonzott. El-
nök úr ismertette, hogy Szé-
kelyföld területi autonómiájá-
ért küzdenek. Tudják, hogy
ezt nem adják meg könnyen,
mivel a román vezetõk errõl

hallani sem akarnak, de az EU
irányelvek viszont segítik cél-
kitûzésüket. A Székely Nem-
zeti Tanács nem párt, hanem
mozgalom, amely minden er-
délyi magyar támogatását
meg kívánja szerezni, sõt az
itteni magyarok segítségére
is számítanak. A megyerend-
szerrel 1968-ban mestersége-
sen szétdarabolt Székelyföl-
det egy közigazgatási egy-
ségben célszerû egybefor-
rasztani, s ezt a gazdasági ér-
dekek is így kívánják. 
A jelenlévõk kérdéseire kifej-
tették, hogy miért nem in-
dulnak párt színekben, s ta-
lán az erdélyi közhangulat és
a hivatalos szervek sem lép-
nek fel olyan könyörtelenül
ma már a magyarság moz-
galma ellen, mint tették azt
10 évvel ezelõtt. 

WK

Magyarnak
lenni külde-
tés – fogal-
mazott Sütõ
András erdé-

lyi írónk. Igen, mert a ma-
gyar nyelvében egyedi és
rokontalan kultúrájában
is egyedi és az utóbbi év-
századok során nagysága
a világban olyannyira
összezsugorodott, mint
egy pont a mondat vé-
gén. Sokan akarták sok-
szor elpusztítani tatártól,
töröktõl, némettõl és
orosztól ûzetve. Babits
Mihály írja: „Ha a magyar-
ság elpusztul, nem él töb-
bé, ha meghalunk, a lel-
künk velünk hal meg.”

De nem haltunk meg!
Mindig születtek Istvánok,
Lászlók, Mátyások, Rákó-
czik, Báthoriak, Kossuthok
és mindig születtek névte-
len hõsök, akik megvívták
és gyõzelemre vitték a
magyarság megmaradá-
sát vezéreik mögött. Éle-
tüket áldozták a nemzet
oltárán, a családjaik pedig

keserves kínok és könnyek
között élték családfõ nél-
küli életüket. Pedig de
sokszor remegett a föld
alattunk, de sokszor for-
tyogott hazánk körül a lá-
vakatlan, de sokszor akar-
ták népek és hatalmak
maguk alá gyûrni a ma-
gyart. Ha olykor sikerült is
az elnyomás, nem lett,
nem lehetett végleges és
megmásíthatatlan.

Élünk, emlékezünk és
ünnepelünk. Ha kutya-ke-
mény körülmények és
megalázó nélkülözések
közepette is, de létezünk
és maradni akarunk. Hõ-
seink és eleink példáját
követve és gyermekeink,
unokáink jövõjének érde-
kében.

1848. március 15-re
emlékezünk: vezérek és
közkatonák, illetve kicsik
és nagyok, röviden: mind-
annyian, hiszen magyar-
nak lenni küldetés.

Franka Tibor 
polgármester

1848

Március!
A Kikelet hava, amikor a

mag kikel, megújul a világ.
Nem mindegy mibõl milyen
földbõl újul meg. Meg kell
tisztítani az alapokat, a föl-
det. Testünket, lelkünket.

Most nem csak a szokásos
tavaszi tisztító kúrára gondo-
lok. Az már kevés! Telítve van
a testünk-lelkünk mérgekkel.
Egy „láthatatlan hatalom” a
globalizáció megmérgezett
már mindent. Megmérgezte
gondolatainkat. Márpedig
ha a gondolatok rosszak, ak-
kor mit várhatunk a tettek-
tõl, és a szavaktól? Eszköztá-
ruk végtelen: média, kábító-
szer, számítógép, gyógysze-

rek, és a táplálék. Amit min-
den nap megeszünk. Mely-
nek már nem csak az erede-
te, hanem az összetétele is
kinyomozhatatlan. Egyre
több a tartósító, színezõ,
adalék anyag. A génkezelt
dolgokat már nem is emlí-
tem. Errõl és a többi mérge-
zõ „anyagokról” is külön- kü-
lön fejezetet lehetne írni.
Meg kell tisztulnunk ezektõl
a mérgektõl. Van szerünk er-
re, õsi szer. A magyar föld íze
ez, a magyar hagyományoké.
ezeket meg kell õriznünk,
meg kell ismertetnünk a fia-
talokkal. Fel kell kutatnunk,
fel kell elevenítenünk. Gon-
dolok itt például a magyar
mezõgazdaságra, ízletes
gyümölcsinkre, zöldségeink-
re, állatainkra. Magyar szür-
ke, mangalica, racka, stb.…

A múlt ismerete csupa jó
gondolat: hazaszeretet, ha-
zafiság, önfeláldozás, önbe-
csülés, tisztelet mások és ma-
gunk irányában. A jó gondo-
latok jó szavakat, és jó tette-
ket szülnek. Legyen öröm az
életünkben. Örüljünk a világ-
nak, másoknak, magunknak.
Mások sikereinek, saját sike-
reinknek. Felejtsük el az irigy-

séget! Tartsunk szert! A szer-
tartás kiemeli a halandót a
köznapok sorából. Felemelõ,
ünneppé szertesülõ cseleke-
det. A hétköznapot emeli az
üdv napjává. Régen az üdv
nap volt az ünnep. A szertar-
tásrend a mindenség válto-
zásait ünnepli. A Napút
/évkör/ változásai, az életút
változásai. Fent, mint lent.
Az év körén a nappal és éj-
szaka tavaszi egyenlõsége:
március 21. napja. Ez a kelet-

kezés ideje és helye, a Nap
kelte”.

Készüljünk erre, jó gondola-
tokkal, jó szavakkal, melyek-
kel képesek vagyunk egymást
erõsíteni, jó tetteket véghez-
vinni. Elõször saját házunk tá-
ján, majd a családunkban, la-
kóhelyünkön, végül, de nem
utolsó sorban nemzetünkért.
Irigységtõl mentes örömmel
teli dolgos kikeletet kívánok
mindenkinek.

Kóbor Tamás

Székely Nemzeti Tanács 
Kerepes egy szép, 
kék-arany székely 
zászlót kapott 
ajándékba.
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Február 17-én tartotta szo-
kásos ülését a kerepesi ön-
kormányzat képviselõ-testü-
lete, délután 3 órai kezdettel.

Franka Tibor polgármester ez
alkalommal a helyszínt a For-
rás Faluházban jelölte ki,
ugyanis 5 órától ugyan ott
tartották a közmeghallgatást
a szemétszállítási díjjal kap-
csolatban.

A Zöld Híd helyett 
a Kerepesi 
Községszolgáltató Kft. 
szállítsa a szemetet
Az elsõ napirendi pontban a
testület módosította a meg-
lévõ, hulladékkezelési köz-
szolgáltatásról szóló rendele-
tét. A változás a közszolgál-
tatást végzõ cég tekinteté-
ben történt. A korábbi meg-
bízás alapján a szolgáltatás
elvégzését a Zöld Híd hulla-
dékkezelõ rendszertõl ren-
delték meg. A február 3-ai
képviselõ-testületi ülésen
azonban az önkormányzat
úgy döntött, hogy módosít-
ják a megállapodást és a la-
kossági szemét gyûjtését és
beszállítását a saját, Kerepesi
Községszolgáltató Közhasz-
nú Nonprofit Kft-vel végezte-
tik, mivel a Zöld Híd cégével
nem sikerült olcsóbb szolgál-
tatási árban megállapodni.
A saját Kft-nk feladatul kap-
ta, hogy a legalacsonyabb,
csakis a tényleges önköltségi
árakon számolja ki a lakos-
ságra esõ díjtételeket, azaz
legyen olcsóbb a szemétszál-
lítás. Ehhez a feladathoz a
Kft-nek minden engedélye és
eszköze rendelkezésre áll. A
rendelet értelmében a lakos-
sági szemetet a Kft gyûjti
össze és szállítja be a Zöld
Híd telephelyre. Franka Tibor
polgármestert pedig felhatal-
mazták, hogy a Zöld Híddal a
szállítási szerzõdést bontsa
fel. A Zöld Híddal a szerzõdés
a döntés értelmében március

utolsó napján szûnik meg,
így április 1-jétõl léphet szín-
re az olcsóbb lehetõséggel a
Községszolgáltató Kft.

Önkormányzati ingatlan
a Gyár utcában
A Gyár utca 5. szám alatti ön-
kormányzati ingatlan felújí-
tására és bérlésére helyben
élõ igénylõ jelentkezett. A je-
lentkezõk közül azonban
egyiknél sem látszott meg-
nyugtatóan, hogy kellõ anya-
gi háttér állna rendelkezésre
a szükséges munka elvégez-
tetésére, s ha bármelyik
igénylõ megkapná az épüle-
tet, akkor az jelentõs feszült-
séget eredményezne a Gyár
utca lakói között.
A statikai felmérés a romos
épületet életveszélyesnek mi-
nõsítette, amely csak igen
komoly ráfordítással tehetõ
lakhatóvá. Az ingatlanon fel-
halmozott szemétmennyiség
és ürülék miatt fertõzés ve-
szélyétõl és rágcsálók elsza-
porodásától is tartani lehet. 
A körülményeket mérlegelve
a testület úgy döntött, hogy
a romos, életveszélyes épüle-
tet elbontatja.

Feladat átruházás 
a Településfejlesztési 
és Idegenforgalmi 
Bizottságnak
A testület a bizottságra ru-
házta az M31-es csomópont
elõkészítésére irányuló meg-
állapodás véglegesítését, a
Faluház felújításához a köz-
beszerzési tanácsadó kivá-
lasztását, valamint a megál-
lapodást a Kerepes-
Széphegyligeti Építõközös-
séggel.

Bizottság felállítása 
a jegyzõi pályázat 
elbírálásához
A pályázat feltehetõen ered-
ményes lesz, mivel több,
mint 10 pályázat érkezett.
Franka Tibor polgármester a

távozó Oláh János jegyzõ ér-
demeit elismerte, s sok sikert
kívánt számára az új munka-
területén.
(Oláh János jegyzõ úr úgy
döntött, hogy másik szakké-
pesítését kívánja hasznosíta-
ni, mérnökként kíván a jövõ-
ben tevékenykedni. Jelen
ülésen és az azt követõ köz-
meghallgatáson már csak
vendégként volt jelen, a jegy-
zõi munkakört megbízott-
ként Bondorné Kisbenedek

Éva látja el február 16-ától
kezdve mindaddig, amíg a
pályázat során kiválasztott új
személy hivatalába nem lép.
– a szerk.)

A 2011. évi költségvetés
Az önkormányzat idei költ-
ségvetési rendeletét a képvi-
selõk kevés hozzászólást kö-
vetõen nagy többséggel
megszavazták, a tervezet 11
IGEN és 1 NEM szavazatot
kapott.

Képviselõ-testületi ülés - Közmeghallgatás - Lakossági fórum

A közmeghallgatásra ugyan
abban a teremben került sor,
így a képviselõk ott is marad-
tak a testületi ülés befejezé-
sét követõen. A hallgatóság
sorait hamar feltöltötték az
érkezõ lakosok. Megtelt  a
nézõtér és a színpad is, s még
így is sokaknak csak állóhely

jutott. Régen nem tapasztal-
tunk ekkora érdeklõdést. Per-
sze ez nem csoda, a szemét-
szállítás díja mindenkit érde-
kelt.

A szemétdíj bevezetésének

indoklását Franka Tibor pol-
gármester ismertette, s egy-
ben röviden felvázolta a
2002-tõl tervezett, két me-
gye 105 településének szol-
gáltató, ma Zöld Híd-nak ne-
vezett hulladékkezelõ rend-
szer történetét, amelynek a
szerzõdését még Bók Károly

írta alá Kerepes nevében. Az
ország legkorszerûbb, legke-
vésbé környezetet károsító
üzeme épült fel közel 5 milli-
árd Ft EU-s támogatásból Ke-
repes közigazgatási terüle-

Közmeghallgatás
és Lakossági Fórum

Franka Tibor megnyitja az ülést a Faluházban

A közmeghallgatást a Kerepes Rádió szóról
szóra rögzíti és mûsorába teszi.

Képünkön Springer 
(Ugró) János 

a rádióhoz eljuttatott 
lakossági kérdéseket 

tolmácsolja.

Bondorné Kisbenedek Éva bemutatkozása megbízott
jegyzõként. Mellette még vendégként jelen van Oláh János is.
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Ttén, az Ökörtelek-völgyben,
de Gödöllõ város tulajdoná-
ban lévõ ingatlanon.

A Zöld Híd Hulladékkezelõ
rendszer tekintetében a tulaj-
donosi jogokat a 105 telepü-
lés polgármesterei gyakorol-
ják, egyenlõ jogokkal. Kivéte-
lezés nincs, hiszen a többiek
nem járulnának hozzá, hogy
valakik kedvezményezettek
legyenek mások rovására. Így
például a szemétszállítási díj
is egyforma, függetlenül at-
tól, hogy milyen hosszú úton

kell beszállítani a szemetet a
feldolgozó üzembe. 

Mégis nyílik mozgástér Ke-
repes számára, hiszen tõlünk
jóval rövidebb úton, tehát ol-
csóbban lehet beszállítani.
Ezért a képviselõ-testület úgy
döntött, hogy ezt a feladatot
nem a Zöld Híddal végezteti
el, hanem saját hatáskörben
oldja meg, a Községszolgál-
tató Kft. megbízásával.

A hozzászólók közt többen
azt is kifejtették, a szemétdíj
legyen arányos a mennyiség-
gel. Aki több szemetet ter-
mel, az fizessen többet, s aki-
nek kevés a szemete, az keve-
sebbet. Ezt a követelményt is
csak a rugalmas Községszol-
gáltató Kft bevonásával lehet
teljesíteni, a Zöld Híd ilyen
különbségeket nem tud ten-
ni.

Többen mérlegelték, hogy
a kukás vagy a zsákos megol-
dás- e a jobb. Sajnos voltak
értetlen, kötözködõ hozzá-
szólók, akikrõl a többség úgy
vélte, hogy csak a saját hang-
jukat akarták hallatni, s nem
is annyira a válasz érdekelte
õket. Akadt azonban olyan

is, aki politikai csatározásba
kezdett a jelenlegi testületet
és fõleg a polgármestert tá-
madva.

Mindent összevetve sok ér-
tékes hozzászólást hallottunk
és ezek nagy része a mennyi-
ségi alapon történõ díjak be-
vezetését szorgalmazta az
egységes helyett. Ez bonyo-
lultabbá teszi ugyan a Kft.
munkáját, de megoldható.

Varga László, a Kft vezetõ-
je pár nappal késõbb be is hí-
vott több ötletgazdát egy kö-
zös megbeszélésre, ahol a
megvalósíthatóságot mérle-
gelték.

A Kft számításai és a ka-
pott elvek és ötletek beépíté-
sének lehetõségeit megvitat-
ni Franka Tibor polgármester
március 3-ára ismét összehív-
ta a lakosságot, ez alkalom-
mal lakossági fórumra.

Itt már a Kft számításai
szerint lehetõségek bemuta-
tása is megtörtént, s úgy
tûnt, hogy a kukás és a zsá-
kos gyûjtés nem zárja ki egy-
mást. Abban is kialakult az
egyetértés, hogy a kisebb
mennyiségek esetén legyen
kevesebb a költség. E célból
a Kft. 40 literes és 105 literes
zsákot is forgalomba hoz. Ér-
dekes, hogy a nagyobb zsák
fajlagos elõállítási költsége
nagyobb, mint a kicsié. Ez
azért lehetséges, mert a na-
gyobb ûrtartalom, nagyobb
súllyal jár, s emiatt vasta-
gabb, erõsebb anyagból ké-
szülnek a nagy zsákok.

A díjszámítás során jogsza-
bályi hivatkozások ismerteté-
sével alátámasztva kiderült,
hogy minden lakosnak, sõt
minden ingatlantulajdonos-
nak, még az üres telek tulaj-
donosának is kell fizetnie egy
egységes havi összeget, ún.
rendelkezésre állási összeget
(700 Ft/fõ/ingatlan). Törvényi
elõírás szerint a szolgáltató-
nak hetente egyszer kötelezõ
végigmenni minden utcán,
hogy a kitett szemetet elvi-
gye, azt ugyanis nem lehet
tudni elõre, hogy ki tesz ki és
ki nem. Mindenki ingatlana
elõtt elhalad a gépkocsi, van
üzemanyag költség, gépkocsi
amortizáció, a dolgozók
munkabére és járulékai is ter-
helik, s ezt a költséget hiva-
tott biztosítani ez a díj.

Magát a szemét elszállítá-
sát pedig a mennyiség alap-
ján számlázzák. Ezt külön
nem kell fizetni, hanem a
zsák árában van benne az el-
szállítási és lerakási költség.
Így aki több szemetet gyárt,
annak több zsákot kell ven-
nie, hogy elvitethesse, aki ke-

vesebbet az olcsóbban úsz-
hatja meg.

A mennyiséget és ezzel a
költséget úgy lehet eredmé-
nyesen csökkenteni, ha ott-
hon szétválogatjuk, külön a
papírt, a fémet, a mûanya-
got, s azt elvisszük a hulladék
szigetek egyikére. Ott ingye-
nesen lerakhatjuk, s a fizetõs
szállításra a szemétnek csak
kis hányada kerül.

Ezen a lakossági fórumon
is akadtak, akik eltértek a
tárgytól és a jelenlegi testüle-
tet igyekeztek rossz színben

feltüntetni, de a pártatlan
hallgatónak már úgy tûnt,
hogy fokozatosan megoldó-
dik Kerepesen a szemétszállí-
tás ügye. A  sok tanakodás
végül is levezetett odáig,
hogy átlagosan 6000 Ft-al
alacsonyabb éves költséggel
számolhatunk, s igazságo-
sabb is lesz a rendszer, az fi-
zet többet, aki többet szeme-
tel ,és nem gyûjti külön az új-
ra hasznosítható anyagokat. 

A végsõ döntést a képvise-
lõ-testület mondja majd ki a
legközelebbi ülésén.

A ZÖLD HÍD RÉGIÓ 
KÖRNYEZETVÉDELMI

ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT.
FELHÍVÁSA

Zöld Híd Régió Kft. által kiküldött adatlapok visszaér-
kezése megtorpant, majd megállt. Az elõzetesen kikül-
dött tájékoztató szerint, ahonnét adatlap nem érkezik
vissza, ott az alapértelmezett 110-120 liter ûrtartalmú
tárolóedény kerül rögzítésre, és az elektronikus szám-
lázási rendszerünk az ürítési, hulladékkezelési költsé-
get ez alapján számlázza. 
A késõbbi számlareklamációk elkerülése érdekében,
kérjük a korábban kiküldött adatlapok mielõbbi vissza-
küldését.
A visszaküldés legvégsõ határideje: 2011. március 18.
(péntek)

Varga László, a
Községszolgáltató

Kft mb. ügyvezetõje
ismerteti

a szemétszállítással 
kapcsolatos

lehetõségeket.

A hozzászólók egyike, Szász Andor
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A szemét díjról már nagyon
sokat beszéltünk, s meg is ér-
tem, hogy felkavarja az indu-
latokat. Sajnos pont ebben a
gazdasági helyzetben kerül rá
sor, amiben az ország, Kere-
pes és az egyes családok is
vannak. Ez egy a rendkívül
korszerû, de drágább szemét-
kezelési rendszer, amihez Ke-
repes még 2005-ben csatla-
kozott.

Idáig is volt szemét díj, csak
mostanáig az országban
majdnem egyedül állóan az
önkormányzat magára vállal-
ta a díjfizetést arra az idõre,
amíg az új uniós lerakó el
nem készült. 160 millió forin-
tot fizetettünk ki ez alatt a 4
év alatt a lakosság helyett.

Az új uniós lerakó elkészült.
Sokkal magasabb színvonalú
szolgáltatást kapunk tõlük.
Ami szemetet mi termelünk,
az nem szennyezi a vizet, a ta-
lajt, a levegõt, mert apróléko-
san szétválasztják és újrahasz-
nosítják, persze a költségek is
magasabbak.

Az önkormányzat állami
bevételei évrõl évre csökken-
nek, még az inflációt sem kö-
vetik, így ezt a megemelt díjat
már semmiképpen nem tud-
juk a továbbiakban átvállalni
a lakosságtól, ahogy a villany-
, a gáz-, és a vízdíjat sem. Ha
továbbra is a település fizet-
né, akkor nem tudnánk Kere-
pest fejleszteni, pedig az el-
múlt négy évben egy koráb-
ban soha nem látott ütemben

lépett elõre a község és sze-
retnénk a fejlesztéseket to-
vább folytatni. 12 km aszfalt
utat építettünk. Az idén kez-
dõdik a bölcsõde építése 300
millió forintért, 100 millióból
felújítjuk, korszerûsítjük a Fa-
luházat. 40 millió forintnyi ál-
lami támogatással indítjuk a
Mosolyvár gyermeknevelési
támogatást, ahol a kisgyere-
keket tanítják meg – eseten-
ként az anyukájukkal együtt –
mindarra, amit az iskolába lé-
péshez tudniuk kell. Kiépítés-
re vár a Szondy és a Wéber ut-
ca, 100 milliót tervezünk asz-
faltozásra, Szilasra nyugdíjas
pihenõt építünk stb. Röviden,
ebben az esztendõben Kere-
pes 500 millió forintos beru-
házással gazdagodik, Kerepes
vagyona pedig megközelíti a
6 milliárd forintot. 

Ezért nevetséges, hogy aki-
ket a lakosság nem választott
be a képviselõ-testületbe,
mert nem voltak velük meg-
elégedve, azok most a sze-
métdíjat bevezetését politikai
lehetõségnek tekintik. Sava-
nyú a Szõló! 

Mi minden jobbító szándé-
kú ötletet szívesen fogadunk.
De azt kikérjük magunknak,
hogy azzal támadjanak, ami
az országban természetes,
ami alól mi sem tudjuk a la-
kosságot tovább mentesíteni.
Teszik ezt a köszönet helyett,
pedig négy évig magunkra
vállaltuk. Bocsánatot kérek az
emberektõl, hogy most már

át kell hárítanom a költséget
azokra, akik a szemetet elõál-
lítják, a törvény is ezt írja elõ.

Aki felelõtlenül támad, az
mondja meg azt is, mit ne

építsünk Kerepesen, hogy az
így megtakarított pénzbõl fi-
zethessük a szemétdíjat. Ne
épüljön bölcsõde? Nem kell a
faluház vagy a nyugdíjas-ház?
Ne építsünk utakat, járdákat?
Aki gondolkodik, az világosan
látja, hogy itt politikai felhaj-
tásról, irigységrõl van szó. Túl
azon, hogy ártani szeretné-
nek, mi céljuk lehet még?

Megteszünk mindent, hogy
a lehetõ legkevesebbe kerül-
jön a lakosságnak a szemét-
szállítás. Ezért bízzuk a gyûj-
tést és a beszállítást az önkor-
mányzat Kft-jére. Aki nem hõ-
börgött, hanem értelmesen
szólt hozzá, annak köszönöm
az ötleteit, beépítjük. 

Megértem azokat, akik
egyedül vagy kettesben élnek,
kisnyugdíjasok s kevés szeme-
tük gyûlik össze, s igazságta-
lannak tartanák, hogy ugyan
annyit fizessenek mint azok,
akik sok hulladékot termel-
nek. A díjat arányosítani kell!

A szemétdíj két tételbõl te-
võdik össze. Akinek bármilyen
ingatlana van és a szemetet
szállító autó elhalad elõtte.
Annak kivétel nélkül fizetnie
kell 700 forint készenléti díjat
havonta. Függetlenül attól,
hogy tesz-e ki szemetet, vagy
sem. Ezt egységesen meg kell
fizetni, törvény írja elõ, alkot-

mánybírósági megerõsítéssel.
A járvány- és a fertõzés ve-
szély miatt kötelességünk el-
szállítani a szemetet minden
héten, s nem lehet tudni hol

tettek ki és hol nem, tehát a
kocsinak mennie kell minden
utcában. Ha pedig megy, ak-
kor az üzemanyag és a mun-
kások bére költségként jelent-
kezik. Ezt a költséget fizetjük
700 Ft/hó/ingatlan összeg-
ben.

A másik tétel a kirakott sze-
mét mennyiségétõl függ. Két-
féle zsákot készíttetünk. Az
egyik 40 literes lesz, ennek az

ára 110 Ft/db. A másik na-
gyobb. 105 literes, ennek az
ára 390 Ft/db. 

Ha egy kisnyugdíjas házas-
párnak vagy egy kevés szeme-
tet termelõ családnak elég két
kis zsák havonta, akkor a két
zsák ára legfeljebb 220 Ft, a
rendelkezésre állási díj 700 Ft,

Számomra a legfontosabb a kerepesi emberek sorsa!
Interjú Franka Tibor polgármesterrel 

a szemétdíjról és más idõszerû kérdésekrõl
Polgármester úr! A képviselõ-testület év végén vagy év elején szokta megha-
tározni a közüzemi költségeket, s az idén Kerepesen még a szemétszállítási díj-
ról is most döntenek. Tartottak már lakossági fórumot is a hulladékkezelés té-
makörében, ahol elhangzott az Ön szájából, hogy a lakosság kívánsága szerint
megkeresik a lehetõ legalacsonyabb költséget igénylõ változatot. Ezt követõ-
en a szemétszállítást végezni hivatott Településüzemeltetõ Kft behívott több
véleményt nyilvánító ötletet adó személyt egy közös tanácskozásra. Kérem tá-
jékoztassa olvasóinkat hogy áll a dolog, lehet e már tudni a részleteket.

Vajon mik a lehetõségeink?

Az emberek betöltötték még a színpadot is

Egy véleményt
nyilvánító hölgy
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azaz összesen 920 Ft a havi
szemétszállítási költségük.
Úgy gondolom ez meglehetõ-
sen méltányos összeg. A pon-
tos árakról a további számítá-
sok alapján a képviselõ-testü-
let dönt majd.

A nagyobb családok, a tehe-
tõsebbek annyi zsákot vesznek,
amennyire szükségük van, s vá-
laszthatnak, hogy több kiseb-
bet, vagy kevesebb nagyobbat,
ahogy tetszik. Ha három nagy
zsákban tudják a hónap sze-
metét elvitetni, akkor nekik
3x390=1170+700=1870
Ft/hó lesz a költségük. Aki pe-
dig ennél  több szemetet ter-
mel, annak az többe is kerül.

Tudatossá kell válni és oda
kell figyelni erre is. Érdemes
otthon külön válogatni a sze-
metet, a mûanyag palacko-
kat, a papírt, a fémet el lehet
vinni a kiépített szemét-szige-
tek valamelyikére, s az így ala-
posan lecsökkentett otthoni
szemétmennyiség elszállítta-
tása már nem kerül olyan sok-
ba, ha veszik a fáradságot er-
re. Azon múlik minden, hogy
az emberek végre megértsék,
ha azt akarjuk, hogy ne lepjen
el minket a szemét, akkor vá-
logatni kell.

Én ezzel a szemétvitát lezárt-
nak is tekintem. és azt is hoz-
záteszem, hogy a lakosság ter-
heinek enyhítése céljából a
kommunális adót, mely az
egyetlen helyi adó Kerepesen,
2400 Ft-al csökkentettük. A
Kft-nk által kiszámított sze-
métszállítási díjunk is mintegy
3600 forinttal lett olcsóbb a la-
kosságnak átlagban, mint ha
ugyanezt a Zöld Híd szállítói
végeznék. Ezzel tudomásom
szerint az országban egyedül-
állóan a kerepesiek terhei átla-
gosan évente 6400- 6500 fo-
rinttal csökkennek. A kisnyug-
díjasoknál még nagyobb a kü-
lönbség, mert õk 12- 13 ezer
forintból képesek megoldani a
szemétdíj fizetést.

- Sokaknak nem világos
az sem, hogy mit takar a
kommunális adó?

- A kommunális adó nem a

szemételhelyezést szolgálja.
Ebbõl az adóból a közvilágí-
tást, a hóeltakarítást, a közte-
rületek rendben tartását, a
parkosítást, a virágok kiülteté-
sét és éves locsolását, gondo-
zását oldjuk meg. A kommu-
nális adónak köze nincs a sze-
métdíjhoz.

- Nem dõlt még el a víz és a
csatornadíj mértéke sem. Itt
milyen megoldás várható?

- A fõváros több mint 20 %-
os csatornadíj emelést, és 5%-
os ivóvízdíj emelést vezetett
be. A Szilasvíz Kft, amely 50
%-ban Kistarcsa, 50% ban Ke-
repes tulajdona, ilyen helyzet-

ben mindig tovább hárította
a költséget a fogyasztókra, a
kerepesi és a kistarcsai csalá-
dokra., azaz megemelte a dí-
jakat. Az indoklás az, hogy a
fõvárostól is vásárolunk vizet,
mert a helyi kútjaink nem ad-
nak eleget és nem is teljesen
nitrát mentes a vizünk, így hí-
gítani kell mentes vízzel. 

(A vizeink egészségessé té-
teléhez is nyertünk pályáza-
tot, aminek a reánk háruló
önrésze 75 millió forint, de
összesen 1,3 milliárd forintért
történik az ivóvizünk egészsé-
gessé tétele, 2013 - 2014-re, s
végre nem lesz szükség a cse-
csemõknek vásárolt zacs-
kós/üveges vízre!)

Kistarcsán közös testületi
ülést tartottunk a víz- és csa-
tornadíj ügyében. Az ottani
testület el akarta fogadni a

Szilasvíz Kft. által ajánlott díj-
emelést, amit én viszont na-
gyon magasnak és kellõen
meg nem indokoltnak tartot-
tam. A mi képviselõink nem is
akarták megszavazni a beter-
jesztett emelési javaslatot.
Helyette átvilágítást és ma-
gyarázatot kértünk, ez a vizs-
gálat jelenleg még folyamat-
ban van. Elmondtam, hogy
az emberek, a családok a vég-
sõ tartalékaikat élik föl, ilyen
helyzetben nagyon óvatosan
és csak valóban indokolt eset-
ben szabad díjemeléseket
végrehajtani. Amikor szava-
zásra került sor, akkor a
kistarcsai képviselõk java ré-
sze is velünk szavazott. Így el-
sõ körben elhárítottuk a je-
lentõs díjemelést. 

Ezt követõen felkerestük a
Fõvárosi Csatornázási Mûveket
Solymosi Sándor kistarcsai pol-
gármesterrel. Elértük, hogy
március 4-én, pénteken fogad
engem a Csatornázási Mûvek
vezérigazgató helyettese, s re-
mény van egy alacsonyabb díj-
tétel kialkudására. El szeretném
érni, hogy Kerepes életében
elõször a vízdíj ne emelkedjen! 

Emelni könnyebb lenne, de
egy polgármesternek nem az
a dolga, hogy a könnyebbik
megoldást válassza!

El tudom képzelni a csator-
nadíj csökkentését, akár 20- 30
%- al is. Ha ezt sikerül elérni a
szennyvíz díjban, akkor lesz ak-
kora tartalékunk, hogy a vízdí-
jat már ne engedjük emelni a
Szilasvíz Kft-nek, vagy leg-
alább is ne olyan mértékben,
ahogyan azt szeretnék. 

A második közös ülésen, a
kistarcsai képviselõk látva a
kerepesiek elszántságát, töb-
ben a polgármesterük ellen
szavaztak. Ismét elértük, hogy
ne emeljük a díjakat, a dön-
tést csak a fõvárossal folyta-
tott tárgyalás függvényében
hozzuk majd meg.

Franka Tibor polgár-
mester lapzárta idején
tárgyalt a Fõvárosi Csa-
tornázási Mûvek vezér-
igazgató-helyettesével.
A részletek késõbbi nyil-
vánosságra hozatala
mellett közöljük, hogy
Kerepes és Kistarcsa vo-
natkozásában a szenny-
vízdíj árának jelentõs
csökkentésérõl született
megállapodás. Ez azt je-
lenti, hogy az így megta-
karítható összeg átcso-
portosításának köszön-
hetõen ivóvíz díjemelés
biztosan nem lesz az
idén, ami 20 év viszony-
latában is egyedülálló!

- Úgy tudjuk, Polgármes-
ter úr a Hungaroring vezér-
igazgatójával is tárgyalt…

- Valóban, megbeszélést
folytattam Gyulai Zsolt vezér-
igazgató úrral. Régi ismeret-
ségünk ellenére kilátásba he-
lyeztem, hogy ha nem tudunk
megegyezni, akkor erélyesebb
módszerekhez leszek kényte-
len folyamodni, mivel nekem
Kerepes érdeke az elsõ.

Ismertettem, hogy az elõzõ
évben 10 milliós támogatást
szereztünk a Hungaroringtõl,
amibõl a Mogyoródi- és a Jó-
zsef Attila út egy részét felújí-
tottuk.

Nekünk el kell viselnünk, az
egyre sûrûbben ismétlõdõ
hangzavart, õk is viseljenek
valamennyi terhet.

Gyulai úr látta, hogy hajtha-
tatlan vagyok, meg is mutatta
azokat a terveket, amelyek egy
zajvédõ domb felépítését tar-
talmazzák Kerepes irányában.

A tárgyalásokat még nem
fejeztük be.

- Polgármester úr! Kö-
szönjük a nyilatkozatot,
várjuk a végleges döntése-
ket a képviselõ-testülettõl!

Vass Lajos 
válaszol

egy kérdésre

Közös ülésen, 
Kistarcsán Bondorné

Kisbenedek Éva mb. jegyzõ,
Franka Tibor, 

Solymosi Sándor 
Kistarcsa

polgármestere

Palotai László érvel, mellette Nagy Anna és dr. Vaszil
László Kerepesrõl, valamint az egyik kistarcsai képviselõ
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Elõzõ számunkban egy olvasói
levélben elmarasztaló írás jelent
meg. Természetesen a Kerepes
útjait nap mint nap rovó két
buszsofõrnek ez nem esett jól, s
helyreigazítást kértek. Fõszer-
kesztõnknek Horváth István nyi-
latkozott.

Tudjuk, hogy valójában nem
reánk haragszanak az utasok,
hanem a buszjárat ritkaságára,
de errõl mi nem tehetünk. Mi
sem örülünk a járat ritkításnak,

nem jó ez nekünk sem, de ha
egyszer olyan kevés az utas, és
emiatt ráfizetéses a buszközle-
kedés fenntartása. Korábban a
helyi közlekedést az állami tá-
mogatás egyensúlyban tudta
tartani, az kiegészítette a bevé-
teleket. Ez a támogatási összeg
jelentõsen lecsökkent, így a tu-
lajdonos azonnal csökkentette is
a költséget úgy, hogy keveseb-
bet mehetünk. Tudni kell, hogy
a legtöbb utunk ráfizetéses, leg-
alább is a jegyek árából nem jön
be az üzemanyag ára, a busz
fenntartási költsége, és a fizeté-
sünk. Fõleg nyugdíjasok utaz-
nak és diákbérletesek, a rendes
jegyet kérõ utas ritka. 

Nagyon bántott minket, hogy
azt terjesztik rólunk, hogy zseb-
re tesszük a jegy árát, mert ez
nem igaz. Nem is lehetne titok-
ban tartani, hiszen ez egy kis
busz, itt mindenki mindent lát
és hall. Persze félreértések eset-
leg lehetnek. Mivel jól ismerjük a
törzsutasainkat – nincsenek
olyan sokan – tudjuk ki a nyug-
díjas, bérletes, s attól feleslege-
sen nem kérjük a bérlet felmuta-
tását, hiszen tudjuk, hogy van

neki. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy zsebre dolgozunk.

Beszélgetés közben kiderült,
hogy tényleg baráti, mondhatni
családias kapcsolat van a veze-
tõk és az utasok közt. Keresztné-
ven szólítják az ismerõs utasokat,
aki egy-egy vicc elmesélésével
honorálja a sofõr kedvességét.

Jelenleg az állami támo-
gatás csökkentése miatt
Kerepes havonta
600.000 forint támo-
gatással kénytelen élet-
ben tartani a helyi
buszközlekedést, ami
évi 7.2 millió Ft-ot tesz
ki.

A szemétszállítás
megszervezése

Új feladatot kapott a Telepü-
lésüzemeltetési Kft, a szemét-
szállítást kell megoldaniuk. Ke-
repes teljes területérõl kell be-
gyûjteniük a házak elé kirakott,
zsákos szemetet, majd beszállí-
tani Gödöllõn keresztül az
Ökörtelek-völgyi feldolgozóba.

A Kft vezetõi tanácskozásra
hívtak több személyt a részle-

tek kicsiszolására. Így alakult ki
fokozatosan, hogy 40 literes és
105 literes zsákokat fognak
rendszeresíteni. A költségek
csökkentése érdekében pedig
éppen csak a ténylegesen fel-
merülõ költségekkel számol-
hattak.

A végsõ szót majd a képvise-
lõ-testület mondja ki.

Kistérségi tanácskozás

A gödöllõi kistérséghez tarto-
zó települések polgármesterei a
legutóbbi tanácskozásukat Kere-
pesen, a Patkó Csárdában tartot-
ták, február 18-án.

A hivatalos napirendi ügyek le-
zárását követõen Franka Tibor ké-
résére a Kerepesi Településüzemel-
tetõ Kft vezetõje, Varga László ki-
vetítõ segítségével bemutatta a
legújabb kátyúmentesítõ mód-
szert és gépparkot. A bemutató

nagy tetszést aratott a polgármes-
terek közt, jelezvén, hogy a többi
településen is akad bõven úthiba.
Ez az új módszer gyorsabb és ol-
csóbb megoldás, mint a koráb-
ban ismertek és ráadásul tartó-
sabb eredmény érhetõ el vele.

Varga úr meg is hívta a telepü-
lések hozzáértõ szakembereit
egy élõ bemutatóra, amit meg is
tartottak komoly létszám elõtt
néhány nappal késõbb.

Boldog Születésnapot!
Barcsa Gyula Gáborné janu-

árban töltötte be a 90. életévét.
Ez alkalomból Franka Tibor pol-
gármester és Bondorné Kis-
benedek Éva igazgatási iroda-
vezetõ meglátogatták az idõs
hölgyet. A felköszöntést, a jókí-
vánságokat és a virágcsokrot
örömmel fogadta az ünnepelt,
aki családja körében él Szilason.
Megvitatták az élet dolgait, fel-
elevenítették a régebbi idõket
itt Kerepesen , majd a kellemes
beszélgetést követõen búcsút
vettek a derûs asszonytól, aki-
nek minden kedves olvasónk
nevében is  további jó egészsé-
get kívánunk!

Ügyfélfogadás
a Polgármesteri Hivatalban

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011.
március 1. napjától kezdõdõen a következõk szerint válto-
zik Kerepes nagyközség önkormányzata polgármesteri hi-
vatalának munka- és ügyfélfogadási rendje:

A hivatali munkaidõ:
Hétfõ: 7.30–17.00-ig;
Kedd: 7.30–16.00-ig;
Szerda: 7.30–16.00-ig;
Csütörtök: 7.30–16.00-ig;
Péntek: 7.30–12.30-ig;

A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 7.30–12.00-ig;

13.00–17.00-ig;
Szerda: 7.30–12.00-ig;

13.00–16.00-ig;
Péntek: 7.30–12.00-ig;

Kerepes, 2011. február 21.
Bondorné Kisbenedek Éva

mb. jegyzõ s.k.

Buszközlekedés borotvaélen
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A németség kutatása továb-
bi eredményeket hozott,
melynek fõ támasza a

Kerepestarcsa története címû
könyv Ez a kiadvány számos
adattal szolgál arról, hogy mi-
kor és kik laktak Kerepesen (és
persze Kistarcsán), a régi idõk-
ben, már az 1690 -es évek ele-
jétõl. Néha még az is kiderül,
hogy mely jelenleg is itt élõ és
ismert Kerepesi családok õsei
éltek már itt, és mikortól. 

A Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat tervei közt szere-
pel a német nyelvoktatás ön-
kormányzati intézményekben
történõ bevezetése, de ehhez

még sok feltételnek kell telje-
sülni, és sok munkának kell
megelõznie.

Fel kell mérni az igényeket,
és ehhez kell felvilágosítás is,
hogy milyen elõnnyel jár, ha
már az óvodától, az alapoktól
németet tanulhatnak gyereke-
ink, majd az iskolában folytat-
hatják ezt.

A nyelvoktatást az állam is
támogatja és ez nem mindegy
a kerepesi költségvetésnek
sem.

Ennél fontosabb, hogy min-
den Kerepesi gyermeknek joga
van a német nyelv ingyenes el-
sajátítására.

Persze jól lehet, hogy a szlo-
vákkal is próbálkoztunk már,
kisebb nagyobb sikerrel. De je-
lenleg, nekünk magyaroknak,
a legjelentõsebb gazdasági
kapcsolatunk Európában Né-
metországgal van. Aki azt
gondolja, hogy a növekvõ
munkanélküliség nálunk egy-
szer csak vezényszóra véget ér
és nem lesz vendégmunkás
igény a német nyelvterületen,
az téved. Igaz, aki a nyelvet
bírja, az jobban is érvényesül.
Nagypapám mondása volt,
ami ismerõsen csenghet so-
kaknak „Ahány nyelvet, be-
szélsz, annyi embert érsz!“ .

Bizony fontos lehet, hisz
igaz, hogy a földrész nyugati
felén mindenki beszél angolul
is, az igazgatótól a portásig,
de ha az anyanyelvén akar va-
laki üzletet kötni, vagy akár
csak beszélgetni, szívesebben
teszik azt, ha saját nyelvén
tesszük.

A felmérés megkezdését
szorgalmazzuk tehát Kerepe-
sen, hátha ezután majd nem a
mi gyerekeink mennek Kistarc-
sára és más iskolákba, hanem
onnan iratkoznak be hozzánk. 

A közelben nincs sok né-
metnyelv-tanulási lehetõség
óvodában és iskolában, tehát
használjuk ki. 

A Stammtisch Klubunk is
szinte napról napra gyarapo-
dik érdeklõdõ tagokkal. Sze-
retnénk Kerepes kulturális éle-
tében részt vállalni és fontos
szerepet betölteni. Ehhez az
Önök segítsége is kell, tehát
aki szeretne a klub tagja lenni
bárki, nem németséghez kö-
tött a tagság, az keressen meg
a Kerepes Rádió elérhetõsége-
in minket.

Hamarosan itt a májusban
rendezendõ Máriabesnyõi Za-
rándokút, ahová 58 település
német önkormányzata jön el.

Szeretnénk a Gödöllõi Német
Kisebbségi önkormányzattal
közösen az ö szervezésüket, és
az õ munkájukat támogatva,
hisz ez már hagyomány náluk,
hogy az Észak magyarországi
Német Önkormányzatokat za-
rándokútjukon vendégül lát-
ják. Ebben regionális szerepet
vállalunk mi is és bemutatkoz-
hat kerepes az ÉMNÖSZ tagja-
inak.

Sajnálatos esemény is volt a
közelmúltban, mely, ha nem a
németséget, hanem teszem
azt a CKÖ elnökét éri, akkor
errõl beszámol az összes nagy
média fõ mûsorban.

A Kerepesi testület zárt ülé-
sérõl kiküldték Springer Krisz-
tinát a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnökét, aki a
törvény szerint a németek szó-
szólója és jogosan vett volna
tanácskozási joggal ott részt.
A törvény nem tudása ugyan
nem mentesít, de senki nem
tudta rajta kívül hogy neki jo-
ga van részt venni minden ülé-
sen az ÖKTV 12/5bek szerint
is.

Mentségére a jegyzõ úrnak
és a hivatalnokokra, el kell
mondani, hogy Kerepesen ez-
zel a joggal még soha senki
nem akart élni, ezért szokatlan
volt. A szabály, azonban sza-
bály. Gondolom, ezután már
nem lehet akadály, ha a zárt
ülésen jelen kíván lenni bár-
mely kisebbség.

A fontosságát nem kell le-
becsülni ennek, mivel a sze-
mélyek kinevezése és értékelé-
se is zárt ülésen zajlik, ezért
esélye sincs pl. tiltakozni vagy
javasolni a kisebbség szószó-
lójának valami mellett vagy el-
len, ha nincs jelen. 

Ezért alakultunk meg, ez a
dolgunk, hogy képviseljük az
adott kisebbséget.

Springer Friedrich

A Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Was gibt

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
tagjai Franka Tibor polgármesterrel
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A Magyar Kultúra Napja

Január 21-én a Széchenyi
István Általános Iskolában is
a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁ-
RA emlékeztek az ott tanuló
diákok.

Ennek a szép napnak az
eredete, története és elõzmé-
nye a suli rádióban is elhang-
zott.

A Magyar Kultúra Napját
1989 óta ünnepeljük meg,
január 22-én, annak emléké-
re, hogy – a kézirat tanúsága
szerint – Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisz-
tázta le Csekén a Himnusz
kéziratát.

Az évfordulóval kapcsola-
tos megemlékezések alkal-
mat adnak arra, hogy mi, di-
ákok is nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes hagyo-
mányainknak, gyökereinkt,
nemzeti tudatunkat erõsítsük
azáltal, hogy neves zeneszer-
zõk, írók, költõk munkáit is-
merjük meg közelebbrõl, él-
ményszerûen. Megkeresve és
megmutatva továbbadhatjuk
a múltunkat idézõ tárgyi és
szellemi értékeinket. Az em-
léknapon országszerte szá-
mos kulturális és mûvészeti
rendezvényt tartottaknak. E
jeles nap alkalmából isko-
lánkban az egész felsõ tago-
zat hibátlanul, kipirult arccal
szavalta el dicsõítõ énekün-
ket, a Himnuszt.

Fekete Szilvia 8.a 

Játszva könnyebb, avagy a
projektoktatás gyakorlata 

A PROJEKTOKTATÁS na-
gyon népszerû és gyakran

emlegetett oktatási forma az
utóbbi években.  Módszerta-
na számtalan lehetõséget
biztosít arra, hogyan szakít-
sunk a hagyományos frontá-
lis osztálymunkával és egyéni
tanítási-tanulási módszerrel,
ha az már nem mûködik elég
hatékonyan. A mai felgyor-
sult világban, a tömegkom-
munikáció „áldásos”, szûnni
nem akaró befolyása  alatt a
sokszor magányosan küszkö-
dõ gyermeknek és nekünk,
pedagógusoknak is életbevá-
góan fontos, hogy a tanórák
érdekesebbé, vonzóbbá, ka-
masz közelibbé váljanak. A
színesebb óravezetésû, több
alapkompetenciát egyszerre
érintõ és fejlesztõ, csoport
munkára építõ kooperatív
módszerrel ezt érhetjük el.
Örök igazság: ami érdekes,
arra könnyebben odafigye-
lünk, ami érdekel, azt köny-
nyebben tanuljuk. 

A mi iskolánkban is egyre
többször és egyre fiatalabb
korcsoportoknál nyúlunk eh-
hez a lehetõséghez. Már az
alsó tagozat is többször be-
mutatkozott érdesebbnél ér-
dekesebb projekt záró órá-
kon az érdeklõdõ szülõk elõtt
az elmúlt évek során. A felsõ
tagozatban pedig rendszere-
sen beépítjük a tanórák kere-
tébe. ennek gyakorlatát.

Hogy is lehet a 12 éves kor-
osztályú tanulókat megtaní-
tani például a magyar órákon
2-3 hét alatt a csapatmunka
erejére, a másik erényeinek a
felfedezésére, megbecsülésé-
re, az eredményes munka-
megosztásra, a becsületes já-

tékra? Hogy lehet érinteni a
gabonatermesztés, a kenyér-
sütés, a vadászat, a termé-
szetvédelem, az ács szakma
alapjait? Hogy lehetünk egy-
szerre udvarias házigazdák,
saját érdekeinket érvényesí-
teni tudó vállalkozók, ügyes
reklámszakemberek? Versfa-
ragók, dramaturgok, és pla-
káttervezõk?

Defoe: Robinson Crusoe cí-
mû regényének csoport
munkában történõ feldolgo-
zása tette mindezt lehetõvé.
A regény közös elolvasása
után megalakítottuk a KE-
NYÉRKERESÕK, az ÁCSMES-
TEREK és a VADÁSZOK csapa-
tát. Képzeletben egy idõuta-
zás révén felkerestük a szige-
tet, és részt vettünk annak
munkájában. Tablókat készí-
tettünk, munkadalokat ír-
tunk, gyûjtõmunkát végez-
tünk a könyvtárban, a NET-
en, rajzoltunk, ragasztot-
tunk, ha kellett. Közben so-
kat tanultunk. Megismertük
a sziget természeti adottsá-
gait, kiderítettük mi okozza a
dagályt ás az apályt, megta-
nultunk tájékozódni a széles-
ségi és hosszúsági fokok „út-
vesztõjében” Eljátszottuk a
regény legizgalmasabb feje-
zeteit, megmentettük Pénte-
ket, levertük a lázadó spa-
nyolokat, és felséges lakomát
fõztünk.

Végezetül a projektzáró
óránkra vendégeket hívtunk,
és kis verseny keretében szá-
mot adtunk mindarról, ami-
nek birtokába jutottunk.
Mindenki dolgozott. A vil-
lámkérdések megválaszolá-

sára a csalafinta becsapós
történet kibogozására szük-
ség is volt minden tanuló ak-
tív részvételére. A Robinson
Tours Utazási Iroda vendég-
csalogató manõvereinél szin-
tén beleadtak apait, anyait a
„munkatársak” annak érde-
kében, hogy jelentkezõket
szerezzenek az általuk meg-
álmodott romantikus utazás-
ra. Egy szó, mint száz, az óra
elszaladt, az élmény megma-
radt. Mindenki jókedvûen,
elégedetten és kicsit büszkén
számolgatta színes kavics-
pontjait. Hogy kik lettek a
gyõztesek? Ez maradjon a mi
titkunk…De talán nem nehéz
kitalálni.

Müllnerné Sz Margit
magyartanár

Bemutatkozó tanítónõ
Hévíz Csilla, Csilla néni va-

gyok, az elsõsöket nagyon
váró énektanár.

Tanulmányaimat a gödöllõi
Erkel Ferenc Iskola énektago-
zatán, a Török Ignác Gimnázi-
umban és az egri Eszterházy
Károly Fõiskolán végeztem.

A Széchenyi Általános Isko-
lában csak néhány hete taní-
tok, de a kedves, segítõkész
munkatársaknak és a nyitott,
mindenre kíváncsi gyerekse-
regnek köszönhetõen sikerült
hamar beilleszkednem.

Az ének-zene tanári diplo-
mám megszerzésével valóra
váltottam azt az álmot, hogy
gyermekek oktatásával, ne-
velésével foglalkozhassak. A
vidám és játékos feladatok
segítségével hamar megtalál-
juk a közös hangot. Az ered-

Emelt szintû testnevelés, angol nyelv, matematika és informatika.
Sok elsõosztályost várunk - jelentõs a szülõi érdeklõdés!
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ményes oktatás és nevelés
legfõbb eszközének a kreatív
motivációt tartom, mely vál-
tozatosságával folyamatosan
fenntartja a gyerekek érdek-
lõdését.

Énektanárként elsõdleges
célom, hogy a gyerekek meg-
tapasztalják az éneklés, zené-
lés örömét, mely érzelmi és
értelmi fejlõdésüket egyaránt
elõsegíti és megalapozza
egészséges személyiségüket.

Tá bácsival és Titi nénivel
együtt várjuk a szeptembert,
hogy találkozzunk az ének és
a szolfézs órákon!

Szülõi értekezlet 
a leendõ elsõsök szüleinek

A személyes találkozások,
beszélgetések sokkal haszno-
sabbak és eredményesebbek
bármilyen, tökéletesnek vélt
írásbeli tájékoztatónál. Ennek
ékes bizonyítéka az a három
este, amit az ovikban töltöt-
tünk a szülõkkel és az
óvónénikkel együtt. 

Február 2-án, 3-án és 4-én
vendégségben jártunk az
óvodákban, ahol a nagycso-
portos gyerekek szüleivel ta-
lálkozhattunk. Mindhárom
oviban „telt ház” volt, ez
mindenképp a szülõket di-
cséri, hiszen ez azt jelenti,
hogy gyermekük beiskolázá-
sa számukra nagyon fontos,
s döntésük elõtt komolyan
tájékozódni kívánnak a lehe-
tõségekrõl.

A szeptembertõl megvaló-
suló újítások-az emelt óra-
számban tanulható matema-
tika és informatika, az emelt
óraszámú testnevelés, illetve
angol - sok kérdést vetett fel
a szülõkben. Melyiket válasz-
szák gyermeküknek? Vagy ne
is ezeket, hanem inkább taní-
tó nénit válasszanak? Zápo-
roztak a jobbnál jobb kérdé-
sek! Az volt a szerencse,
hogy sokan voltunk, s így áll-
tuk az ostromot J

A szülõk  pontos tájékozta-
tást kaptak Nagy László,
igazgató úrtól az iskola mû-
ködésével kapcsolatban, Ro-
zika néni és Kriszti néni  be-
mutatták a tankönyveket, az
új tanulási módszereket, Csil-
la néni a gyerekek hallásfej-
lesztési lehetõségeirõl, a ze-
netanulás fontosságáról,  Ju-
dit néni a korai nyelvtanulás
elõnyeirõl,Béla bácsi pedig az
emelt óraszámú testnevelés-
rõl tartott ismertetõt. Sok
mindennel tisztában voltak a
szülõk, hiszen alaposan tájé-
kozódtak, de sokaknak új in-

formáció volt, hogy iskolánk-
ban az úszásoktatás ingyenes
és a gyerekek órarendjébe 2.
osztálytól be van építve.
Ugyanilyen meglepetést oko-
zott, hogy Imre bácsi tánc-
órái is szerepelnek az óra-
rendben, s a gyerekek tánc-
tudásukat minden évben a
nívós Széchenyi Gálán mutat-
ják meg. 

Elkísért minket Franka Ti-
bor, polgármester úr, akinek
szívügye egy színvonalasan
mûködõ, magas gyermek lét-
számú általános iskola, s az
újítások bevezetéséhez, ter-
veink megvalósításához ko-
moly támogatást biztosított.

Mi is ezt szeretnénk, gyer-
mekzsivajtól hangos, pezsgõ
életet az iskolában. Az ilyen
beszélgetések, ahol szülõk,
pedagógusok megismerik
egymást, ahol a szülõk el-
mondhatják elvárásaikat, ag-
godalmaikat, ahol rögtön
ezeket meg is lehet beszélni,
ezek a párbeszédek rendkívül
hasznosak mindannyiunk
számára.

Ahogy az elején már írtam:
a személyes találkozások
semmivel nem helyettesíthe-
tõk.

Herczegné Kenesei Edit
igazgatóhelyettes

Vissza az „iskolapadba”
2011. február 10-én, 18

órakor rendeztük meg a Szü-
lõk Fóruma III. elõadását. En-
nek a négy elõadásból álló
sorozatnak az a célja, hogy a
leendõ elsõ osztályos gyere-
kek szüleinek praktikus tud-
nivalókkal, tanácsokkal, ötle-
tekkel segítsünk minden
olyan kérdésben, amely az is-
kolakezdéssel, gyermekük jö-
vendõ iskolai életével kapcso-
latosan fölmerül bennük. 

A III. alkalommal ízelítõt
adtunk azokból a pedagógiai
módszerekbõl, „praktikák-
ból”, tanórán alkalmazott
munkaformákból, amelyeket
rendszeresen használunk. 

Attól lett érdekes és újsze-
rû ez a „bemutató”, hogy a
vállalkozó kedvû, kíváncsi
szülõk aktív részvételével zaj-
lott. A szülõk két óra hosszá-
ra ismét gyerekekké váltak,
és csapatokat alkotva verse-
nyeztek egymással. A vetél-
kedõ témája: „Gyermekko-
runk retro-meséi”- mind-
annyiunkban nosztalgiát éb-
resztett. Igyekeztünk minél
sokrétûbb, érdekesebb fel-
adatokat összeállítani: a szü-
lõk barchobáztak, rejtvényt

fejtettek, énekeltek, báboz-
tak. Egy rövid idõre mindany-
nyian megfeledkeztünk fel-
nõtt énünkrõl és jó volt egy
kicsit megint „gyereknek len-
ni.” Ezt a két órát sok játék-
kal, nevetéssel töltöttük. Re-
méljük, mindenki jól érezte
magát és elégedetten távo-
zott.

Az elõadássorozatot lezáró
IV. alkalom témája szintén in-
teraktív lesz: az eddig meg
nem válaszolt vagy újonnan
felmerülõ kérdéseket beszél-
jük meg.

Szeretettel várunk minden-
kit!

Nagyné Szedlák Rozália
Tar Judit

Sallai Krisztina

SZMK BÁL 2011. 
Ismét eltelt egy év. Újból

készülhettünk az iskolai
SZMK bálra. De ez a bál más
volt,mint az eddigiek, mert
rendhagyó eseményre ké-
szültünk. Néhány szülõben
felvetõdött, mi lenne  ha mi
is jelmezt öltenénk. Az ötle-
tet tett követte, rendezvé-
nyünket úgy hírdettük meg,
hogy belépés jelmezben,
vagy álarcban. Felhívásunkat
siker koronázta. A bálra  ér-
kezõ vendégek igen kreatívak

voltak. Az estét megtisztelte
egy arab sejk is aki csak egyik
háremhölgyét hozta magá-
val.

Itt volt a Don Corleone csa-
lád, és sok más gengszter. Ta-
lán ez nem volt véletlen, hi-
szen a büfénk elnevezése is
AL CAPONE sörbár volt,
melynek szlogenje „Szesz ti-
lalom, pia csak a pult alól”.
Ennyi 20-as  30-as  évek  ko-
rabeli  jelmezbe öltözött

maffiózót réglátott az iskola
tornaterme. Igy adott  volt az
ötlet,megalakítottuk a
gengszterek klubját.

A vendégeket Nagy László
igazgató úr köszöntötte.
Majd  felkérte Franka Tibor
polgármester urat, hogy
nyissa meg a 2011-es farsan-
gi bált. Polgármester úr kö-
szöntötte a vendégeket,
meghívottakat, majd örömét
fejezte ki, hogy ennyien  el-
jöttek

200 vendég és a 90 fõ fel-
lépõ megtöltötte az iskola
tornatermét.

A bált a nyolcadik osztályo-
sok keringõje nyitotta meg. A
fiúk sötét öltönyben, a lá-
nyok gyönyörû fehér ruhá-
ban léptek a nagyérdemû
elé. 20 pár lépett fel egyszer-
re. Még soha ennyien nem
táncolták a keringõt. A hét-
köznapi kis iskolások egysze-
riben szépek, elegánsak, nõi-
esek és férfiasak lettek. És
még azt mondják, hogy nem
a ruha teszi az embert?

Jó volt látni, hogy a sok
gyakorlás és munka meghoz-
ta a gyümölcsét. Pontos, pre-
cíz elõadást láthattunk gyer-
mekeinktõl. Büszkék vagyunk
rátok! A koreográfiát
Ragoncza Imre tanított be.

Az hinné az  ember, hogy
itt már nem lehet újat kitalál-
ni, és még is. Imre megint
nagyot alkottál . Köszönjük
szépen!

A második fellépõ Popovics
Dávid volt, aki bûvész trükk-
jeivel szórakoztatta a közön-
séget.

Az est harmadik  produkci-
ója a maglódi Sziluett maz-
sorett tánccsoport bemuta-
tója volt. Ez a 14 lány színvo-
nalas  ötletes és pörgõs pro-
dukcióval lepte meg a közön-

A kerepesi iskola kívül-belül megújult. Érezhetõ a szülõi bizalom!
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séget. Az utolsó fellépõ a Kis-
virág tánccsoport volt. A na-
gyok egy új koreográfiát mu-
tattak be nagy sikerrel. A ki-
csik a ciffer polkát adták elõ.
Örömmel tölt el, hogy szép
számmal táncoltak a kicsik. A
hagyományõrzés folytatódik,
mer hála  a gyerekeknek és a
szülõknek, van utánpótlás. 

A fellépõknek köszönjük a
színvonalas elõadást, Imre
bácsinak pedig a betanítást.

A vacsora elfogyasztása
után a Koktél Duó gondosko-
dott a jó hangulatról, amit
éjfél felé  a  tombola húzása
fokozott a rengeteg tombola
tárgy húzása  után hajnal 3
óráig ropták vendégek.

Köszönetet szeretnék mon-
dani mind azoknak, akik se-
gítségemre voltak abban,
hogy ez a bál a nehézségek
ellenére létre jöhessen, és si-
keresen megvalósuljon. Nem
volt könnyû,  de sikerült.
Csak azt sajnálom, hogy az
ígéretek ellenére évrõl-évre
kevesebb szülõ vesz részt az
aktív szerepvállalásban. Re-
mélem ez a késõbbiekben
változni fog. 

Köszönöm a segítséget
Franka Tibor polgármester
úrnak, és a Kerepesi  Gyerme-
kekért  Alapítványnak a ru-
hák kölcsönzésében nyújtott
támogatásáért.

Nagy László igazgató úr-
nak, Kenesei Edit, Ágó Kata-
lin, Nagyné Szedlák Rozália,
Tar Judit, Váray Anita, Sallai
Krisztina, Kaló Valéria, Kõvári
Lászlóné, Gajda Erik Kõrösiné
Dósa Ilona, Hegedûsné
Ujfalusi Éva pedagógusok-
nak, Babi néninek, Zsófinak,
ifj. Nagy Lászlónak, Miának a
mûvelõdési ház vezetõjének
köszönet a szervezésért és le-
bonyolításért.

Árva Gyula, Nagy László,
ifj., Nagy László, Gyõr János,

Papp Károly, Nagy József pék
mester, Striczky Tibor és fele-
sége Vera, Gáspár Dávid, Kõ-
vári Marika, Babai néni, Skol-
nikovitsné Bakos Kriszti, Ro-
zika néni, Pivarcsi Szabolcs és
Norbert, az esti és  hajnali te-
rem rendezésben vettek
részt. Ezért nekik hála és kö-
szönet.

Köszönet a konyhán dol-
gozó Áginak és Marikának,
akik lemondtak tiszteletdí-
jukról, a gyermekek javára.
Noéminek a portaszolgála-
tért.

Hála azoknak az emberek-
nek, akik bármilyen tipusú
jegy és tombola vásárlásukra
költött forintjaikkal a Széche-
nyi István általános iskolát tá-
mogatták. Jövõre találkozunk.

Támogatóink voltak:
Kerepes Nagyközség Önkor-
mányzata; Terike zöldség üz-
let; Al Capone pizzéria; Nosz-
talgia étterem; Anikó ABC;
Patkó étterem; Illés cukrász-
da; Mácsai-Krizsán Mariann;
Kata boltja; Franka Tiborné;
Forrás mûvelõdési ház;
Schwarczerné Kati totó-lot-
tó; Zöld virágüzlet; Cleopátra
szépségszalon és kozmetika;
Oravecz pékség; Royal café;
Kerepesi Községszolgáltató
Kft.; Szilas TV; Trend-Color
Kft; Kerepes rádió; Kerepesi
Gyerekekért Alapítvány; és a
Szülõi Munkaközösség.
Popovics Dalma,Tóth Viktó-
ria, Nagy Renáta, Géczi Krisz-
tina, Illés Tamás, Pivarcsi Sza-
bolcs, Daróczi Zoltánné,
Restás Andrea, Kövér Katalin,
Czibiné Edina a vacsora fel-
szolgálásnál segítettek!

Köszönjük, hogy ebben a
mostani nehéz helyzetben is
egy jó ügy mellé álltak és ön-
zetlenül segítettek.

Pivarcsi Gábor

Kedves Kismamák, 
Anyukák!

A Szabó Magda Nagyközségi
és Iskolai Könyvtár (Kerepes, Vö-
rösmarty u. 2.) 2011. március 10-
én, délelõtt 10 órai kezdettel elõ-
adást szervez. Rendezvényünkre
Svéda Dórát a Jól-Lét Alapítvány
alapítványvezetõ-helyettesét vár-
juk, aki reményeink szerint segít-
séget, iránymutatást tud nyújtani
azon kismamáknak, akiknek
problémát jelent édesanyaként
visszakerülni a munkaerõ-piacra. 

A Jól-Lét Alapítvány 2002. óta
mûködik, legfõbb célkitûzésük,
hogy megoldásokat keressenek
az anyaság/mun-ka/hivatás/karri-
er összeegyeztetésének nehézsé-

geire. Magyarországon egyedül-
állóként mûködtetnek egy min-
denki számára elérhetõ non-pro-
fit anyabarát állásközvetítõ és ta-
nácsadó mûhelyt. 

Elõadásunkra szeretettel várjuk
mindazokat, akik mostanában
tervezik a munkába való visszaté-
rést, akiket aggaszt, hogy ho-
gyan találjanak munkát a távollét
hosszú évei után, akiket nyo-
maszt, hogy hogyan álljanak
helyt két szerepben. 

Az elõadás ideje alatt gyer-
mekmegõrzést biztosítunk, ezzel
is szeretnénk megkönnyíteni a
részvételt.

Fehérváriné Bencze Ildikó 
könyvtárostanár

Elõadás a könyvtárbanBáli ruhában - Jó hangulatban -
Közös összefogással!

- Új szelek fújnak a Hun-
garoringen! – jelentette
ki Gyulai Zsolt, a szomszédos
mogyoródi versenypályát
mûködtetõ gazdasági társa-
ság elnök-vezérigazgatója a
Gödöllõ Környéki Turisztikai
Egyesület (GKRTE) februári
szakmai összejövetelén. 
A közel 70 százalékos állami
tulajdonban lévõ Hungaror-
ing Sport Zrt. tavaly augusz-
tus végén kinevezett elsõ szá-
mú vezetõje, az 1988-as szö-
uli olimpia kétszeres kajak-
bajnoka azt is elmondta,
hogy az új menedzsmentnek
már tágabb a mozgástere a
pálya hasznosítását illetõen,
ezáltal ebben az évben több
olyan rendezvényt is szervez-
nek majd az aszfaltcsíkon,
amivel felszámolhatóvá válik
a pálya eddigi viszonylagos
elszigeteltsége.
Örvendetes, hogy a társaság
illetékesei nagyobb figyelmet
kívánnak fordítani az objek-
tum környezetében lévõ tele-
püléseken (Mogyoród, Kere-
pes) élõk – fõként zajárta-

lommal kapcsolatos – gond-
jaik enyhítésére, valamint a
versenyekre kilátogatók kom-
fortérzetének javítására. A cé-
lok megvalósításában kiemelt
szerep juthat a Gödöllõ Kör-
nyéki Turisztikai Egyesület
tagjainak is, akik nevében a
szervezet vezetõi vállalták,
hogy ötleteikkel, javaslataik-
kal szeretnének hozzájárulni
a kerítésen belüli és kívüli
megosztottság mérséklésé-
hez.
A törekvések beteljesülésének
fõ záloga a társadalmi kap-
csolatok ember-közelibb tájé-
koztatáson alapuló erõsítése,
illetõleg a családi-, klubjelle-
gû-, vagy baleset-megelõzési
rendezvények, nyílt napok és
az ingyenesen felkereshetõ
versenyek (Alpok-Adria baj-
nokság április 22-24., oldal-
kocsis motor vb-futam június
18-19., World Series by Re-
nault július 1-3.) megszerve-
zése lehet, amik során töme-
gek tapasztalhatják meg,
hogy van élet a Forma1-en kí-
vül is a Hungaroringen. 

Hungaroring
Gyulai Zsolt vezérigazgató nyilatkozik
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Csicsergõ óvoda
A Csicsergõ óvodában

2011. február 2-án a szülõk
magas létszámmal részt vet-
tek a nagycsoportosok szülõi
értekezletén, amelyen a leen-
dõ tanító néniktõl és az igaz-
gató úrtól sokat kérdeztek az
iskolai szabályokról és szoká-
sokról.

Február 11-én Mikola Péter
farsangi elõzetes koncertje
sikeres volt. A gyerekek önfe-
ledten énekeltek, mozogtak,
táncoltak.

Február 9-én nyílt napot
tartottunk óvodánkban,
amely nagyon jól sikerült.
Sok szülõ nézte meg a dél-
elõtti foglalkozásokat, me-
lyek szintén a farsangi elõké-
születek jegyében zajlottak.

Meseliget óvoda
Február 3-án a Maci cso-

portban is megtartottuk az
iskolaérettséggel és az iskola-
kezdéssel foglalkozó szülõi
értekezletünket. Az esemény-
nyel jelen volt az iskola igaz-
gatója, helyettese, a leendõ
elsõs tanítók és mindazon
pedagógusok, akikkel talál-
kozni fognak tanulmányaik
során az elsõsök.

A szülõk izgalommal és ak-
tívan vettek részt a tájékozta-
tón, kérdéseikkel, javaslataik-
kal próbálták ismereteiket
bõvíteni.

Február 11.-én óvodánk-
ban farsangi bált rendez-
tünk. Kicsik és nagyok már
napokkal korábban elkezd-
tünk készülni. Farsangi deko-
rációval színesítettük a hirde-
tõtáblákat, a folyosókat és a
csoportszobákon kívül a tor-
natermet is, ahol a közös
mulattság folyt.

Már reggel jelmezekbe öl-
töztünk és megcsodáltuk a
szebbnél szebb maskarákat.
A szülõktõl üdítõket, süte-
ményeket kaptunk, amelye-
ket a délelõtt folyamán el is
fogyasztottunk.

A tornateremben össze-
gyûlve Mikola Péter zenés ka-
valkádján vehettünk rész,

melynek során sok éneket ta-
nultuk és közösen táncol-
tunk.

A mûsor végeztével min-
den csoport a termében foly-
tatta a vigasságot.

Szivárvány óvoda
Ebben a hónapban is rend-

szeresen jártunk a helyi
könyvtárba a Napocska és
Manócska csoportosokkal.  A
Margaréta csoport Gödöllõn
vett részt szintén könyvtári
foglalkozáson.

A gyerekek örültek a hó-
nak, a sok csúszkálásnak,
szánkózásnak, hógolyózás-
nak, jól kihasználtuk a lejtõs
udvar adta lehetõségeket.
Megfigyeltük a tél jellemzõit,
pl. deret, zúzmarát stb., de
nem feledkeztünk meg a ma-
darak etetésérõl sem. 

A gyerekek megtapasztal-
hatták az idõjárás csalafinta-
ságát, amikor a hõmérséklet
10 fok körülire emelkedett. A
ragyogó napsütésben sétálni
vittük a gyerekeket. Bekukucs-
káltunk a kiskertekbe, megles-
tük a kibújó növényeket, viru-
ló hóvirágokat, a növögetõ rü-
gyeket. Többször jártunk az
óvodához közeli játszótéren,
ahol nagy örömmel vették bir-
tokba a játékokat.

Hagyományõrzés kapcsán
a híradásban figyelemmel kí-
sértük a medve viselkedését.

A nagycsoportos gyerme-
kek szüleinek szülõi értekez-
letet tartottunk a beiskolá-
zásról, iskolaérettségrõl, me-
lyen részt vett a Kerepesi is-
kola igazgatója, pedagógu-
sai és a Polgármester úr is.

Bemutatták a leendõ isko-
lások szüleinek, hogy milyen
programokat, lehetõségeket
tudnak nyújtani a hozzájuk
beíratott gyermekeknek.

A Manócska csoportosok
részt vettek a „Kistudós”
rajzpályázaton, melyen díjat
kapott Bereczki Levente, és
könyvjutalomba részesült a
Manócska csoport.

„Itt a farsang, áll a bál!”„Itt a farsang, áll a bál!” Az idei évben is kérjük Önöket, ha tehetik, ajánlják fel
adójuk 1%-át óvodánk alapítványa számára!

Palánta Hagyományõrzõ Alapítvány
18688038-1-13

Alapítványunkról és céljainkról, valamint az elmúlt évek-
ben kapott pénz felhasználásáról honlapunkon részlete-

sen olvashatnak.
www.kerepesiovi.hu

Támogatásukat a gyerekek nevében elõre is köszönjük: 
a  nevelõtestület
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KEREPES
Kerepesi Pávakör
A Kerepesi Pávakör Egyesület
1975 óta gyûjti és ápolja
nemzetiségünk népszokásait,
és örömmel adja át az elmúlt
korok táncait, muzsikáját, já-
tékait.
Vezetõjük: Zombori Hubert-
né
Csütörtök 18 órakor tartják
próbáikat

Kisvirág
Gyermektánccsoport
Elsõsorban néptánccsoport,
de repertoárjuk részét képe-
zik szalon és társas táncok is.
Vezetõjük: Ragoncza Imre
Szerdán és pénteken 17-
20.30 közt folynak a próbáik

Lila-Akác Nyugdíjas Klub
Vezetõje: Kiss Lászlóné
Összejöveteleik hétfõn 
17 órától vannak

Aranyesõ Nyugdíjas Klub
Vezetõje: Nagy Béláné
Keddi napokon, 
17 órától tartják a klubot.

Kerepesi Székely Kör
Frissen alakult, hagyomány-
õrzõ csoport. Színvonalas
szerepléseikkel  és jó hangu-
latú báljaikkal gazdagítják a
település kulturális életét.
Vezetõjük: Szabó Adél

Szenior Klub
Minden hónap elsõ csütörtö-
kén 15 órától Szenior Foglal-
koztatási és Álláskeresõ Klub

Számítógép kezelõi 
tanfolyamok
folyamatosan, igény szerint
indítunk tanfolyamokat a
Csetti Stúdióban

Alakformáló torna
minden korosztály számára,
keddenként
9.00–10.00 óráig
Molnár Adrienn sportoktató
vezetésével. 06-20/452 1606

Szilasligeti
Közösségi Ház
Szilasliget, József A. park 3.
20/559-8921
kerepesmuvhaz@intellimail.hu

Zenebölcsi
Minden hétfõn 9.15-9.50-ig,
Virágh Orsolya vezetésével 

Mûvészi torna – Jumpers
A ritmikus sportgimnasztika
elõdje, 4 éves kortól ajánlott.
Minden hétfõn és szerdán
16.30-17.15-ig

Modern színpadi tánc 
– Jumpers
8 éves kortól
Minden hétfõn és szerdán
17.15-18.15-ig

Nõi torna
Minden hétfõn, szerdán és
péntek este 19.00 – 20.00
Bányai Zsuzsa

Alakformáló torna
Minden hétfõn 
20.00-21.00-ig.
Molnár Adrienn sportoktató
vezetésével

Karate, thai-boksz
Minden kedden és csütörtö-
kön 16.00-17.00 óráig.
Oktató: Bányai Zsuzsa

Csiri-Biri torna
A legkisebbeknek 0-3 éves
korig Vezeti: Virágh Orsolya
A foglalkozások minden csü-
törtökön 9.40-tõl

Baba-mama Klub
Minden szerdán 10.00-12.00
óra között
Vezeti: Lénárd Éva védõnõ

Erõgyûjtõ Etka jóga
Minden kedden: 
8.30-10.30-óráig,
csütörtökön: 18.30-20.00-
óráig, pénteken: 8.30-10.00-
óráig. Vezeti: Miklós Erika
etka jóga és sportoktató,
egészségtan tanár

Református Istentisztelet 
és hittan
Minden vasárnap 
09.00-10.00-ig
Vezeti: Riskó János lelkész

Ping-pong klub
Minden kedden és csütörtö-
kön 13.00-16.00.
Vezeti: Szász Andor

Együtt - Egymásért 
Nyugdíjas klub
Nyugdíjas klub minden
szombaton 15.00-18.00
Vezeti: Dudásné Gizi néni

Társastánc tanfolyam
Minden vasárnap délután
társastánc tanfolyam várja az
érdeklõdõket, Ragoncza Imre
vezetésével.

AJÁNLÓ
Klubok, csoportok, tanfolyamok

Kerepesi Forrás Mûvelõdési Ház
Kerepes, Templom u. 3. 28/560-360, 20/559-8921 kerepesmuvhaz@intellimail.hu
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Elõzetes  az  Együtt Egymásért Nyugdí-
jas Klub rendezvényeibõl:

Klubnapok a  Szilasligeti  Közösségi
Házban.

március 5.
Nõnapi mûsor összeállítása,  fõpróba

március 12.
Nõnapi mûsorral és ajándékokkal kö-
szöntjük a a Nyugdíjas Klub nõtagjait

március 15.
részt veszünk  az 1848-as  Forradalom
és  Szabadságharc tiszteletére rendezett
ünnepségen

március 19, 26., április 2. és 9.
klubnapok

FIGYELEM!
Hajdúszoboszlói  gyógyüdülést szervez
klubvezetõnk 2011. 05. 22-tõl  2011.
05. 29-ig  nyugdíjasok és családtagjaik
számára.  Az elhelyezés  magánüdülõ-
ben  történik,  helyben  félpanziós ellá-
tással, mely rendkívül kedvezményes
áron vehetõ igénybe.  Érdeklõdni és je-
lentkezni lehet – elõleg befizetése mel-
lett – klubnapokon: Dudás Istvánnénál,

vagy a 06-30-539-5064  telefonszámon.
2011. február.12-én  DISZNÓTOROS VA-
CSORÁVAL egybekötött élõzenés far-
sangi álarcos bált rendeztünk. Az  ízle-
tes és  bõséges vacsora után  a  jelmez-

verseny  díjainak odaítélésénél  a  zsûri-
nek  -„ nehéz dolga”- volt. 
A rendezvényeinkre és a klubnapokra
továbbra is szeretettel várjuk a nyugdí-
jasokat és családtagjaikat! 

Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub
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Köszönetnyilvánítás
A Kerepesi Székely Hagyományõrzõ
Kör ezúton szeretne köszönetet mon-
dani az alábbi támogatóknak, akik
hozzájárultak a 2011. február 5-én
tartott Farsangi Bál tombola
nyereményeihez:
Al Capone pizzéria, Kerepes
Anikó ABC, Kerepes
Csilla virágos, Kerepes, Szabadság út
Dunavarsányi Székely Kör,
Györgyi Virágüzlet, Kistarcsa
Honti látszerész, Kerepes
Ivácson Edit, Kistarcsa
Kata boltja, Kerepes
Kistarcsai Kulturális 
Egyesület, Kistarcsa
Kleopátra szépségszalon, Kerepes
Kriszti-bolt, Kerepes
Lótusz kozmetika, Szilasliget
Mácsai Mariann,  Coop üzlet, Kerepes
Nagy Károly, Budapest
Nagyné
Hohmann Zsuzsanna, Szilasliget
Nosztalgia étterem, Kistarcsa
Patkó étterem, Kerepes
Schwarczer autó mûszaki 
kereskedés, Kerepes
Szilasfood Kft., Kistarcsa
Sztojka Ágnes ,Kerepes, Szõlõ u.
Terike zöldséges, Kerepes
Zöld virágos, Kerepes
XVI. KALOT Szilasmenti Népfõiskolai
Egyesület

Székely Farsangi Bál
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Május 14-én immár ötödik
alkalommal, 5 helyszínrõl, 9
irányban indul el a fõvárost

körülölelõ gyalogos zarán-
doklat.

Fõ célja a közös ima a fõvá-

rosunkért, hazánkért, telepü-
léseinkért, saját lakóhelyün-
kért, családunkért.

A zarándoklat lehetõséget
kínál mély lelki élményre, a
keresztény közösség megélé-
sére. A zarándoklaton Isten
elé visszük az emberek ügyét.
Nyíltan megvalljuk hitünket.
Szeretetet árasztunk ember-
társaink felé.

Az 1. szakasz útvonala:
Máriabesnyõ kegytemplom,
Premontrei kápolna, Szent-
háromság templom, Erzsé-
bet-park, Tölgyes, Szent Ja-
kab Parkfalu, Mogyoród
Szent László Kápolna, Mo-
gyoród Szent Mihály fõan-
gyal-templom.

Itt a zarándok csoport két
ágra szétválik:  Fót Szeplõte-
len Fogantatás-templom és
Kerepes Szent Anna-temp-
lom irányába induló cso-
portra.

A zarándoklat reggel 8 óra-

kor indul Máriabesnyõrõl
/gyülekezõ 7 órától 7óra 30-
ig, majd ima, ismertetés,
áldás/.

Csatlakozási pontok: a fent
említett útvonalon bárhol le-
hetséges.

A zarándoklat lezárása: es-
te 7 óra: dr. Beer Miklós váci
megyéspüspök úr miséje
Fóton a Szeplõtelen Foganta-
tás –templomban.

Spányi Antal székesfehér-
vári megyéspüspök úr miséje
Kerepesen a Szent Anna
templomban.

Kérünk mindenkit, hogy
lehetõsége szerint – ha nem
is az egész útvonalon-, de
vegyen részt a zarándokla-
ton.

Hatházyné Juhász Erzsébet,
az 1. szakasz 
koordinátora

06-20/3654175,
06-30/2665746

„ Otthon” Szociális Szolgáltató Nevelõszülõi és He-
lyettes Szülõi Hálózat

Nevelõszülõk
„ Aki befogad egy ilyen kis gyermeket az én nevemben,
engem foghad be” / Mt. 18,5 V. ö. lz. 1.17/
Jézus Krisztus szavait követve a Váci Római Katolikus Egy-
házmegye nevelõszülõi hálózata új nevelõszülõk jelentke-
zését várja.
A Váci Római Katolikus Egyházmegye célja, hogy családi
keretek között, békés, nyugodt, biztonságos és szakszerû
ellátást adjon a saját otthonukat, szüleiket hosszabb- rö-
videbb ideig nélkülözni kényszerülõ gyermekek számára.

A jelentkezés alapfeltételei:
- 24. életévnél idõsebb életkor
- büntetlen elõélet
- fizikai és pszichés egészség (szenvedélybetegség, stabil

életvitelt akadályozó krónikus betegség kizáró ok.)
- állandó, biztos jövedelem, a jelentkezõ kiadásait, köl-

csöneit önállóan fedezni tudja
- rendezett családi körülmények, a jelentkezõ párkapcso-

latban él, saját gyermekét példásan neveli
- rendezett, a gyermekellátás szakmai követelményeinek

megfelelõ lakáskörülmények, a jelentkezõ saját tulajdo-
nú, megfelelõ állapotú és méretû lakóingatlannal ren-
delkezik

- a gyermekek szeretete, gyermeknevelés iránti elkötele-
zettség

- a jelentkezõ önmaga és családtagjai ügyeinek intézésé-
ben, életének, programjainak szervezésében önálló

Érdeklõdni, jelentkezni lehet:
Kocsis Beáta intézményvezetõnél: 06-30-298-03-04, vagy
Barátné Balogh Ildikó szakmai vezetõnél: a 06-30-461-42-
99 telefonszámon, vagy levélben a következõ címen:
Otthon Szociális Szolgáltató Nevelõszülõi és Helyettes
Szülõi Hálózat
1182 Budapest, Királyhágó u. 83. III. 302.
E-mail: otthon.szocialis.szolgaltato@gmail.com

A böjtrõl keresztény szemmel
Március 9-én, hamvazó szer-

dán kezdõdik a kereszténység
nagy készülete a Húsvétra, a
nagyböjt. Ez az idõszak a húsvé-
tot megelõzõ 40 napot jelenti.
Mára a böjt sok esetben egyen-
lõvé vált a fogyással, diétával,
méregtelenítéssel; amely elemek
jelen vannak a keresztény böjt-
ben, de nem ez jelenti a lénye-
gét.

A böjtnek komoly hagyomá-
nya van minden világvallásban.
A muszlimoknál a ramadán; a
zsidó vallásban a bûnbánati és
gyásznapok jelentik a böjt ide-
jét. A kereszténység bibliai ala-
pokon böjtöl. „Hát búsulhat a
násznép, míg vele a võlegény?
Eljön a nap, amikor elviszik a võ-
legényt, akkor majd böjtölnek.”
(Mt 9,15) A böjtnek akkor van
értelme, ha Jézusra irányítja a fi-
gyelmet.

A rendszeresen visszatérõ böjti
szakaszok fõként a katolikus kö-
zösségekre jellemzõk, míg a
protestánsok csak nagypénte-
ken tartanak szigorú böjtöt. A
böjtök rendjét elsõsorban az
egyház szabta meg, de kialakul-
tak a népi vallásosságra jellemzõ
idõszakok is.

Hajdan a keresztények minden
állati eredetû ételtõl tartózkod-
tak ezekben a hetekben. Ham-
vazószerdán hamulúggal kisú-
rolták az összes fõzõedényt, ne-
hogy állati eredetû zsiradék ma-
radjon bennük, s megkezdõdött
a böjt. A böjt megtartását régen
nem csak a táplálkozási szabá-
lyok megtartásával jelezték. El-

sõsorban a nõk ruházatának, vi-
seletének sötétedése fejezte ki a
várakozást. Emellett nagyböjt-
ben egyáltalán nem tartottak
táncmulatságot és még dalolni
sem volt illendõ.

A katolikus egyház tanítása
szerint a böjt fontos aszketikus
gyakorlat, lelki fegyver, amely se-
gít, hogy ne ragaszkodjunk hely-
telenül önmagunkhoz. Önként
lemondani az étel és más anya-
gi javak élvezetérõl, segíti Krisz-
tus tanítványát, hogy uralkod-
jon az eredeti bûntõl meggyen-
gült természetébõl fakadó vá-
gyain, amelyek negatív hatásai
átjárják az ember egész szemé-
lyiségét. A böjtöt végzõ ember
mértéktartóbb a szavaiban, az
ételben és az italban, az alvás-
ban és a játék terén. A nagyböjt
azért fontos minden családban
és minden keresztény közösség-
ben, hogy általa eltávolítsák
mindazt, ami szétszórttá teszi
lelküket, és megerõsítsék azt,
ami táplálja a lelket, megnyitva
szívüket Isten és a felebarát sze-
retetére.

A keresztény értékek eróziójá-
nak korában a nagyböjt mint az
elmélkedés, az ima és az anyagi
javaktól való tartózkodás ideje,
segíti a híveket, hogy ismét ráta-
láljanak az Istenbe vetett biza-
lom és a szegények megsegíté-
sének örömére. A húsvétot
megelõzõ 40 nap a belsõ meg-
újulás idõszaka, amelyben ismét
felfedezik a keresztségben ka-
pott hitüket. 

FZ

Élõ Rózsafüzér Zarándoklat 2011



Úgy látszik, nem létezik
olyan kérdés, amibõl ne le-
hetne azonnal politikai kér-
dést csinálni. Ilyen lett a sze-
métdíj ügye is, pedig mini-
mális mérlegeléssel bárki be-
láthatja, hogy egyetlen meg-
oldás létezik: nevezetesen az,
hogy a szemét kezelésének
költségét annak kell állnia,
aki a szemetet termeli! Nem
kérdés, hogy mind az anyagi
javakért (étel, ital, autó, ruha
stb.), mind a szolgáltatáso-
kért (fodrász, áram, utazás
stb.) fizetni kell. A szemét ke-
zelése ugyanilyen szolgálta-
tás, tehát ki kell fizetni! Még-
pedig annak, aki a szolgálta-
tást igénybe veszi! 

Az az egy lehet a kérdés,
hogy milyen legyen a szolgál-
tatás, amit igénybe veszünk,
mert az nyilván megszabja a
költséget, ezen keresztül az
árat is.

Menjünk kicsit mélyebbre,
nézzük meg milyen megoldá-
sok lehetnek a szemét kezelé-
sére.

1. A szemetet 
mindenki egyénileg kezeli. 

Ez mûködött évszázadokon
át, amikor a falusias gazdál-
kodásban csak olyan hulladék
keletkezett, ami a ház körül
felhasználásra is került. Törzsi
közösségekben az Amazo-
nasnál biztosan ma is mûkö-
dik, de a mûanyaghulladékok
és általában a hulladékok
mennyiségének növekedésé-
vel, valamint a vidéken is mo-
dernebb életforma kialakulá-
sával ez fenntarthatatlanná
vált. Aki ezt kétségbe vonja,
nézze meg mi lett Nápolyból
néhány hét alatt, amikor nem
vitték el a szemetet. Aki a sze-
metét kizárólag maga kívánja
kezelni, annak elõbb-utóbb
vagy a portája lesz tele bûzlõ
szeméttel, vagy a közeli erdõ.
Bár a megoldás rendkívül ol-
csó, nem hiszem, hogy bárki
erre vágyna (kivéve azokat,
akik most is ezt az utat vá-
lasztják, és akiket szerintem
többségünk ezért nem ked-
vel.)

2. A szemetet összegyûjtve
letesszük valahol

Ez sem túl költséges egy-
elõre - havi 500 Ft-ból kijött
eddig Kerepesen. Viszont

számolni kell két dologgal:
egyik, hogy az összegyûjtött
szemétet egyre messzebb
kell szállítani, mert a közeli
lerakók betelnek, tehát a
költség így is nõni fog. Má-
sik, hogy elõbb-utóbb így is
mindent elborít a szemét,
mert minden nagyobb gö-
dörbe már azt teszünk. (A
szemétlerakókba betemetett
azon értékes anyagokról, me-
lyekre a következõ generáci-
óknak szüksége lenne, és az
újrafeldolgozható papírral
megmenthetõ fákról még
nem is beszéltem.)

3. Szelektív gyûjtés

Ez bizony már drágább. A
hulladékot (ez bizony már
nem szemét, ha megfelelõen
van szelektálva!) fajtánként
külön kell begyûjteni, tovább
kell válogatni, a felhasznál-
hatatlan részét elõkészített,
szigetelt területen kell elhe-
lyezni, a területet késõbb
rekultiválni kell, valamint a
következõ lerakót is elõre
meg kell építeni. A költsége
ennek kb. négyszerese az
elõzõ módszernek.

Az, hogy fenti lehetõségek
közül melyikkel kell élnünk,
semelyik józanul gondolkodó
embernek vagy politikai erõ-
nek nem lehet kérdés. Az or-
szág, számos más országhoz
hasonlóan már választott: a
3. megoldást akarjuk! A lehe-
tõ legkevesebb szemetet, és
a lehetõ legtöbb újrahaszno-
sított hulladékot!

Szeretnék arról is pár szót
szólni, hogy ez mennyibe ke-
rül. Számomra tökéletesen
megbízható, a környékünktõl
független, az ökörtelek-völ-
gyi beruházással és hason-
lókkal kapcsolatosan teljesen
tájékozott forrásból tu-
dom, hogy az itteni üzleti
modell példaértékûen gazda-
ságos és jól kigondolt. Más
településeken multinacioná-
lis cégek üzemeltetik a sze-
lektív hulladékkezelõket és a
hulladék begyûjtését, a mi-
enknél magasabb áron, mivel
hasznot is termelnek maguk-
nak. A mi megoldásunk más
helyekkel összevetve igen-
is olcsó! Aki nem hiszi, járjon
utána!

Érdemes talán a kifizeten-
dõ pénz oldaláról is végig-
gondolni a fizetendõ díjat.

Egy 120 l-es kuka egyszeri
ürítésért kb. 550 Ft-ot kell fi-
zetni. Ez havonta kb. 2200-
2500 Ft. De mennyibe kerül
az az áru, amennyibõl ennyi
szemét összejön? Mindenki
kiszámolhatja a magáét, de
családonként kettõ, a me-
gyében átlagosnak mondott
fizetést figyelembe véve ez
több, mint 400.000 Ft bruttó
(forrás: internet), tehát kb.
250.000 nettó. Ennek a
2.200 Ft kb 1%-a, de alacso-
nyabb családi jövedelem ese-
tén sem több a szemétdíj,
mint a szemétté váló áru árá-
nak 2-3%-a - ennél pedig
még az áru csomagolási költ-
sége is nagyobb volt!

Miért tûnik most mégis
soknak ez a 2.200 Ft havon-
ta? Semmi másért, mert ed-
dig nem kellett kifizetnünk.
Jó lenne, ha mindenki tudo-
másul venné, hogy a tettek-
nek (a vásárlásoknak is) kö-
vetkezményei vannak, és se-
melyik politikai erõ nem hite-
getné a lakosságot azzal,
hogy a költségeket nem kell
megfizetni. Kár, hogy eddig
ez a hitegetés történt, mi-
ként az is, hogy most folyta-
tódik.

Mit lehetne mégis tenni,

hogy kisebb legyen a hulla-
dékkezelés költsége? Két dol-
got: egyre tökéletesebben
szelektálni, hogy az után-
válogatás költsége csökken-
jen: pl. megakadályozni és
büntetni a bontott autóal-
katrészek és az építési törme-
lék szelektív tárolókban való
elhelyezését, elõre megtisztí-
tani a használt üvegeket, stb.
Ez hosszabb távon eredmé-
nyezhet alacsonyabb árat.
Azonnal pedig a szolidaritá-
son lehet gondolkozni, hogy
a legrászorultabbaknak a dí-
jat mérsékelni - ez azonban a
többiek költségének növelé-
sét jelenti: akár kimondva, a
szemétdíjba beépítve, akár
bújtatottan, a más célokra
rendelkezésre álló összegek
átcsoportosításával. Magam
részérõl a tiszta játékot szere-
tem, ezért az elsõt tudom tá-
mogatni. A másodikat, és
minden további olyat, mely a
fák alá tereli a szemetet
(matricás módszer, stb.) ha-
tározottan elutasítok

Szautner Csaba elnök
Szilas Tér 

Környezetvédelmi
Közhasznú
Egyesület
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EK Olvasói levelek
A szemétdíjról politikailag függetlenül, 

környezetvédõ szemmel

„C s e T T I” APRÓK
- Elektronikai mûszerész állást keres szakmai gyakorlattal – több mûszakban
is, bedolgozás is érdekel!  06 20 391 0620, el.kondenzator@freemail.hu
- Vállalok: irodai munka, fõzés, takarítás, gyermek felügyelet, eladói
munkakör gyakorlattal. 06203832361, falus.agnes@freemail.hu
- Óvodapedagógus állást keres /szoc. munka, gyermekvédelem és baby sytter.
06202045953 polyagab@citromail.hu
- Baby sytter állást keres. 06205566107
- Villanyszerelõ/biztonsági õr állást keres. 06209196717 douglas@freemail.hu
- Konyhai munkát vállalok hosszú távra. 0036 30 9105447
- Cipõfelsõrész készítõ állást keres. 0630 341 0207 levaigizella@gmail.com
- Cipõfelsõrész készítõ állást keres. 0630 26 99944 nanasigizella@gmail.com
- Gyors-, és gépírást vállalok, pc van. 0036 70 252 2095
anndycica.andy@gmail.com
- Kõmûves, munkát vállal 0036 30 225 3442



„Boldog Új Évet”- mondogatjuk sû-
rûn egymásnak így év elején, ámde a
megszokott jókívánságokon túl, vajon
elgondolkozunk-e azon, hogy mitõl le-
het, illetve mitõl lesz jobb a következõ
esztendõ? Gondolunk-e arra, hogy szin-
te minden gondunk és bajunk bizony
rajtunk is múlik? Az egészségünkön, a
kreativitásunkon, a kitartásunkon, vagy
éppen a fogyni látszó türelmünkön?
Ugye kedves olvasó, te is tudod, hogy
szinte semmit sem ér a gazdagság, ha
nincs mellé egészség? Elcsépeltnek tûnõ
okoskodás ez, vagy talán mégsem?

A jórészt haszontalan tudásra épült
társadalmunkban már alig esik szó az
egyetemes értékekrõl, mint például a
szeretet, a család, a haza, az istenhit,
vagy éppen a barátság fogalmáról.
Olyan mély erkölcsi válságban van társa-
dalmunk, hogy az utolsó pillanataiban
vagyunk a cselekvésnek. Vagyis az emlí-
tett fogalmak újragondolása, és érték-
rendünkbe való visszaemelése kell, hogy
történjen, mert ennek elmaradása nyo-
mán teljesen széthullhat mindenfajta
emberi közösség. 

Ahogy idõsödöm, azt veszem észre
magamon, hogy mindig jobban féltem
azokat, akiket szeretek. Ilyenkor felte-
szem magamban a kérdést, hogy ebben
a beteges világunkban miképpen fog-
nak majd unokáink boldogulni? És ek-
kor mindig valamilyen felelõsség félét is
érzek magamban. Biztosan megtettem
minden rám esõ dolgot, hogy a jövõ
gyermekei a helyes úton járjanak? Szól-
tam-e, ha kellett, védtem-e igazam, ha
tudtam azt, vagy nyújtottam-e kezem,
ha azt várta valaki?

Azért szívet melengetõ érzés is törté-
nik velünk, hiszen a klasszikus értelem-
ben vett igazi összefogás szép, kerepesi
példáját látva az ember szívében ha-

rangvirágok muzsikálnak, ha figyelem-
mel kísérte a megsegített, katasztrófa
sújtotta devecseri család õszinte örö-
mét.

És az ember sokszor viaskodik magá-
ban a legyõzhetetlen múlandóság szo-
morúságán is, ámde ha tehetetlen is a
végsõ igazsággal szemben, majd ezt
bölcsen el is fogadja, akkor valószínûleg
megértette a legfontosabbat az életrõl. 

Aztán itt van a bizalom fogalma,
amely szintén egy megkopottnak tûnõ
szó, pedig nagyon fontos dolgot jelent.
Például a kerepesi, új képviselõ testület
tagjai sose feledjék, hogy mi nekik ad-
tuk bizalmunkat választáskor, vagyis
sorsunk egy szeletének formálási jogá-

val bíztuk meg õket. Tehát bízunk is
bennük!

A lelkiismeretes igazmondásba ve-
tett hitünk is sokszor próbára van téve,
a türelmünkrõl nem is beszélve. Néha
úgy tûnik ugyanis, mintha az értelem
végzetes vereséget szenvedett volna az
ország közösségi életében. Mintha csak
idegbeteg, és tolvaj politikusok irányí-
tották volna eddig a sorsunkat! Ennek
ellenére bíznunk kell, hogy lassan talán
változik valami, aminek apróbb jelei már
láthatóak, és egy igazságosabb, szebb
jövõ vár ránk, ahol a példa értékû fogal-
mak újra értelmet nyernek.

Kovács Ferenc 

Sok néven szólítottuk a Székesfehérváron
január 18-án meghalt katolikus papunkat,
Varga Józsefet.

Szólítottuk:  esperes úrnak,  plébános úr-
nak,  tisztelendõ úrnak,  József atyának
és Tiszinek.

Én csak József atyának szólítot-
tam, a gyermekeim pedig
Tiszinek.

Nagy szegénységbe jöttem
Szilasligetre lakni. Építkeztünk, -
csak egy szoba volt belülrõl be-
vakolva.

Az akkor 10 és 11 éves gyer-
mekeim, hogy a leckét meg tud-
ják írni, és tanulni tudjanak, a
szomszédból hosszabbítón keresz-
tül egy égõt kaptak. Víz csak az utcán
volt, és a nagymosást a patyolatba vittük.

Pedig a gondviselõ jó Isten a tenyerén
hordozott minket, mert a minden napi ke-
nyerük megvolt.

Soha nem panaszkodtunk senkinek, mert
a vasárnapi szentmisék feltöltöttek hittel és
lelki energiával!

József atya szentmise bemutatásából
igen mély Isten hit sugárzott! A prédikációk

egyszerûek voltak, de mindig átizzott belõ-
lük a jó Isten gondviselõ szeretete, így

fel lehetett belõlük lelkileg töltõdni
és építkezni, a családon belülre,
és a családon kívülre is!

Többször hallottam a prédi-
kációiból, hogy senki sem sze-
ret annyira minket, mint az
„édes Jézus”! Annyira bensõ-
séges volt ez,  behunyt szem-
mel az ég felé emelte a fejét,
és közben boldogan mosoly-

gott. Az ember úgy érezte,
hogy ilyenkor megnyílik az ég, és

ott van vele az „édes Jézus”!
A szegények szeretetére is buzdított.

Egy prédikációban azt mondta, hogy ad-
junk az utcai koldusnak akkor is, ha azt lát-
juk, hogy italra költi. „ Ha neki söröcskére
kell a pénz, akkor az neki a legfontosabb.”

Amikor a gyermekeim bérmálkoztak,
megkért, hogy adna egy pár bérmálkozói és
elsõáldozói ruhát, hogy rendbe tegyem, ki-
mossam és eltegyem, mert jövõre szegény

családoknak adja majd, ha nem lesz megfe-
lelõ ruhájuk. A sors iróniája, hogy mosni
szinte csak nyáron tudtam, de boldogan
vállaltam, hogy rendbe teszem és megõr-
zöm a ruhákat. Egy év múlva egy iskolás
gyermeket küldött hozzám, aki elvitte a ru-
hákat az elsõáldozóknak.

Egyszer anyák napján a prédikációkor azt
mondta: „Szerintem nem igazi édesanya,
aki nem hozza el a gyermekét a „ jó Isten-
hez.”

Sokat fáradozott az iskolai hittan órákkal.
Sokszor láttam igen fáradtnak, de soha sem
vállalta fel, hogy a gyermekek fárasztották
ki, mert amikor rákérdeztem, mindig csak
legyintett.

Az én gyermekeim az élõ hitet a jó Isten
kegyelmébõl, József atyától kapták, a hittan
órákon és a vasárnapi szentmiséken. Ezt a
hitet már soha nem veszi el tõlük senki, és
soha senki nem tudja megingatni.

József atya biztos, hogy ott van a Menny-
országban, ezért, mint közbenjárót, kérhet-
jük, hogy könyörögjön érettünk.

Kerepes, 2011.február 16.   

Egy édesanya Szilasligetrõl
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Álláshirdetés
A Fóti 

Közszolgáltató Kft. 
(2151 Fót, Malom u. 1.)

felvételt hirdet
Kertészetvezetõ

munkakörbe újonnan
induló kertészetébe. 
Szabadföldi, hideg-

meleg fóliás, zöldség 
és virágtermesztésben 
jártas szakemberek j
elentkezését várjuk. 

A szakmai 
önéletrajzokat

a következõ címre
kérjük elküldeni:

2151 Fót, Malom u. 1.
fotikft@gmail.com

József atya

Gondolatok errõl-arról
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Álláshirdetés
A Fóti Közszolgáltató Kft. 
(2151 Fót, Malom u. 1.) 

központi konyhájára azonnal 
felveszünk napi  nyolc órában, egészségügyi

kiskönyvvel rendelkezõ, jó munkabírású takarítónõt,
valamint konyhai kézilányt.

Önéletrajzokat a konyhavezeto@fotert.hu email
címre, vagy személyesen a Szent Benedek utca 9-11.

szám alá kérjük leadni. Elsõsorban fóti lakosok 
jelentkezését várjuk.  (Petrik Ágnes konyhavezetõnél)

CSERKÉSZ HÍREK
CSERKÉSZ CSALOGATÓ:

AZ ALAKULÓ KEREPESI CSERKÉSZ CSAPAT VÁRJA
OLYAN FIATALOK ÉS ELKÖTELEZETT FIATAL SZÜLÖK

JELENTKEZÉSÉT, AKIK SZÁMÁRA MEGHATÁROZÓAK E
MOZGALOM ÉRTÉKEI, ÉLETVITELE. ÉREZNEK

MAGUKBAN ELHIVATOTTSÁGOT KISEBB GYERMEKEK
VEZETÉSÉRE, PROGRAMJAIK SZERVEZÉSÉRE.

Életkor:14-35 év
INFO ÉS JELENTKEZÉS : Véber Gábor mûv. szervezõ

„FORRÁS” MÛVELÕDÉSI HÁZ KEREPES
veber.gabor@gmail.com skype: veber.gabor

T: 06 20-204-1916 veber@freemail.hu

Minden korosztályban el-
kezdõdött a felkészülés a ta-
vaszi szezonra. A gyerekek
még ebben a hidegben is na-
gyon lelkesen járnak az edzé-
sekre. Mindenki javítani sze-
retne a bajnokságban az ed-
dig elért helyezésén.

Február 28-tól edzõtábor-
ban mentünk Egerbe a ser-
dülõ és ifi csapatunkkal. Az
edzõtáborban, nagyon ke-
ményen, napi három edzés-
sel készülünk a tavaszi sze-
zonra. A komoly munka elle-
nére mindig boldogan, és te-
li élményekkel telnek a napja-
ink. A fiúkat követõen a lá-
nyok is edzõtáborba vonul-
nak. Március 6-án vasárnap
indulnak, délután, mert elõt-
te 13 órakor, még lejátszunk
egy elmaradt mérkõzést ta-
valyról. Minden szurkolót
szeretettel várunk!

A bajnokságban a lányaink

jelenleg a második helyen áll-
nak. Remélik, hogy tavasszal
még egy helyet léphetnek
elõre.

A csapataink télen se tét-
lenkedtek, különbözõ terem-
tornákon vettünk részt, vál-
takozó sikerrel. Többek kö-
zött a Pest Megyei Szövetség
által rendezett rangos tor-
nán, ahol az ifi- és a felnõtt
csapatunk mellett a lányok is
beneveztek, s a dobogós har-
madik helyen végeztek. 

Most is várjuk a focizni vá-
gyó fiúkat, lányokat, 6-tól 10
éves korig. A jelentkezõket
Molnár Ferenc várja a
20/414-42-85 telefonszámon.
A 11 évet betöltött korosztály
16 éves korig bezárólag Sza-
bós Zsoltnál jelentkezhet a
30/584-57-21 telefonszámon.
Az ifi korúak és a lányok Kiss
Kálmánt keressék a 70/619-
74-45 telefonszámon.

Kerepesi
Sporbarátok Hírei

FELHÍVÁS!
Gondnokot keresünk a sportpályára. Olyan
személyt várunk, aki vonzódik a focihoz,
mivel az Egyesületünk nagy fizetést sajnos
nem tud adni (50.000 Ft./hó). A munkaköri
feladatokat személyesen beszéljük meg az
érdeklõdõkkel. Jelentkezni a 70/429-55-32
telefonszámon lehet.

Kerepesi Sportbarát

GYEREKJÁTÉK A SZÁMÍTÓGÉP
Készítse sajátkezûleg

cége, vállalkozása üzleti tervét, árajánlatait…, továbbá
önéletrajzát, s egyéb szükséges dokumentumát ! 

–   Sajátítsa el ezt
hat hét alatt, s küldje a világ bármely pontjára egy perc alatt…

Számítógép – ismereti tanfolyamok
indulnak a KEREPESI TELEHÁZ-ban FOLYAMATOSAN

25 óra / 7000Ft .
Tanulással párhuzamos gyakorlási lehetõség !

Következõ tanfolyam: 2011. márc. 8. /kedd/ 17 óra
Helye: „forrás” Mûv. Ház / „CSETTI”  Kerepes

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

ÁLLÁSKERESÕK TÉRÍTÉSI DÍJA: 4.000 Ft 
NYUGDÍJASOK: 5000 Ft

KEREPESI „SZENIOR”
ÁLLÁSKERESÕ KLUB

ÁLLÁS-, és MUNKAERÕ KÖZVETÍTÉS, 

INFORMÁCIÓ  minden csütörtöki napon 14- 18 óráig

a  MÛV. HÁZ „CseTTI Studio”-jában.

Klubvezetõ:  Véber Gábor mûv. szervezõ / MÛVELÕDÉSI

HÁZ KEREPES
veber.gabor@gmail.com skype: veber.gabor

T: 06 20 204 1916     veber@freemail.hu
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Mentõk 104
Tûzoltók 105
Rendõrség 107

RENDÕRSÉG – POLGÁRÕRSÉG – KÖZTERÜLETFELÜGYELÕ
Rendõrség Kistarcsa 06-28/470-801
Kistarcsa járõrkocsi 06-70/214-6500
Rendõrség Gödöllõ 06-28-514-645 és 06-28-514-655
Polgárõrség Kerepes 06-20/618-9492
Közterület felügyelõ 06-20/559-8909

ORVOSI ELLÁTÁS
Orvosi ügyelet – Kistarcsa, Batthyány u. 4. 06-28/470-840
Ügyelet hétköznap 18.00 – 08.00 óráig, munkaszüneti napokon 0-24 óráig

RENDELÕ KEREPES TÖLGYFA U. 1.
Dr. Havay Miklós körzeti orvos 560-330, 06-20/983-8396
Hétfõ, szerda: 14.00 – 18.00, kedd, csütörtök: 9.00 – 12.00, 
péntek: páros hónapban: 9.00 – 12.00,    páratlan hónapban: 14.00 – 18.00-ig.
Dr. Hessami Ahmed körzeti orvos 560-330
Hétfõ, szerda: 9.00 – 13.00, kedd, csütörtök: 14.00 – 18.00, 
péntek: páros hónapban: 14.00 – 18.00, páratlan hónapban: 9.00 – 12.00-ig.

FOGÁSZAT
Dr. Dabasi András fogszakorvos 06-20/9294-944
Hétfõ, szerda: 14.00 – 20.00, kedd, csütörtök: 8.00 – 13.00,
péntek: páros héten: 8.00 – 15.00-ig.

Dr. Dobos István Péter fogszakorvos 06-20/9446-757
Hétfõ, szerda: 8.00 – 13.00, szerda: iskolafogászat, kedd, csütörtök: 13.30 – 19.30, 
Állandó ügyelet: Budapest, VIII. Szentkirályi u. 40.

GYERMEKORVOS
Dr. Vaszil László csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos 560-410
Hétfõ, szerda: 14.00 – 17.00, kedd: 9.00 – 12.00, csütörtök, péntek: 8.00 – 11.00-ig.
Védõnõi tanácsadó 560-331
Terhesgondozás és egészséges csecsemõ tanácsadás, szerda: 9.00 - 12.00
GYÓGYSZERTÁR Kerepes, Tölgyfa u. 3. Hétfõ-péntek: 8.00 – 18.00

RENDELÕ SZILASLIGET Wéber Ede u. 1.
Dr. Vincze Lajos háziorvos 482-640, 06-30/9278-637
Hétfõ, szerda: 8.00 – 12.00, kedd, csütörtök: 14.00 – 18.00, 
péntek: páros héten: 14.00 – 18.00, páratlan héten: 8.00 – 12.00-ig.
Dr. Szakolczai Zsuzsanna háziorvos 482-640, 06-20/382-4244
Hétfõ, szerda: 14.00 – 18.00, kedd, csütörtök: 9.00 – 12.00, 
péntek: páros héten: 9.00 – 12.00, páratlan héten: 14.00 – 18.00-ig.

GYERMEKORVOS
Dr.Mokos Zsuzsanna
Rendel: 2145 Kerepes-Szilasliget, Wéber Ede u 1. 06-28-481-419
Tel: 06-30-961-8160 ( sürgõs esetben)
Asszisztens: Kesziné Ángyási Mónika 06-30-942-4729
Védõnõ : Lénárd Jánosné Éva 06-20-559-8924
BETEGRENDELÉS: H: 9-12ig, K: 15-18ig, Sz: 9-12ig, Cs: 15-18-ig, P: 13-16ig !!!
EGÉSZSÉGES TANÁCSADÁS: Cs: 12,30-tól-14,30-ig (bejelentkezés alapján)
Csecsemõvíz kiadás: Szerda 16-18 óráig
Kiadó: Kesziné Á. Mónika, 06-30-942-4729
Helye: rendelõ alatti „garázs” helység.

GYÓGYSZERTÁR 
TÖLGYFA PATIKA; SZILASLIGET, WÉBER EDE U. 1. 481-418
Hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 8.00 – 18.00, szerda: 8.00 – 12.00.
TÖLGYFA PATIKA; KEREPES, TÖLGYFA U. 3. 490-079
Hétfõ-péntek: 8.00 – 18.00.
DELFIN GYÓGYSZERTÁR Kerepes, Szabadság út 102. 999-050
Nyitva hétköznap 8-20 óráig, szombaton 8-15 óráig

ÁLLATORVOS
Kerepes-Vet Állatgyógyászati Központ Állatorvosi Rendelõ 2144 Kerepes, Szabadság út 65. 
Dr. Horváth Bánk kisállatgyógyász, klinikus szakállatorvos, Dr. Korvin László magánállator-
vos Telefon, fax: (28) 490-369. Éjjel-nappal, 0-24 óráig hívható: (30) 22-177-23.
Rendelési és nyitvatartási idõ: hétköznap napközben folyamatosan 9-20-ig és megbeszélés szerint
bármikor.
Dr. Rédling Tibor Tel: 06-30-966-84-15, vagy 28-470-764, E-mail: amarilla@vnet.hu
Kistarcsa, Váci M. u. 2. Beteg állatok bejelentése: munkanapokon 12.00 óráig.
Rendelési idõ: hétfõ-szerda-péntek 18.00 – 20.00 óráig. Hétvégén és ünnepnapokon ügyeleti
szolgálat, melynek rendje kifüggesztve olvasható a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláin. 

HIVATALOK
Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Tel: (06 28) 561-050, -051, -052. Fax: (06 28) 561-060. Titkárság: (06 28) 561-059
Honlap: www.kerepes.hu E-mail: Polgármester: polgarmester@kerepes.hu
Jegyzõ: jegyzo@kerepes.hu
Ügyfélfogadás: Hétfõ: 8.00-12.00-ig, 13.00-17.30-ig
Szerda: 8.00-12.00-ig, 13.00-16.00-ig
Péntek: 8.00-12.00-ig

Kerepes Községszolgáltató Kht. 06-28/561-054
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 06-30/291-9487
Ügyfélfogadás: minden szerdán 9.00 – 12.00
Okmányiroda Gödöllõ, Szabadság tér 7. 529-100
Ügyfélfogadás: h.: 8-18, k., cs.:9-16.30; sze.: 8-16.30; p.: 8.30-11.30.
Földhivatal Gödöllõ 420-520
Ügyfélfogadás: h. és sz.: 8.30-11.30 és 13-15.30, p.: 8.30-11.30.

SZOLGÁLTATÓK
Gázszolgáltató (TIGÁZ) 430-488
Villanyszolgáltató (ELMÛ) 06-40/38-38-38
Az Elektromos Mûvek hibabejelentõje, 
(például, ha nem ég az utcában a villany): Eurovill Kft. 06-40-980-030
Vízmûvek (Szilasvíz) 492-110, fax: 560-540
Csatorna (Szennyvízmûtelep) 470-752
Temetõ (SZIGÜ Zrt) 490-685
Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2100 Gödöllõ, Dózsa György
út 69.
Tel: 06 (28) 561 203 Fax: 06 (28) 561 201 E-mail: sivak.zsuzsa@zoldhid.hu, www.zoldhid.hu
Szállítás, gyûjtés: 06 (28) 561-214; Számlázás, szerzõdéskötés: 06 (35) 501- 400

Autójavítás
Kerepesen!

Szervizelés, javítás, új alkatrészek, 
autómentés.

Mérsékelt árak, rövid határidõ.
Állandó elérhetõség: 

06-30-276-5340

Óvodások Karneválja

Iskolai házi ünnepség 

Az új aszfaltozási 
mód bemutatója Kerepesen
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KEREPESI VÉLEMÉNY  Megjelenik havonta  4000 példányban. • Kiadja a Windhager Kft. Decens Kiadója. Kiadó és szerkesztõség: 
2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. telefon: 06-30-335-9050, fax: 06-27-342-108, Fõszerkesztõ: Windhager Károly. windhager@decens.eu •

Nyomdai elõkészítés: Jenõgrafika (jenografika@gmail.com)  • Készült a Berei és Társa Nyomdában Mogyoródon 

Víz- Gáz – Fûtésszerelés!
Ifj. Polovics Mihály

Weblap: www.gaz-viz-
futes.hu

Mobil: 20/ 246-5366, 20/
5366838

Tervezés, kivitelezés.
Családi házak, lakások, új és

felújítási munkái 
teljes körû ügyintézéssel.

Víz, gáz és fûtési vezeték, szerelés, cseréje.
Fûtési rendszerek kiépítése, meglévõ rendszerek

bõvítése, radiátorok,
fûtõkészülékek cseréje.

Fürdõszoba, WC, konyhai vízszerelés. Vezetékek 
és berendezési tárgyak cseréje.

Új kiépítésû gázszerelés, tervezéssel. Gáz alap 
és fogyasztó vezeték szerelése,

gázvezetékek cseréje. Külsõ belsõ munkák, 
gázmû meó ügyintézéssel.

Napkollektorok.
Gázkészülékek javítása, cseréje.

Gáztûzhely, vízmelegítõ, lakásfûtõ 
készülékek javítása cseréje.


