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Az idén is megtartotta Kerepes a térség-
ben már jól ismert és kedvelt rendezvényét,
mely a Szent Anna templomban kezdõdött
a kétnyelvû misével.

A nagyszabású rendezvényen a hazai fel-
lépõ csoportokon kívül számos vendég
együttes is érkezett, akik szintén igen szín-
vonalas mûsorral mutatkoztak be.

A megnyitón Kiss Károly alpolgármester,
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke szlovák nyelven köszöntötte a különbözõ
látványos népviseletbe öltözött csapatokat,
majd az Országos Szlovák Önkormányzat

képviselõje is szlovák nyelven folytatta a kö-
szöntést. Franka Tibor polgármester pedig
magyarul üdvözölte az ismét Kerepesre lá-
togatott hagyományõrzõ sokaságot, s üd-
vözölte a fellépõket Mihalik Mihály  díszpol-
gár is.

Vendégek érkeztek a szlovákiai Zselizbõl,
a hazai Palotásról, Zsámbokból, valamint a
közeli Csömörrõl, Kistarcsáról és Nagytarc-
sáról.

A kerepesi csoportok közt elsõ alkalom-
mal tûnt fel a még egy éve sem mûködõ
Német Nemzetiségi Önkormányzat által

színpadra küldött csoport, amely tovább
színesítette a szép viseletek kavalkádját.

Láthattuk a Kerepesi Pávakör elõadásait,
a Lila Akác és az Aranyesõ bemutatóját, a
Kisvirág tánckarának legfiatalabb csoport-
ját, majd a zselizi Kiskincsõ és Nagykincsõ
tánckar mûsorát, majd szépen sorban a
többikét is.

Igazi látványosság, valódi örömünnepnek
lehettünk részesei ezen a napon, amelyiken
még az idõjárásra sem lehetett panaszunk.

A mûsort Paksa Zsuzsanna vezényelte le,
kifogástalanul.

X. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál

A Kisvirág tánccsoport

Gyerekek szlovák nyelvû köszönztõje

Franka Tibor polgármester

Az Országos Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat képviselõje

A Pávakör Egyesület táncosainak egyik egysége

Lila Akác fellépés



Június 3-án vasárnap az
Úrnapi misére és a körmenet-
re érkezõ hívõk zsúfolásig

megtöltötték a Szent Anna
templomot. 1264. szeptem-
ber 8-án kelt Transiturus bul-
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Rövid idõ alatt elkészült a
hamarosan 100 éves évfor-
dulóját ünneplõ Szent Anna
templom belsõ felújítása,
festése. Frajna András atya
büszkén vezetett körbe a
megszépült templomban, el-
mondva azt is, hogy egy kis
gond még mindig akad,
ugyanis a régen készült tetõ
sajnos egy-két helyen beázik,
amit a lehetõ legrövidebb
idõ alatt igyekeznek megol-
dani.

Az atya ezúton is köszöne-

tét fejezi ki a „korai gondos-
kodásért” Franka Tibor pol-
gármester úrnak, akinek ötle-
tére három éve támogatói
csoportokat alakítottak,
melynek tagjai folyamatos
anyagi hozzájárulást vállalva
gyûjtötték a pénzt a felújítás-
ra, megköszönve minden
kedves adományozónak a tá-
mogatást, valamint a SZIGÜ
Zrt vezetõjének, Szegedi Ist-
ván úrnak, aki az állványzat
felállításában vállalt jelentõs
anyagi segítséget.         -gé-

Pane, zmiluj sa. Pane zmíluj sa.         –
Uram, irgalmazz. Uram, irgalmazz.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.    –
Krisztus, kegyelmezz. Krisztus kegyelmezz.

Pane, zmiluj sa. Pane zmíluj sa.         – 
Uram, irgalmazz. Uram, irgalmazz.

Mise szlovákul
A X. Nemzetközi Nemzeti-

ségi Nap – ahogy a hagyo-
mány szerint a forgatóköny-
ve rögzült - szentmisével kez-
dõdik, melyen a felvidékrõl
érkezett zselízi pap, Frajna
András atya mellett miséz a
Szent Anna Templomban.

Természetesen a  szövegek és
az énekek jó részét is szlová-
kul mondják, illetve éneklik.
Így történt ez most is. A
templomban a szlovák nyel-
vû éneklésbe a kerepesi szlo-
vákok is bekapcsolódtak,
nemcsak a vendégek.

Úr Napja

Lebontották az állványzatot

Mise szlovákul, a szépen felújított templomban

Szilasligeten június 3-án, a hívek által emelt 
Szent László kápolna búcsú ünnepén Gulyka József 

isaszegi plébános, címzetes prépost úr misézett

Elsõáldozók

lával IV. Orbán pápa hirdette
ki Úrnapja ünnepét, melynek
megünneplését a Pünkösd
nyolcadát követõ elsõ csütör-
tökre tûzte ki. A hagyomány
szerint Aquinói Szent Tamás
írta az ünnepre a liturgia szö-
vegét. A szentmisében az
“átváltoztatástól” kezdve Jé-
zus teste és vére jelen van a
kenyér és a bor “színében”.
Ez a jelenlét megmarad,
ezért õrizzük a Szentostyát a
Tabernákulumban, és az
örökmécs jelzi, hogy Jézus itt
van velünk. 

Az úrnapi körmenet a kö-

zépkori leírások szerint elsõ-
sorban áldó szertartás volt. A
négy oltárnál a pap azért állt
meg, hogy a település négy
körzete felé, s ezen keresztül
a földkerekség négy világtája
felé elvigye az oltáriszentség
áldását. Voltaképpen azt a
mozdulatot nagyítja fel a
körmenet, ahogy a szentségi
áldáskor a pap kezébe veszi a
Legszentebbet, s a mozdula-
tával a szentségi áldásba be-
foglalja nemcsak a jelenlévõ-
ket, de egész közösségünket,
végsõ soron az egész földke-
rekséget.
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Kerepes azon kivételes te-
lepülések közé tartozik, ahol
nem áll meg a munka, itt hó-
napról hónapra új és új fej-
lesztések, építkezések, csíno-
sítások történnek faluszerte.

Sajnálatos tény, hogy amíg
a község túlnyomó része en-
nek örül és tesz is érte, addig
akadnak, akik a rombolásban
találnak gyönyörûséget, el-
torzult lelki világuk következ-
tében.

Írtunk már kitört facseme-
tékrõl, a lefûrészelt faluvégi
keresztrõl, s egyebekrõl. Jú-
niusra is jutott egy újabb kár-

okozás, ledöntötték talapza-
táról a Szilason található ha-
talmas faragott fejet. Vajon
kinek tetszhet jobban a föl-
dön guruló faragvány, mint a
rendezett állapotban meg-
csodálható alkotás.

Ezt a fejet egy székely fafa-
ragó készítette ajándékba
Franka Tibornak, aki felaján-
lott azt a községnek, ezzel is
hozzájárulva a kellemesebb
környezet kialakításához.

A barbár cselekedet ered-
ményét lásd a mellékelt ké-
pen.

Kerepesi Községszolgáltató Kft.

A júniusi rendkívüli képvise-
lõ-testületi ülésen a képviselõk
Franka Tibor polgármester ja-
vaslatára egyhangúlag úgy
döntöttek, hogy nem véglege-
sítik Varga László ügyvezetõ
megbízatását.

Varga úr elfogadta a dön-
tést, de közös megegyezéssel
kívánt megválni a munkahelyé-
tõl. Kérését a testület meg is
szavazta.

Polgármester úr a testületi
döntés után két nappal kapta
kézhez a már korábban elindí-
tott belsõ ellenõri vizsgálat
eredményét, amely szabályta-

lan elszámolások tényére hívta
fel a figyelmet az üzemanyag
számlák terén. Mindez felveti
az ügyvezetõ felelõsségét, s
ugyancsak kifogásolható, hogy
ügyvezetõ úr néhány hete ju-
talmakat osztott ki a tulajdo-
nos önkormányzat elõzetes tá-
jékoztatása nélkül, miközben a
Kft-nek jelentõs  köztartozásai
vannak. Mindezek tudatában
polgármester úr újabb vizsgá-
latok elindítását látta szüksé-
gesnek.

A Kft ügyvezetõi munkakör-
ének betöltése érdekében már-
is kiírták a pályázatot.

Az önkormányzat hozzájárul a méhnyakrák
elleni védõoltás költségeihez!

Elõzzük meg a bajt
Meglehetõsen gyakori a

méhnyakrák, naponta meg-
hal egy nõ ebben a beteg-
ségben Magyarországon, pe-
dig megelõzhetõ lenne. Van
védõoltás, amit ha idõben al-
kalmaznak, akkor az megvé-
di a nõket ettõl a halált oko-
zó bajtól, egész életükön ke-
resztül. A serdülõkor kezde-
tén, 13-14 év körül, még az
elsõ nemi aktus elõtt kell a
védõoltást beadni, fél év
alatt három alkalommal,
amire a teljes védettség ki-
alakul.

Sajnos ez a védõoltás hiva-
talos áron nem kevés pénzbe
kerül, ezért viszonylag keve-
sen élnek vele. Vaszil doktor
úr kezdeményezésére polgár-
mester úrnak sikerült jelen-
tõs mértékben lealkudnia az
oltóanyag árát, így a három
oltáshoz szükséges mennyi-
ség egy személy számára
már csak 60.000 Ft-ba kerül.
A képviselõ-testület is úgy
döntött, hogy az élet és az
egészség van olyan fontos,
hogy még az önkormányzat
kevéske pénzébõl is áldozza-
nak rá, ezért a fenti összeg-

bõl az az önkormányzat az
egyik oltás felét, 10.000 Ft-ot
magára vállal minden
kerepesi lány esetében. 

A nyilvántartás szerint Ke-
repesen, ebben a korban,
amikor az oltás a leghatáso-
sabb, 50-60 lány található.

Javasoljuk a szülõknek,
hogy éljenek ezzel a lehetõ-
séggel, ha módjuk van rá. A
kedvezményes oltóanyag és
a támogatás igénybevétel-
éhez kérjük, jelentkezzenek
be a Polgármesteri Hivatal
titkárságán.

Építkezés és rombolás

Pályázat a Kft ügyvezetõi
munkakörére

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselõ testülete a
Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft élére ügyvezetõt
keres.
A munkaviszony határozatlan idejû, az állás 2011. szeptem-
ber 1. napjától betölthetõ.

Pályázati feltételek:
- Büntetlen elõélet
- Legalább mûszaki vagy gazdasági középfokú 

végzettség
- Hasonló területen szerzett tapasztalat

Fényképes önéletrajzzal elkészített, konkrét elképzeléseket
tartalmazó pályázati anyagokat 2011. július 31. napjáig
lehet benyújtani a Polgármesteri hivatalba (2144 Kerepes,
Vörösmarty u. 2.) 
Bõvebb felvilágosítást Franka Tibor polgármester és
Bondorné Kisbenedek Éva mb. jegyzõ nyújt a 06-28/561-
050-es telefonszámon.
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A 2011. január 1-jétõl hatá-
lyos jogszabály szerint öregségi
teljes nyugdíjra életkorától füg-
getlenül jogosult az a nõ, aki leg-
alább negyven év jogosultsági
idõvel rendelkezik, és azon a na-
pon, amelytõl kezdõdõen az
öregségi teljes nyugdíjat megál-
lapítják, biztosítással járó jogvi-
szonyban nem áll.

A nyugdíjjogosultság szem-
pontjából jogosultsági idõnek
minõsül a keresõ tevékenységgel
járó biztosítási vagy azzal egy te-
kintet alá esõ jogviszonnyal, va-
lamint a terhességi-gyermekágyi
segélyben, gyermekgondozási
díjban, gyermekgondozási se-
gélyben, gyermeknevelési támo-
gatásban és a súlyosan fogyaté-
kos vér szerinti vagy örökbe fo-
gadott gyermekére tekintettel
megállapított ápolási díjban el-
töltött idõvel szerzett szolgálati
idõ. A nõk kedvezményes nyug-
díjjogosultságához keresõtevé-
kenységgel járó biztosítási vagy
azzal egy tekintet alá esõ jogvi-
szonyok az alábbiak:
• 1998. január 1-jét megelõzõ-

en a kisiparosként, a magán-
kereskedõként, alkalmi fizikai
munkát végzõként, a szerzõ-
déses üzemeltetésû üzlet biz-
tosított vezetõjeként, gépjár-
mûvezetõ-képzõ munkakö-
zösség tagjaként, gazdasági
munkaközösség tagjaként,
ipari és szolgáltató szövetke-
zeti szakcsoport tagjaként,
kisszövetkezet tagjaként, me-
zõgazdasági szakszövetkezeti
tagként, egyéni gazdálkodó-
ként,

• 1997. december 31-ét követõ-
en közalkalmazotti, illetõleg
közszolgálati jogviszonyban,
ügyészségi szolgálati jogvi-
szonyban, bírósági jogvi-
szonyban, igazságügyi alkal-
mazotti szolgálati viszonyban,
hivatásos nevelõszülõi jogvi-
szonyban, ösztöndíjas foglal-
koztatási jogviszonyban álló
személy,

• a kiegészítõ tevékenységet
folytatónak nem minõsülõ
egyéni vállalkozó,

• a mezõgazdasági õstermelõ,
ha a reá irányadó nyugdíjkor-
határig hátralévõ idõ és a már
megszerzett szolgálati idõ
együttesen legalább 20 év, 

• a felsoroltakon túl munkavég-

zésre irányuló egyéb jogvi-
szony keretében munkát vég-
zõ személynek kell tekinteni
azt is, aki: alapítvány, társadal-
mi szervezet, társadalmi szer-
vezetek szövetsége, társasház-
közösség, egyesület, köztestü-
let, kamara, gazdálkodó szer-
vezet választott tisztségviselõ-
je; szövetkezet vezetõ tisztség-
viselõje,

• Jogosultsági idõként kell figye-
lembe venni a kisiparos, a ma-
gánkereskedõ, az egyéni vál-
lalkozó, a gazdasági munka-
közösség tagja és a szerzõdé-
ses üzemeltetésû üzlet vezetõ-
je házastársának, továbbá
1988. december 31-ét követõ-
en a gazdasági társaság ter-
mészetes személy tagja házas-
társának azt az idejét, amelyre
utána társadalombiztosítási
járulékot fizettek.
A vonatkozó jogszabály ren-

delkezése szerint a nõk a kedvez-
mény alapján megállapított öreg-
ségi teljes nyugdíjának összegét
valamennyi megszerzett szolgála-
ti idõ alapján állapítják meg. 

Az öregségi teljes nyugdíj nem
állapítható meg, ha a keresõ te-
vékenységgel járó biztosítási
vagy azzal egy tekintet alá esõ
jogviszonnyal szerzett szolgálati
idõ nem éri el a harminckét évet,
olyan nõ esetén pedig, akinek a
súlyosan fogyatékos vér szerinti
vagy örökbe fogadott gyerme-
kére tekintettel ápolási díjat álla-
pítottak meg, a harminc évet. 

Az elõírt jogosultsági idõ - ha
a jogosult a saját háztartásában
öt gyermeket nevelt - egy évvel,
minden további gyermek esetén
további egy-egy évvel, de össze-
sen legfeljebb hét évvel csökken.
Saját háztartásban nevelt gyer-
meknek azt a vér szerinti vagy
örökbe fogadott gyermeket kell
tekinteni, akit a családi pótlékra
jogosultság szempontjából szá-
mításba kell venni. Az ellátás
megállapításához tehát össze-
sen 40 év keresõtevékenységgel
szerzett jogviszonyok keretében
szerzett jogosultsági idõ és -
amennyiben az érintettnek 11
vagy több gyermeke van és sú-
lyosan fogyatékos gyermekre te-
kintettel ápolási díjban eltöltött
idõvel is szerzett szolgálati idõt -
legalább 23, illetõleg legfeljebb
32 év keresõtevékenységgel járó
biztosítási vagy azzal egy tekin-
tet alá esõ jogviszonyból szár-
mazó idõ szükséges.

Kissné Horváth Marianna 
Gazdasági tanácsadó

A nõk kedvezményes öregségi teljes

nyugdíjra jogosultságának feltételei

2011-tõl
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Építkezések, munkák Kerepesen
A mûvelõdési ház az udvar felõl

Jól halad a bölcsõde építése

A mûvelõdési 
ház belülrõl

Korlátfestés

CsaládsegítõKerepesen mûködõ társaság keres 
az alábbi munkakörökbe kollégákat:

• laboratóriumi gyakorlattal analitikus, 
mezõgazdasági terményellenõrzésre

• nagymûszeres vizsgálatokra (HPLC, GC)
gyakorlott analitikus/mérnök

• takarító (esti órákban, napi max 4 órában)

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
a info@mertcontrol.com e-mail címen lehet.



Tudjátok, hogy mi történt má-
jus utolsó szombatján az iskolá-
ban? Ha tudnátok, akkor azt kí-
vánnátok, hogy egyszer ti is eljö-
hessetek ebbe a nagy buliba!
Nemsokára ti is részesei lehettek
a kalandnak! Figyeljetek csak!

Május 28-án este 9-órakor
kezdõdött a vigadalom. Volt ka-
ja, pia, tánc, zenebona, ahogy ál-
talában egy partin szokott lenni,
meg persze jó hangulat is. Ezt a
„rendezvényt” a felsõ tagozato-
soknak szervezték, mégpedig ju-
talomként.

Mindjárt az este kezdetén ve-
gyes csapatokká alakultunk élet-
korra és nemre való tekintet nél-
kül. A csapatok még „mentoro-
kat” is kaptak. Nagyon örültünk
nekik, mert ismertük õket, mivel
rég elballagott „lovak” voltak a
Széchenyibõl.

Tök jó feladatokat kellett vég-
re hajtanunk az éjszaka kellõs kö-
zepén. Rajzoltunk, kincset keres-

tünk, verset faragtunk.. A felada-
tok megoldásához elõzetesen
négy „hatalmas” könyvet olvas-
tunk el. Ezek: Balázs Ágnes: Lufi
és Szamóca, Gárdonyi Géza: Lát-
hatatlan ember, Rideg Sándor:
Indul a bakterház és Shakes-
peare: Rómeó és Júlia. Aranyos,
vicces és érdekes könyveknek bi-
zonyultak.

Mikor már kifáradtunk a vers-
írásban és a kincskeresésben,
várt ránk finom enni-inni való
meg egy kis frissítõ tánc,
Ragoncza Imre bácsival. Az éj-
szaka utolsó feladata a jelenetek
elkészítése volt. Mindenki na-
gyon jól és élethûen el tudta ját-
szani a szerepét. Az idõ gyorsan
robogott velünk, és az elsõ ka-
kasszóra már következett is az
eredményhirdetés.

A Capulet lányai (Gál Vivien,
Hock-Sirsom Viktória, Cserven
Szabina, Petrovics Zsuzsanna,
Demendi Dzsenifer) lettek az el-
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ÉSÉJSZAKAI KÖNYVVARÁZS
Az idén sokadik alkalom-

mal közkívánatra rendeztük
meg az Éjszakai könyvvarázs
címû különleges vetélkedõt.
Iskolánk harminc tanulója
vállalta, hogy elõzetesen el-
olvassa azt a 4 regényt, ame-
lyet a magyartanárok javasol-
tak számukra.

Május 28-án este izgatot-
tan gyülekeztek a „gyõztes”
gyerekek iskolánk kapujában.
Izgalmas éjszakára készül-
tünk. Legelõször a csapatok
megalakítására került sor, hi-
szen a feladatokat így oldot-
ták meg. 

A hangulat megalapozása-
ként a könyvtárban a Szauzer
Ildikó néni férje, Feri bácsi gi-
tározott a gyerekeknek, majd
következett az est vendége
Finy Petra írónõ. A fiatal író-
költõ 2008. óta ír verset, pró-
zát egyaránt az óvodás és a
10-12 éves korosztály számá-
ra. A könyvesboltok polcairól
ismerõs lehet Az ovi-ügy, Do-
ki-ügy, a Lámpalány meséi és
az Azurro címû fantasy regé-
nye. A szerzõ nebulóinkat
apró feladatokkal örvendez-
tette meg: a versírós gyakor-
lat különösen nagy sikert
aratott és minden elfogult-
ság nélkül mondhatom, a
rögtönzött csapatok remek
kis költeményeket alkottak. 

Az elõadás alatt Klári néni,
Bogi néni és az iskolánkból
már elballagott segítõ lányok
elõkészítették az éjszaka leg-
izgalmasabb feladatát. Az
elõzetesen elolvasott regé-

nyekhez kapcsolható tárgya-
kat dugtak el az iskola terüle-
tén, amelyeket sötétben,
elemlámpával kellett megke-
resniük a gyerekeknek. Mon-
danom sem kell, hogy a siker
elementáris volt! Ezután
Ragoncza Imre bácsi táncol-
tatta meg a gyereksereget. A
késõbbiekben terveztek még
könyvborítót, illetve minden
csapat elõadott egy rögtön-
zött jelenetet az általa kivá-
lasztott mûbõl. 

A feladatok közötti szüne-
tekben a büfében rakhatta
mindenki tele a pocakját.
Vinczler Timi néni fáradha-
tatlanul gyártotta a meleg
szendvicseket és a gofrit
egész éjszaka. 

A vetélkedõt végül a
Capulet lányai csapat nyerte.
Név szerint: Cserven Szabina,
Demendi Dzsenifer, Gál Vivi-
en, Hock-Sirsom Viktória,
Petrovics Zsuzsanna. Gratulá-
lunk Lányok! Ügyesek volta-
tok! Terveink szerint jövõre
hasonlóan izgalmas éjszakát
tölthetünk együtt.

Köszönet illeti a pedagó-
gusokat, akik vállalták, hogy
egész éjszaka szórakoztatják
és ellátják a gyerekeket. Kö-
szönjük Mészáros Klári néni-
nek, Müllner Margit néninek,
Nagy Bogi néninek, Vinczler
Timi néninek, Babi néninek,
Laci bácsinak és Imre bácsi-
nak!

Fehérváriné Bencze Ildikó 
iskolai könyvtáros

„Sötét erõk éjszakája”
Jelentés: az Éjszakai könyvvarázsról

sõk. Az én csapatom pedig má-
sodik helyezést ért el, és mi is
kaptunk jutalmat, mégpedig egy
„nyálcsorgatóan” finom tortát.
Mindezek után felmentünk a
könyvtárba a nagyokkal szelle-
met idézni. Még hozzá Széche-
nyi szellemét. Lehet, hogy kicsit
megharagudott Széchenyi, de
attól függetlenül nagyon jól
éreztük magunkat, és nagyon
meg is ijedtünk tõle, mikor meg-
jelent. Igaz, ha nem ijedtünk vol-
na meg, nem is lett volna igazi
szellemidézés. Akik még ezután
sem mentek haza, velem együtt
próbáltak ébren maradni, de ez
már nem mindenkinek sikerült.

Fáradtan, de felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagon „vánszorog-
tunk” haza záróra után. De itt
még nincs vége, hiszen néhány
óra múlva minden energiánkat a
10 órakor kezdõdõ nappali gye-
reknap izgalmai kötötték le.

Köszönjük a szervezõknek, ta-
nárainknak és könyvtáros” né-
niknek”, mert ennél tökélete-
sebb éjszakai gyereknapot nem
minden „pisis” kap. Úgyhogy
sajnálhatja, aki nem jött, (fõleg
Ricsi a hetedikbõl), aki a sötét
harcok helyett a focit választot-
ta.) Látszik, hogy pasiból van!

Nemes Bettina 6.b
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Évzáró az iskolában

Június 17-én délután bú-
csúztattuk az iskolában az
idei tanévet, és a végzõs diá-
kokat.

Miután Mária néni és Béla
bácsi vezetésével - lila és kék
lufikkal, és tömött virágcsok-
rokkal - végigjárták a  nyolc
éven át minden nap látoga-
tott termeket és folyosókat,
a zsúfolásig megtelt udvaron
folytatódott a ballagási cere-
mónia. Közös emlékeik fel-
idézésével búcsúztatták õket
a hetedikesek, hasznos útra-
valókat kaptak Nagy László
igazgató úrtól, majd Mayer
Margit néni szólt szép sza-
vakkal a ballagókhoz.

Az igazgató úrtól hallottuk

az idei szép statisztikákat
mind a végzõsök teljesítmé-
nyérõl, akik megtalálták és
felvételt nyertek felsõbb isko-
lákba, mind a beiratkozott
leendõ elsõ osztályosok szá-
máról, és lehetõségeikrõl. A
kiváló tanulmányi eredmé-
nyekért rengeteg oklevelet és
jutalomkönyvet osztottak ki
az arra érdemes tanulóknak.

Az ünnepély végeztével a
szálló lufik között a gyerekek
az osztályaikba vonulva ve-
hették át bizonyítványaikat;
ezzel a minden évet lezáró
eseménnyel valóban elkez-
dõdhetett számukra az oly-
annyira áhított nyári szünidõ.

Katona Judit

Búcsúztató
Nyolc éve már, hogy kissé

bátortalanul átléptétek az is-
kola küszöbét. Az addig szü-
lõk által szorongatott kis ke-
zeket az elõttetek álló peda-
gógusok fogták meg és segí-
tettek beilleszkedni az iskola
mindennapjaiba. Mindig a
helyes irányt mutatták a ta-

nulás útvesztõjében. Dicsér-
tek és dorgáltak is ezen a
hosszú úton, amit megtette-
tek, de higgyétek el csak a
legjobbat akarták nektek,
akárcsak a szüleitek. Mielõtt
az utolsó utatokra indulná-
tok az iskola falai között, áll-
jatok meg egy pillanatra és

idézzétek fel magatokban az
elmúlt nyolc év legvidámabb
perceit, óráit, napjait, éveit,
és vigyétek magatokkal em-
lékül. De mielõtt elindultok
szeretettel és tisztelettel bú-
csúzzatok el tanáraitoktól,
akik nem kis erõfeszítéssel és
kitartással segítettek abban,
hogy az általuk átadott tu-
dást elsajátítsátok. Mi szülõk
köszönjük, hogy nyolc éven
át sajátjukként gardírozták
gyermekeinket, higgyék el

tudjuk, hogy nem volt köny-
nyû.  Köszönjük az anyák-
napjákat, színházakat, gyer-
meknapokat, Széchenyi Gá-
lákat, osztálykirándulásokat,
nyári táborokat, és végül azt
a pedagógusi hivatás szere-
tetet, amivel a bátortalan kis-
gyermekbõl önbizalommal
teli, olykor szemtelen, de
tisztaszívû kamaszt neveltek.

További munkájukhoz erõt,
egészséget és kitartást kívánok.

Pivarcsi Gábor

Széchenyi Gála és Gyermeknap

Az idei Széchenyi gála és Gye-
reknap az iskola udvarán került
megrendezésre. Délelõtt az in-

tézmény jelenlegi és leendõ di-
ákjai varázsolták el a népes kö-
zönséget tánctudásukkal.

Az ovisok az õket 3 évig ne-

velõ és tanító óvó nénik koreog-
ráfiája alapján színes mûsort
adtak. Az iskola tanulói
Ragoncza Imre vezényletével a
8 év alatt elsajátított táncok szé-

les skáláját mutatták be, osztá-
lyokra lebontva.

Délután Róka Szabolcs inte-

raktív gyermekelõadásán vehet-
tünk részt, miközben a gyere-
kek szülei bográcsban készítet-
ték a különbözõ finomságokat

éhezõ csemetéik és nevelõik
számára.

A rendezvényt különbözõ
népi,- és közösségi játékok tet-
ték változatossá. Kisebbek és
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CNC gépkezelõket keresünk
budapesti munkahelyre. 

Magas kereseti lehetõség! 
Azonnali kezdés!

Továbbá keresünk: lakatosokat 
(feltétel rajzolvasás), 

és porbeles hegesztõket
budapesti munkahelyre, 

azonnali kezdéssel!

Telefon: 06 70/ 6217- 884; 06 20/ 4429- 121
E-mail: kordinacioo@gmail.com

A Pedagógus Nap alkalmából Franka Tibor 
polgármester köszöntötte a nevelõket, tanárokat 

és kitüntetést adott át.

nagyobbak egyaránt érdeklõd-
ve figyelték a helyszínre vonuló
rendõr,- és tûzoltó alakulat elõ-
adását, továbbá megnézhették
és kipróbálhatták a szirénázó
jármûvek számukra oly varázs-
latos berendezéseit.

A pedagógusok önfeláldozó
munkáját, és a szülõk összetar-
tását látva öröm tölti el a szülõi
szívet, hogy gyermeke és önma-
ga is ilyen közösségbe tartoz-
hat.

KJ

A Mihály Dénes Szakképzõ Iskola a
következõ tanári állások hirdetését

szeretné kérni.
• 1 fõ gépírást oktató tanárt és

• 1 fõ közgazdász tanárt keresünk.
Jelentkezni a következõ E-mail címen

lehet: henizidi@gmail.com

Mindenki számára elérhetõ szakképzési
lehetõség

a Mihály Dénes Szakképzõ Iskolában. 
Esti tagozaton 

akár több szakmát is szerezhet!

Alapfokú
Irodai asszisztens
Meg szeretné tartani a munkahelyét? Irodában szeretne dolgozni? A számítógép
használatát meg szeretné tanulni? - ez, az Ön szakmája!

Számítógép szerelõ, - karbantartó
Nincs érettségije? Szeretné megtanulni a számítógép mûködését, szerelését? -  Je-
lentkezzen!

Középfokú

Informatikai rendszergazda – CISCO 
Válassza ezt a szakmát, ha mindent tudni akar a hálózatokról, a számítógéprend-
szerekrõl, biztonságról?

Felsõfokú

Pénzügyi szakügyintézõ - Társadalombiztosítási és bérügyi szakelõadó
Vállalkozásoknak, szervezeteknek szüksége van olyan munkatársakra, akik jártasak a számvitel-
ben, ismerik a pénzügyi fogalmakat, esetleg a bérszámfejtésben is járatosak!

Médiatechnológus asszisztens
Bevezetés a média világába

Szükséges feltételek:

Alapfok esetén: 10. (az 1998/99 elõtt végzetteknek 8 általános) évfolyam elvégzé-
se.
Közép- és felsõfok esetén: érettségi vizsga.

A részletekrõl és a feltételekrõl érdeklõdjön a 0670/933-6300- telefonszámon! Je-
lentkezni lehet Szojár Magdolnánál a 0670/605-2621-os telefonszámon illetve sze-
mélyesen június 29-én (szerdán) 9-18 óráig. Cím: 2243 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
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Szivárvány óvoda
Többször jártak óvodánkban a

tanító nénik, Rozika néni, Kriszti
néni, Valika néni. Játékos foglal-
kozások keretében ismerkedtek a
leendõ elsõ osztályosokkal. A
gyerekek nagyon örültek, hogy a
tanító nénikkel lehettek.

Megtartottuk a gyermekna-
pot. Közös játékkal, játékos verse-
nyekkel, apró ajándékokkal.

Május 28-án zárult az év óvo-
dánkban. Minden csoport szín-
vonalas mûsorral készült az év-
záróra. A mûsorok után a nap
néptáncbemutatóval, majd a ju-
niálissal folytatódott. A vidám
délután most is népszerû volt a
gyerekek és a szülõk körében
egyaránt. Sokféle kézmûves te-
vékenységbe kapcsolódhattak

be a gyerekek, volt arcfestés,
ugrálóvár, büfé, gulyásleves, lán-
gos is. Jó hangulatban telt a dél-
után.

A nap sikeréhez támogatásuk-
kal hozzájárultak: Tóth és társa
pékség, Kerepes, Illés cukrászda,
Oravecz pékség, Krisztián Károly
Zöldséges Kistarcsa, Sipos Mária.
Köszönjük!

Június 11-én köszöntöttünk
régi munkatársunkat nyugdíj-
ba vonulása alkalmából. Né-
meti Józsefné, Zsuzsa néni 32
éve óvodánk dolgozója. A Csi-
csergõ óvoda Méhecske cso-
portjából a gyerekek és az
óvónénik, valamint intézmé-
nyünk minden dolgozója nevé-
ben, élményekben gazdag
nyugdíjas éveket kívánunk!

Köszönetünket fejezzük ki a kistarcsai ÖMV benzinkút vezetõjének, 
aki gyermeknapi adománnyal lepte meg óvodáink gyermekeit.        KÖSZÖNJÜK!

Csicsergõ óvoda
Csiga csoportos gyerekekkel

május 16-án kirándulni men-
tünk. Sajnos az esõ miatt a Lázár
Lovas Parkba tervezett látogatá-
sunk meghiúsult. Helyette Buda-
pestre a Tropicáriumba mentünk.
Nagyon sok általunk nem ismert
vízi állattal ismerkedhettünk.
Megcsodálhattuk a szabadon
repkedõ és a ketrecekben élõ
sokféle madarat is. Élményekben
gazdagodva érkeztünk vissza az
óvodába.

Május hónap végén a Méhecs-
ke és a Süni csoportosok a COOP
napon vettek részt, ahol használ-
hatták az óriás csúszdát, érdekes
versenyjátékokon vettek részt. A
gyerekek örömére mindenki ka-
pott ajándékot.

Sünis gyerekeink az iskolai
gyermeknapon elõadásukkal szí-
nesítették a rendezvényt.

Juniális
Idén az óvodai juniális megren-

dezése egybe esett az új út avatá-
sával, így több lehetõség adódott
a szórakozásra. Az aszfaltos uta-
kon kisvonattal utazhattak a gye-
rekek és szüleik, majd a vonatozás
után vattacukorért állhattak sor-
ba az apróságok.

Kivonultak a tûzoltók gyereke-
ink nagy örömére.

Az ugráló vár elõtt mindig
hosszú sor kígyózott. A Mosoly
Stúdió arcfestõi festették varázs-
latossá a gyerekeket, errõl fotók
is készültek.

Molnár Csaba Mókus csopor-
tos apuka a felnõtteknek szerve-
zett versenyeket és a focit bonyo-
lította nagy odafigyeléssel. A szü-
lõk lelkesen képviselték az saját

ovis csoportjukat. Az óvónõk kéz-
mûves foglalkozást tartottak, ké-
szült papírforgó, lehetett agya-
gozni, gyöngyöt fûzni. Ezt színe-
sítették a Családsegítõ Szolgálat
dolgozói is.

Szabó Zsolt a Mushnom Horse
farmot képviselte ingyenes lova-
goltatással.

A büfében üdítõk és a szülõk
által hozott finom sütemények
csalogatták a vendégeket. Ren-
dezvényünk vége felé elkészült a
bográcsgulyás, amit Keller Pista

bácsi fõzött nagy szakértelem-
mel.

Zenei fellépõink voltak a Sepsi
lányok, Virág Orsi és Botrágyi
Károly tanítványai, valamint volt
óvodásainkból alakult rock zene-
kar tagjai.

Támogatónk volt a Tóth és
Tóth BT.  a helyi pék vállalkozás.

Minden közremûködõnek,
szülõknek köszönet.

De ne felejtkezzünk el a dél-
elõtti évzárókról, az elbúcsúzó
nagycsoportos korú gyermekink-
rõl említést tenni. A nevelési
évünk ezzel az eseménnyel zá-
rult, de a kirándulás a Budakeszi
Vadasparkba még sok élményt
és örömteli pillanatot szerzett a
közel 100 fõs ovis társaságnak.

Eseményekrõl, híreinkrõl még
az ovis web oldalon olvashatnak
és láthatnak fotókat.

Záró gondolatként köszönet a
szülõknek az egész éves segítõ
együttmûködésért, az elballagot-
takat visszavárjuk ovis rendezvé-
nyeinkre nagy szeretettel.

Jó pihenést és kikapcsolódást
szülõnek és gyereknek!

Csicsergõ óvoda dolgozói

Meseliget óvoda
Május 25-én az óvoda apraja-

nagyja egésznapos kiránduláson
vett részt. Úticélunk Piliscsév volt,
ahol szervezett események vártak

bennünket egy kalandparkban.
A gyerekek kisvonatozhattak, kü-
lönbözõ ügyességi játékokon
mozoghattak, a titokszobában
sok rejtélyt fejthettek meg. Dél-
ben paprikás krumplit ebédel-
tünk, majd minden kisgyerek
kürtös kalácsot süthetett. Elfá-
radva, de élményekkel telve ér-
keztünk vissza az óvodába.

Maci csoportosaink május 29-
én felléptek az iskolában a Szé-
chenyi gálán, ahol a leendõ taní-
tó nénivel, Kriszti nénivel is talál-
kozhattak. Délután a gyermekna-
pi rendezvényre is sok kisgyerek
ottmaradt, mindenki nagyon jól
érezte magát. Köszönjük az isko-
lának a meghívást!

Június 4-én óvodánk minden
csoportja megtartotta az évzáró
ünnepségét, a szülõk legna-
gyobb örömére. Maci csoporto-
saink elbúcsúztak az óvodától, õk

szeptembertõl már iskolások
lesznek. Az évzáró és ballagási
ünnepségeken részt vettek a ta-
nító nénik is.

Délután az önfeledt szórako-
zásé volt a fõszerep a gyermek-
napi juniális keretében. A jó idõ
alkalmat adott sok játék kipró-
bálására: ugrálóvár, kézmûves
foglalkozás, a Mosoly stúdió jó-
voltából pedig arcfestés, Tomi
bohóc, lufihajtogatás szórakoz-
tatta a gyereket. Takács Dóra is-
mét elhozta póniját, ami szin-
tén nagy sikert aratott a gyer-
mekek körében. Este gulyásle-
ves és egész délután büfé várta
a gyerekeket és felnõtteket egy-
aránt.



Kedves Szülõk, Nagyszülõk!
Bizonyára hallottak már róla, hogy településünkön elkez-
dõdhet a kétnyelvû német nemzetiségi oktatás, a Kerepe-
si Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére
2012/2013-as évben. 

Most felmérést végzünk 
az önök igényeinek megismerése céljából.

A 2012/2013-as tanévre várjuk az
Óvodai és iskolai jelentkezéseket!

A mai felfordult világban a lehetõséget meg kell ragadni,
hogy gyermekeink gyermekei és azok gyermekei egy számuk-
ra sokkal többet adó és a világhoz jobban igazodó, tudás ala-
pú, a kornak megfelelõ oktatásban és szemléletben nõjenek
fel. Ugyanakkor a nyelvtudáson kívül fontos más kultúrák – és
nem csak az angolszász/amerikai világ - ismerete, a sokszínû-
ségre való igény kifejlesztése. 
A német nyelvû óvoda minden csoport részére elkezdõd-
hetne.
Döntés esetén az iskolában lehetõséget kaphatnak fel-
menõ rendszerben az elsõ, a második és a harmadik osz-
tályos tanulók. A tankönyvek is és a német nemzetiségi
oktatás INGYENES!
Miért fontos a német nyelv tanulása? A mai világ elvárásait is-
merve mindenki számára egyértelmû, hogy legalább egy ide-
gen nyelv ismerete elengedhetetlen az életben való boldogu-
láshoz, munkavállaláshoz. A német nyelv az angol után a leg-
jobban elterjedt és beszélt nyelv Európában. Nem kell messzi-
re utazni ahhoz, hogy hasznát vehessük. Gyermekeink minél
fiatalabban kezdenek el foglalkozni a nyelvtanulással, annál
természetesebb és könnyebb lesz számukra az eligazodás az
életben. Fontos tudni azonban, hogy a német nemzetiségi is-
kola nem nyelvtagozatos iskola, nemzeti-
ségi tanterv alapján - a terveink szerint - a
verbális alapokat, a szókincset alapozzák
meg itt az elsõ években, sok játékkal,
énekkel, mesékkel, táncokkal, drámaszín-
házzal.
A nemzetiségi oktatás, heti öt órában zaj-
lik ilyen esetben. Ez nem lesz megterhelõ
a gyerekek számára. 
A német nemzetiségi oktatás nem befo-
lyásolja az iskola tanterve szerinti idegen
nyelvi képzést.
Elképzeléseink szerint az óvodában is két-
nyelvû foglalkoztatás biztosíthatná játé-
kosan a német nyelv elsajátítását. 
Ilyen tanítási forma csak Budapesten és
Gödöllõn van a közelben. Az általunk fel-
kínált lehetõség számos fontos, további
elõnnyel jár a gyermeke számára. A közös
magyar és a német nyelv játékos elsajátí-
tásán kívül megismerhetik esetleges õse-
ik, egy nemzetiségi kisebbség kultúráját,
szokásait, hagyományait. Lehetõség nyíl-
hat a késõbbiekben külföldön való tanu-
lásra, nyári táborozásra. 
Most felmérjük az igényeiket, hogy ehhez
igazítva tervezzünk. Kérjük, keressen tele-
fonon, vagy személyesen is érdeklõdjön,
jelentkezzen a gyermeke óvodájában, az
iskolában és a Német nemzetiségi Önkor-
mányzatnál.

Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Kerepes  

Springer Krisztina 06-20-922-1920
info@kerepesradio.hu
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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.

FELHÍVÁS!
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T Csapatunk csodálatos mérkõ-

zésen 2:1 arányban verte a III. ke-
rület csapatát, de ettõl a mérkõ-
zéstõl függetlenül is már biztos
bajnok volt, mivel a Metis
Monoron is kikapott. 

Ennek tudatában a lányok kicsit
gyengébben kezdték a játékot, így
történhetett, hogy a mérkõzés
elején egy kósza lövés becsor-
gott a kapunkba. Ez kellett a
felébredéshez, miután szinte a
középkezdés után azonnal
egyenlítettünk Eszter bomba
góljával. A lányok végig támad-
ták az elsõ félidõt, sajnos a ka-
puba nem tudtak betalálni, az
Óbuda kapusa nagyon jól vé-
dett. Az ellenfél minden erejé-
vel védekezett, a labdákat csak
kapásból rugdalta kifelé, így
próbáltak eljutni a kapunkig, si-
kertelenül. Egy ilyen elõre vá-
gott labdánál egyik védõnk vé-
letlenül összefutott a támadó
csatárral, a büntetõ területen
kívül. Sajnos a csatárukat pár
percig ápolni kellett, de utána
visszatért a játékba. 

A közönség fantasztikus volt,
végig buzdította a csapatot, a né-
zõtéren fiesta hangulat uralko-
dott, a mintegy 300-400 szurko-
ló részvételével. Az utolsó percek-
ben már eufórikus volt a hangu-
lat, a lányok szinte minden perc-
ben gólhelyzetet alakítottak ki,
de a jó kapusuknak és az õ sze-

rencséjüknek köszönhetõen a
labda nem került a hálóba. A
helyszínrõl a Kerepes rádió tudó-
sítója élõben közvetítette a mér-
kõzést, a rádióhallgatók is folya-
matosan telefonáltak, és bíztat-

ták a csapatot. 
Ilyen hangulatú meccs után

nem is történhetett más, mint-
hogy a nagy csapatok mellé min-
dig oda áll a szerencse, és a hosz-
szabbítás elsõ percében Tóth Esz-
ter Karikás Rozália kényszerítõ
passza után 7 méterrõl bomba
gólt lõtt. A stadion felrobbant,
mindenki extázisban õrjöngött,

tapsolt, üvöltött. Középkezdés
után nem sokára lefújták a mér-
kõzést, hatalmas ünnepség kez-
dõdött. A nézõtéren folyt a sör, a
játéktéren pedig elõkerültek a
pezsgõk, a lányok egymást lo-

csolták, és boldogan húztak az
üvegbõl.

A sportházban, már megfõtt
az ünnepi vacsora, amibõl nem
csak a lányok, hanem a szurkolók
is kaptak, és együtt ünnepelték a
gyõzelmet. Szép volt Lányok! Baj-
nok Csapat! 

6 pont elõnnyel zártuk a tabel-
lát, a statisztikánk is nagyon jó

volt: 19 gyõzelem, 2 döntetlen, 3
vereség. Gólarány: 100 gólt lõt-
tünk, a bajnokságban a legtöb-
bet, 22 gólt kaptunk, a bajnok-
ságban a legkevesebbet. Az ered-
mény magáért beszél. Gratulá-
lunk a bajnokcsapatnak!

Felnõtt csapatunk a bajnokság
8. helyén végzett, újoncként nem

rossz az eredmény, bár a tava-
szi szezonkezdés után többet
vártunk volna tõlük (5 gyõze-
lem).

Ifi csapatunk szintén jól tel-
jesített, a bajnokságban 5-ek
lettek, ez tõlük nagyon szép
teljesítmény, mivel õk az ifi
csapatok közt fiatalnak számí-
tanak. A következõ évadban
már dobogós helyezést vá-
runk tõlük.

A 13 és 16 éveseink egy-
aránt a 9-ik helyen végeztek,
az idõsebbektõl jobb ered-
ményt vártunk volna, de saj-
nos a kamaszkorban lévõk
nem mindig tudtak teljes csa-
pattal kiállni. 

A kicsikkel elégedettek va-
gyunk, nagyon sokat fejlõdtek,
tavasszal már 5 gyõzelmet sze-
reztek, ami nagy öröm volt szá-
mukra, és számunkra is.

Öregfiú csapatunk a 13. helyen
zárta a bajnokságot, ami végül is
nem rossz, 20 csapat között. Re-
méljük, jövõre még feljebb lép-
nek a ranglistán.

Bajnokcsapat
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2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Nyitva tartás: 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

Kedves Olvasók!
Legyen az olvasás öröme mindenkié!
Könyvtárunk felajánlja mozgáskorlátozott, idõs, ne-
hezen mozgó kerepesi olvasóinak, hogy igény sze-
rint, havi rendszerességgel házhoz szállítja a könyve-
ket. Kérjük mindazokat, akik szívesen olvasnának, de
valamilyen oknál fogva nem tudnak eljutni a könyv-
tárba, jelentkezzenek az 560-340-es telefonszámon!

A községi könyvtár - az elõzõ évek gyakorlatához igazodva –
augusztus 1-31-ig zárva tart!
A tankönyvárusítás idén is az iskolai könyvtárban történik.
Ideje: 2011. augusztus 27. (szombat) 9-15 óráig

Fehérváriné Bencze Ildikó könyvtáros

„Aki olvasni és dalolni szeret az az unalom óráit, amelyek el-
kerülhetetlenek életünkben, gyönyörûséges órákra cseréli
fel.”

Montesquiuen

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

Felnõtt olvasóinknak ajánljuk:
Jordan, Nicole: Beteljesült vá-
gyak
Jordan, Nicole: A csábító meny-
asszony
Preston, Douglas – Child, Lin-
coln: Lázálom
Smith, Wilbur: Afrika szarva
Szomáliai kalózok egy luxus jach-
tot támadnak meg a nyílt tenge-
ren és elrabolnak egy 19 éves
lányt, az olajmágnás Hazel Ban-
nock rajongva szeretett lányát.
Az emberrablók váltságdíjat kö-
vetelnek, a hivatalos hatóságok
és a nyugati hatalmak pedig te-
hetetlenek a bonyolult politikai
és diplomáciai helyzet miatt.
Hazel ezért Gross õrnagyhoz fordul, az egykori kommandós-
hoz, aki cége biztonsági ügyeit intézi. A rettenthetetlen kato-
na szervezi meg a mentõakciót…
Wiggs, Susan: Eliza varázsa 
Putney, Mary Jo: Egy igaz hölgy

Gyermek olvasóknak ajánljuk:

Bartos Erika: Anna, Peti és Gergõ : játsszunk együtt!
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergõ : süss fel, nap!
Finy Petra: A doki ügy
Az ovi ügy
A tesó ügy
Finy Petra: Lámpalány meséi : Mesék rossz alvókról
Fischer-Hunold, Alexandra: Sódervári Sherlock báró 3. kötet,
A dilinyós tûzbarát
Fisher-Hunold, Alexandra: Só-
dervári Sherlock báró 4. kötet,
Malaclopás a Kedvenckertben

Kányádi Sándor: Talpas történe-
tek
A fenségesen magasodó Hargita
erdõrengetegei adnak otthont,
védelmet, táplálékot – más álla-
tok mellett – Ambrusnak, a med-
vének és családjának. A Talpas
történetekbõl – Kányádi Sándor
ékes, szép, magyar nyelven meg-
írt meséjébõl megtudható az is,
miként él egy „talpig becsületes”
medve a Hargita rengetegében.

Baresch, Martin: Kalandos történetek – Olvasólétra sorozat
(Olvasó Leó)
Cöster, Annette: Két póni dupla öröm – Olvasólétra sorozat-
ból (Olvasó cinke)
Engels-Fietzek, Petra: Szerencséd volt, kicsi delfin! – Olvasó-
létra sorozatból (Olvasó Cinke)
Lassahn, Bernhard: Diáktörténetek – Olvasólétra sorozat (Ol-
vasó Leó)
Az Olvasólétra sorozat köteteit szeretettel ajánljuk a 6-8 éves
korosztálynak. Azért „létra” mert a sorozaton belül különbö-
zõ nehézségi fokok vannak: Olvasó Leó, Olvasó Cinke, Olva-
só Tigris stb. A legegyszerûbb fokon egy oldalra két nagy kép
jut, a képek alatt egy-két mondat, szép nagy betûkkel, széles
sorközökkel nyomva. A fokokon elõre haladva a színes képek
alatt egyre több a szöveg, de a kötetek szerkezete változat-
lan marad.
Új könyveinkrõl folyamatosan tájékozódhatnak honlapunkon:
www.kerepeskonyvtar.shp.hu

Szeretettel várunk minden régi és új Olvasót!

Automata
mosógép
szerviz
Billinger Zoltán
06-30-214-6366
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Beszéljünk a zenérõl... beszéljünk ezen
belül a musicalek világáról. Na jó, beszél-
jünk egy hétköznapi emberekbõl álló cso-
portról, akik a musicalek által találták
meg önmagukat a színpadon...

Persze, hogy létezik ilyesmi!

Miért ne érezhetné magát egy hétköz-
napi ember jól a színpadon...

Nincs semmi akadálya... ha csak az
nem, hogy meg sem próbálja!

Aki megpróbálja, annak meg van az
esélye rá, hogy egy olyan világban, amit
igazán kedvel, annak megismerésével és
tanulásával biztonságot is szerezzen ben-
ne!

Akkor konkrétan!
Kerepesen a Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat Stammtisch Klubjának
tagjai közt létezik a “Hétköznapi Broad-
way Hõsök” elnevezéssel fémjelzett mu-
sical csoport!

Több sikeres megmozdulást maguk
mögött tudó csapatról beszélünk, akik
mind Szmatana Andrea növendékei!

Õk is úgy kezdték el a pályafutásukat,
hogy a zene szeretetén kívül semmi nem
állt a rendelkezésükre!

Most, ha izgalmakkal telve is, de igazán

jó kedvben tudnak képviselni amatõrként
egy olyan stílust, ami bizony embert pró-
báló feladat, munkahely és iskola mellett!

Lelkes, fegyelmezett csapat! Látható,
hogy egy jó csoport, sok-sok munkával és
tanulással létre tud hozni igazán mara-

dandó dolgokat a színpadon. Miért ne ta-
nulhatná meg minél több ember, akinek
érdeklõdése van ez iránt a stílus iránt,
hogy hogyan helyezze magát el egy szín-
padi munkában!

A kerepesi gyermekek ez irányú képzé-
se még nem lefedett!

Pedig ha belegondolunk, hogy hány
meg hány gyermek érez érdeklõdést ez
iránt a pálya iránt, lehet, hogy arra ju-
tunk, hogy érdemes kultúrára nevelve egy
komoly közösséget összehozni, ahol min-
denki aki önfeledten tud tanulni, dolgoz-
ni és ezek segítségével egy színpadon jól
érezni magát, mind ide kell, hogy tartoz-
zon!

A Klub a nyár folyamán tervez egy mû-
vészeti tábort, amelynek a keretein belül
szórakozásként megélve a munkát, a gye-
rekek egy olyan közösséget kezdhetnek el
kialakítani, amely sok tanulással akár a
község ünnepi megmozdulásain is joggal

szerepelhet majd, megfelelõ színvonalú
elõadásokkal!

A nyári tábor célja nyilván az lesz, hogy
megszerettessük a jelentkezõkkel a szín-
házat és jó ízlésre nevelve õket, elkezdjük
az oktatásukat. Jó dolog egy jó társaság
tagjaként, játszva tanulni egy komoly,
mutatós szakmát!

Majd a tanév kezdéskor, a további, ok-
tatásra jelentkezõ gyerekkel (kicsikkel és
nagyobbakkal egyaránt) igyekszünk egy
igazán színvonalas elõadást összerakni,
természetesen az iskolával és az óvodával
együttmûködésben.

A zene, a jó társaság, a sok-sok munka,
meghozza a jó hangulatot!

Ahogy történt ez a “Hétköznapi Broad-
way Hõsökkel” is. A közösség formáló
ereje hatalmas teljesítményekre sarkal! 

Csináljuk együtt! Hozzuk össze Kerepe-
sen azt a csapatot, akik méltóképp képvi-
selhetik ezt a stílust, mind a község terü-
letén belül, mind a község határain túl!

Értesítünk mindenkit a nyilvános pró-
bákról, ahol betekinthettek a csapat mû-
ködésébe is, valamint a tábor és a késõb-
bi képzés ügyében is! Az érdemi képzés
továbbra is annak az énekesnek a kezei
közt zajlik majd, akit a környékbeliek is jól
ismernek már.

Szmatana Andi több éves színházi ta-
pasztalattal a háta mögött, több évtize-
des énekesi múlttal, méltóképp tart a kéz-
ben egy már mûködõ csoportot és elég
elszántság van benne ahhoz, hogy a helyi
képzést teljes szívvel csinálja, értéket kép-
viselve vele, mind a község életében,
mind az általa képzett gyermekek és fel-
nõttek szívében!

Minden ezzel a kezdeményezéssel kap-
csolatos további fejleményrõl, a Kerepes
Rádióban és a Szilas TV-ben hírt adunk!

A mellékelt képen a Hétköznapi Broad-
way Hõsök egyik próbájáról látható ízelí-
tõ, valamint a tanáruk munka közben!

Fogjunk össze a kulturált szórakozásért
és képzésért!

Várunk Titeket Szeretettel!
S.F.

A musicalek és egy csapat a hétköznapokban

Drága parlagfû
A parlagfû irtás július 1-tõl kötelezõ. Az önkormányzat munkatársai el-

lenõrzik az ingatlanokat és ahol parlagfüvet találnak, ott azonnal elrendelik
a kényszerkaszálást. Ha a tulajdonos nem tesz eleget, akkor joga van a ha-
tóságnak bemenni az ingatlanra, a kaszálást elvégezni és annak költségét a
szabálysértõvel megfizettetni. Ezen felül pedig még 20 ezer és 5 millió fo-
rint bírságot is kiszab a terület nagyságától függõen a felelõtlen tulajdonos-
ra.

A törvény értelmében a magánépület és az úttest közötti úgynevezett
zöld sávon található közterületet is a tulajdonos kötelessége parlagfûtõl
mentesíteni.

A törvény betartása alól senki sem lehet kivétel.

A parlagfû irtás kötelezõ!
Ha ingatlanán megnõtt a parlagfû és a mentesítésre vállalkozót keres, 

hívja a kerepesi önkormányzat település karbantartó kft-jét: 
Jakab Zsolt 06-20/559-8929. 
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Ide tartott a Szilasligeti Hét Ve-
zér Íjász - Solymász Egyesület is.
Több szimpatizáns, érdeklõdõ is
velünk jött, ezért busszal utaz-

tunk. Így volt ez már az elõzõ
években is. Hisz évente egy alka-
lommal gyûlünk össze a Kárpát-
haza minden tájáról, hogy méltó
módon emlékezzünk meg Árpád
fejedelmünkrõl és hõs íjász elõde-
inkrõl, a Pozsonyi-Csatáról, mely
a honalapításunk, méltatlanul el-
felejtett, fontos mérföldköve volt.

Tizenegy évszázaddal ezelõtt,
a 907-es évben, Árpád fejedelem
a dicsõséges Pozsonyi Csatával
beteljesítette életmûvét. Népünk-
nek végleges hont adott, és a
Magyar Törzsszövetség népeit
egységes nemzetté tette, saját- és
fiai életét se kímélve.

907 júniusában IV. Lajos névle-
ges vezetése alatt az egyesített

nyugat európai sereg megtá-
madta hazánkat. Luitpold õrgróf
vezetésével a Duna vonalát kö-
vetve két szárazföldi sereg és egy
hajóhad, mintegy 100 ezer kato-
na, vonult ellenünk, hogy betelje-
sítsék a rettentõ parancsot, me-

lyet szó szerint így jegyeztek
le:”Decretum… Ugros eliminan-
dos esse”, azaz „Rendeljük, hogy
a magyarok kiirtassanak”.

Árpád fejedelem hadinépe, el-
sõre a hajóhadat semmisítette
meg, gyújtónyilakkal és megléke-
léssel. A majd egy hétig tartó
hadmûveletek során véres közel-
harcban, külön- külön számolta
fel, a folyó két partján nyomuló
ellenséges sereget. A támadók
maradéka a megalázó, rettentõ
vereség után csak a menekülést
választhatta. Ám eleink, a keleti
hadiszokás szerint nem álltak
meg, s az ifjú Lajos királyt egé-
szen Ennsburg váráig ûzték, ahol
nyílt, mezei ütközetben, újabb fé-
nyes gyõzelmet arattak a mara-
dék ellenség felett. 100 évig a
környékünkre se mertek jönni ez-
után.

Erre emlékeztünk idén is.
Megemlékezésünknek egy

nagy rét adott helyet. Ide az 1600
íjász hármas oszlopban vonult
fel, majd tizedenként elfoglalta a
kijelölt helyét. Megtekintettük a
kerettörténetet, mely természe-
tesen a Pozsonyi csata egy ütkö-
zete volt. Ennek során a táborozó
nyugati hadra ront rá egy kisebb
magyar csapat. Körbevágtáznak,
betörnek a sátrak közé, és nyilak-
kal kényszerítik az ellenséget zárt
pajzsfalba. elõrontanak a magyar
gyalogosok, közelharcba bocsát-
koznak, majd színleg megfuta-
modnak, újra támadnak. Ezt
többször megismételve, a lova-
sok segítségével, megsemmisítik
õket.

A következõkben az íjászsereg
megsemmisíti a nyugati had tá-
borát, a még ott maradt harco-
sokat jelképezõ bábokra-, a tár-

szekerekre-, és a sátrakra való nyi-
lazással.

Elsõre: Az íjász tizedek elöl álló
vitéz kilõ egy nyilat, a kb. 30 mé-
terre álló, célbábokra, majd a ti-
zed végére áll, a következõ
ugyanígy tesz. egészen addig,
amíg minden íjász három nyilat
ki nem lõ.

A következõ,  az elõzõekhez
hasonlóan mindig az elsõ sorra
kerülõ íjász lõ, de nem egyet, ha-
nem hármat. A cél a kb. 50-60
méterre levõ társzekér, melynek a
2 méterszer egy méteres belsejé-
be kell beívelni a nyilat.

Harmadjára: a tizedekben min-
den második ember kilép jobbra,
majd vezényszóra mindenki egy-
szerre lõ, a sátrakra, és a fõvezéri

zászlóra. A vesszõk elhomályosít-
ják a napot is. Félelmetes látvány
és hangzás a néhány másodperc
alatt a levegõben süvítõ többezer
nyílvesszõ!

Az ünnepi mûsorhoz csatla-
koztak különbözõ bemutatók,
népi kézmûvesek vására, a falu-
múzeum, és nem utolsó sorban a
Feszty-körkép. Mindenki megta-
lálta a neki tetszõ kikapcsolódást.

Este értünk haza, jólesõ fáradt-
sággal tagjainkban. Élményekkel
gazdagodva, elgondolkozva: Ha
õseink, nem áldozták volna életü-
ket minden gondolkozás nélkül a
hazánkért, akkor hol, és hogy él-
nénk most mi? Ki tenné ezt meg
ugyanígy napjainkban?

Jövõre is megyünk, és várunk
minden érdeklõdõt!

Kóbor Tamás

Nyílzápor 2011.
Június 25én rendezték meg az ötödik „Nyílzápor”-t Ópusztaszeren. Ez egy olyan civil kezdemé-
nyezés, amely a magyar hagyományõrzõ íjászok évenkénti seregszemléjeként, a világ legna-
gyobb íjász, együttlövés gyakorlatát jelenti. 

Árpád nagyvezér lovasai
támadják a védekezõ ellenséget

„A nyílzápor elsötétíti az eget!”

Kerepesi íjászok és solymászok Ópusztaszeren
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A FORMA I. hivatalos 

forgatókönyve

2010. július 29. csütörtök
16:00-19:00 bokszutca-látogatás érvényes Grand Prix hétvé-
gi jeggyel 

2010. július 30. péntek
08:50-09:15 Formula BMW szabadedzés 
10:00-11:30 Forma 11. szabadedzés 
11:55-12:25 GP2 szabadedzés 
12:50-13:15 Formula BMW kvalifikáció 
13:15-13:45 Forma 1 Paddock Club bokszutca-látogatás
14:00-15:30 Forma 12. szabadedzés 
15:55-16:25 GP2 kvalifikáció 
16:50-17:20 Formula Master szabadedzés 
17:45-18:30 Porsche Szuperkupa szabadedzés 

2010. július 31. szombat
08:00-08:30 Forma 1 bokszkiállás gyakorlás 
08:00-08:30 Forma 1 Paddock Club bokszutca-látogatás
08:45-09:15 GP3 kvalifikáció 
09:45-10:15 Formula BMW elsõ futam (13 kör) 
11:00-12:00 Forma 13. szabadedzés 
12:25-12:55 Porsche Szuperkupa kvalifikáció 
13:00-13:45 Forma 1 Paddock Club bokszutca-látogatás
14:00-15:00 Forma 1 kvalifikáció 
15:40-16:45 GP2 elsõ futam (42 kör) 
17:20-17:55 GP3 elsõ futam (16 kör) 

2010. augusztus 1. vasárnap
08:30-09:00 Formula BMW második futam (13 kör)
09:25-10:00 GP3 második futam (16 kör) 
10:35-11:25 GP2 második futam (28 kör) 
11:45-12:20 Porsche Supercup futam (14 kör) 
12:25-13:15 Forma 1 Paddock Club bokszutca-látogatás
12:30 Forma 1 A pilóták felvonulása 
12:45-13:15 Forma 1 rajtfelállás 
13:30 Forma 1 megnyílik a bokszutca 
13:45 Forma 1 bezár a bokszutca 
14:00 Forma 1 Magyar Nagydíj (70 kör) 
kb. 15:50 Forma 1 a gyõztes ünneplése

Aláírásgyûjtés a zaj ellen

a Szilas Tér Egyesület

közleménye
Tisztelt Lakótársak!
A Szilas Tér Egyesület több

éve küzd a Hungaroring által a
kertjeinkre, lakásainkra zúdított
mindennapos, a jogszabályi elõ-
írásokra fittyet hányó zajterhelés
ellen. Ezt jellemzõen a háttérben
tesszük, ugyanis nem a látvá-
nyos demonstrációkban, hanem
a jog adta kereteket kihasználva,
a hatóságokra gyakorolt folya-
matos nyomásban hiszünk.

Kiemelkedõ eredményünk,
hogy az idei évben megszületett
a Jövõ Nemzedékek Ország-
gyûlési Biztosának (az
Ombudsmannak) az állásfog-
lalása, melyben közel 30 olda-
lon keresztül taglalja a hatósá-
gok jogsértõ gyakorlatát.

Az ügy jelen állásában, a to-
vábblépéshez nagyon fontos,

hogy minél több lakó fejezze
ki elégedetlenségét a nem szû-
nõ zaj miatt, valamint támo-
gatásáról biztosítson minden
olyan eljárást, törvényes nyo-
másgyakorlást, amely a Hun-
garoring további környezet-
szennyezésének megakadá-
lyozására, korlátozására irá-
nyul. Ezért a Szilas Tér Egyesület
aláírásgyûjtést végez a lakosság
körében.

Az aláírás nem kötelez semmi-
re, nem kell perbe szállni sem,
pusztán annak kifejezése, hogy
sokunkat zavar a mindennapos
zaj, és követeljük a hatóságok
jogkövetõ magatartását.

Kérjük, amennyiben aláírás-
gyûjtõink megkeresik Önt, és
Önt is zavarja a zaj, adja aláírá-
sát az ügyhöz!

Autójavítás
Kerepesen!

Szervizelés, javítás, új alkatrészek, 
autómentés.

Mérsékelt árak, rövid határidõ.
Állandó elérhetõség: 

06-30-276-5340

A FORMA I. verseny Magyar Nagydíja a Hungaroringen, július
31-én zajlik majd, s amint megszoktuk, a megelõzõ péntektõl, azaz
29-étõl számíthatunk a nézõk mindent ellepõ rohamára.

A közlekedést levezénylõ rendõrök már elkészítették a forgalom-
vezérlést, s egy jókora térképen azt közzé is tették, lásd fényképün-
kön.

FORMA I. - 2011-ben
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Tisztelt Franka Tibor Polgármester Úr!

Köszönettel tartozom Dúzs Norbert és Sike Csaba
közterület-felügyelõknek.

Június 20-án, a reggeli órákban a Marika Vegyesboltból egy
férfi a pillanat tört része alatt eltulajdonította a pult másik
oldalán (75 cm) lévõ mobiltelefonomat, mely fontos üzleti
telefonszámokat tartalmaz. Az üzletben lévõ felvételek
alapján Dúzs Norbert és Sike Csaba közterület-felügyelõk egy
építkezésen felismerték az elkövetõt. Intézkedtek, rövid idõn
belül a zseb mélyérõl elõkerült a mobiltelefon. 

A Gödöllõi Rendõrség gyorsított eljárással tárgyalta az
ügyet. A tettes és a telefon megkerülése a gyors és figyelmes
munkának köszönhetõ. 
Kerepes, 2011. június 21.

Tisztelettel
Mecznerné Hornyák Mária

Kerepes, Szilasliget

Fokvárostól Reikjavikig, a
keresztény világ minden
templomában felhangzik dél-
ben a harangszó, amelyet a
pápa Hunyadi János és az ál-

tala vezetett keresztény erõk
tiszteletére rendelt el, amikor
hírül vette, hogy az Európa
meghódítására érkezõ török
elõrenyomulást megállítot-
ták, visszaverték.

A nagyszerû fegyvertény
katonai jelentõsége óriási, hi-
szen a magyar fõuraktól ma-
gára hagyott Hunyadi János
leginkább csak saját haderejé-
re és Kapisztrán János keresz-
teseire támaszkodhatott II.
Mehmed török szultán több
mint tízszeres túlerõben levõ
és a kor legmodernebb fegy-
verzetével, ágyúival felszerelt
ostromló seregével szemben.

A magyar és az európai tör-
ténelemben nándorfehérvári
diadal néven ismert harc a
magyar–török háborúk egyik
jelentõs eseménye, amelynek
során 1456. július 4. és 22.
között a magyarok megállí-
tották a törökök elõrenyomu-
lását. Megvédték Nándorfe-
hérvár várát - ami ma a szer-
bek fõvárosa, Belgrád néven -
s július 22-én a várból kitörve
véres csatában legyõzték a tö-
rököket, akik azután 70 évig
kísérletet sem tettek a Ma-
gyarországra történõ újabb
betörésre.

II. Mehmed július 4-én vette
ostrom alá a várat, melyet
Szilágyi Mihály várkapitány és
katonái védtek. Hunyadi Já-
nos július 14-én érkezett csa-
pataival a helyszínre, s egy ke-
mény ütközetben áttörte a
török hajózárat a Dunán, és
vitézeivel csatlakozott a várat
védõ sereghez. Az egyesült
magyar sereg július 21-én
visszaverte II. Mehmed ostro-
mát, majd másnap, július 22-
én kitört a várból és a
Kapisztrán János vezetése
alatt álló keresztes sereg se-
gítségével vereséget mért a
török haderõre, akik ágyúikat

hátra hagyva menekültek el.
A déli harangszó az egész

keresztény világban azóta a
nándorfehérvári diadalra em-
lékeztet, a pápa a déli ha-
rangszóval hívta fel az embe-
rek figyelmét arra, hogy
imádkozzanak a szabadságu-
kért.

Hunyadi János és katonái
kitartásáról versek, feljegyzé-
sek tanúskodnak, Dugonits
Titusz önfeláldozását festmé-
nyen is megörökítette az utó-
kor.

Öt éve, 2006. július 22-én a
nándorfehérvári diadal 550.
évfordulójára emlékeztünk.

E méltán rendkívüli diadal
sajnos lassan éppúgy feledés-
be merül, mint megannyi
más, amire büszkék lehet-
nénk, mintha a magyar törté-
nelem csupa vereségbõl és si-
ralomból állna. 

Nem volna szabad elfeledni
Hunyadi Jánost, a Pozsonyi
csatát  (ez utóbbira találunk
utalást a 18. oldalon a Nyílzá-
por c. írásban), a Rákóczi sza-
badságharcot, s számos más
történelmi, tudományos, gaz-
dasági, kulturális sikerünket.
Érthetetlen módon a történe-

lemkönyveinkbõl vagy hiá-
nyoznak, vagy csak nagyon
apró betûs, halvány utalások
találhatók olyan dolgokról,
aminek a tudatában pedig
büszkén vállalhatjuk magyar-
ságunkat.

Vajon a tatárjárással kap-
csolatban, miért csak a vesz-
tes muhi csatáról olvasha-
tunk? Azt már alig-alig tartják
számon, hogy két évvel ké-
sõbb, amikor Batu kán újra
támadott, akkor IV. Béla az ál-
lítólag lemészárolt magyar
csapatokkal, a Kárpátokon kí-
vül várta felkészülten, s döntõ
csapást mért a mongol sereg-
re, amely ezután többet nem
háborgatta Magyarországot.

Ne feledjük a magyar törté-
nelem dicsõ lapjait! Júliusban
emlékezzünk meg Hunyadi
Jánosról!

A magyar diadalt hírül adó déli harangszó 
Júliusban történt Olvasói levél

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-
testületének 2/2011. (II. 4.) rendelete

Igazgatási szünet a
Polgármesteri Hivatalban

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Hivatal 2011. évi munkarendjében
a) 2011. július 11. napjától kezdõdõen -

július 22. napjáig és
b) 2011. december 27. napjától kezdõdõen – december

30. napjáig igazgatási szünetet rendelt el
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Itt a nyár, a kisebb gyerekeknek befe-
jezõdik az óvoda, az iskolások számára
is elérkezik az annyira várt nyári szün-
idõ. A szülõk már tavasszal elkezdik a
készülõdést, táborok, programok szer-
vezését gyermekeik számára. 

De mit tehetnek azok a szülõk, akik
nem tudják táborba befizetni, nagyszü-
lõknél, rokonoknál elhelyezni a gyerekü-
ket?

Ha tényleg nincs semmilyen megol-
dás arra, hogy gyermekünket egyedül
hagyjuk, akárcsak néhány órára is, ak-
kor célszerû átgondolni az alábbi taná-
csokat:
1. Elõször is nagyon fontos a gyerme-

künkkel az õszinte kommunikáció.
Kérdezzük meg tõle, hogy tényleg
nem zavarja az, ha egyedül kell ma-
radnia, nem fog-e félni, nem veszi-e
rossz néven, ha magára hagyjuk.

2. Fontos, hogy fokozatosan szoktassuk
hozzá az új feladatához. Elõször csak
rövidebb idõre menjünk el otthonról,
a hosszabb egyedüllét csak némi
„gyakorlás” után következzen. Ha

megoldható, akkor napi 6-8 óránál
tovább még a nagyobb gyerekeket se
hagyjuk magukra, éjszaka pedig
semmiféleképpen sem.

3. Maradjunk mindig elérhetõek! Ez a
mai világban már nem jelent problé-
mát! Ha munkánk miatt mégsem len-
nénk bizonyos ideig elérhetõek, ak-
kor segítségünkre lehet egy jó szom-
széd, rokon, aki helyettünk riasztha-
tó. Fontos, hogy gyermekünk tisztá-
ban legyen a segélykérõ telefon-
számokkal is, hogy vészhelyzetben
õket is fel tudja hívni.

4. Gyakoroljunk el vészhelyzeteket. Re-
mélhetõleg soha nem kell ezeket
élesben is alkalmazni, de jobb, ha fel-
készítjük gyermekünket arra, mit kell
tennie tûz, csõtörés, áramszünet,
rosszullét vagy bármilyen rendkívüli
helyzet esetén.

5. Fektessünk le szigorú biztonsági sza-
bályokat. Tudnia kell, hogy kit enged-
het be a lakásba, kinek mondhatja,
hogy egyedül tartózkodik otthon és
kinek nem. Hívhat-e barátokat, hány
fõt, kiket? Elmehet-e otthonról, amíg
mi nem vagyunk otthon, ha igen, ho-
vá, mennyi idõre és kivel? Mihez
nyúlhat szülõi felügyelet nélkül, mi-
hez nem, annak ellenére, hogy már
használta egyedül, amikor mi otthon
voltunk (pl.: háztartási gépek, vegy-
szerek, kerti szerszámok, Internet…)
Külön figyeljünk az internetezés, szá-
mítógépes játékok idõtartamára, faj-
táira. Lehet, hogy a gyermek nem
mozdul ki a lakásból, de a világhálón
is számos veszélyforrás leselkedik rá.
A szülõk feladata és felelõssége az,
hogy lekorlátozzák az interneten lá-
togatható oldalakat, chat programo-
kat.

6. Készítsük ki neki azokat a dolgokat,
amire szüksége lehet. Legjobb, ha az
ételeket, sebtapaszt, zsebkendõt,
póttekercs vécépapírt, zseblámpát,

felmosórongyot, seprût stb. kikészít-
jük neki, vagy megmutatjuk, ponto-
san hol találja azokat. 

7. Fontos azt is tisztázni, hogy mivel
fogja eltölteni azt az idõt, amíg egye-
dül van. Nem szerencsés, ha az egye-
dül töltött délutánokon mindig csak
tévét néz vagy számítógépes játékok-
kal játszik. Adjunk neki feladatokat.
Az unatkozó gyerek mindig sokkal
veszélyesebb önmagára és a környe-
zetére nézve egyaránt. 

Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság 

Biztonságban a szünidõben
Hogyan elõzhetjük meg, hogy gyermekeink a nyári szünidõ alatt se kerüljenek bajba?

Hirdessen

a Decens Kiadó lapjaiban

Mogyoródon, Fóton, Szadán, Veresegyházon és Kerepe-
sen megjelenõ lapjainkban olyan hirdetési lehetõségeket
kínálunk mérsékelt árakon, amelyek jó eséllyel a település
minden családhoz eljutnak!

Érdeklõdni az interneten a 
windhager@decens.eu címen,

a www.decens.eu honlapon, vagy 
a 06-30-335-9050 telefonszámon lehet.
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Az elsõ világháború során
az 1915-ös londoni egyez-
ményben az antant Szerbiá-
nak ígért területeket. 1916-

ban titokban odaígérte Er-
délyt és Kelet-Magyarorszá-
got a Vásárosnamény-
Debrecen-Csongrád-Tisza vo-

nalig a Román Királyságnak,
ha az hadat üzen az
Osztrák–Magyar Monarchiá-
nak. Miután Románia szinte
azonnal vereséget szenve-

dett, majd különbékét kötött
a Monarchiával, és csak a vi-
lágháború utolsó napjaiban
üzent újra hadat, az antant

eleinte vonakodott elismerni
a román területi követelések
jogosságát.

A Monarchia elnyomó

nemzetiségi politikájával elé-
gedetlen kisebbségi vezetõk,
mint például Edvard Beneš
cseh nacionalista politikus, a
világháború kitörésének pilla-

natától a nyugati országok
vezetõinél lobbiztak a Monar-
chia feldarabolása és nemzet-
államok létrehozása érdeké-
ben. Az antant hatalmak elõ-
ször egy többnemzetiségû,
konföderatív monarchiát
képzeltek el a háború után,
de késõbb világossá vált,
hogy Ausztria-Magyarorszá-
got nem tudják leválasztani
Németországról, és elfogad-
ták Beneš álláspontját.

A magyar uralkodó és poli-
tikai osztály még 1918 nya-
rán sem számolt komolyan a

vereség lehetõségével. Szep-
tember végén a Német Csá-
szárság vereséget szenvedett
a nyugati fronton, majd októ-
ber végén a Monarchia had-
serege is kivérzett Itáliában.
Az elégedetlenség forrada-
lomba csapott át Magyaror-
szágon. Horvát-
Szlavónország elszakadt a
Magyar Királyságtól. Károlyi
Mihály kormánya feloszlatta
a hadsereget. Egyedül a Szé-
kely Hadosztály maradt meg

mint számottevõ katonai erõ.
Ezt kihasználva a háborút ke-
vesebb emberveszteséggel
átvészelõ Románia, Szerbia és
az addig nem is létezõ Cseh-
szlovákia – melynek vezetõi
az Osztrák–Magyar Monar-
chia hadseregébõl dezertáló
katonákból toboroztak légió-
kat – az antant politikai és
anyagi támogatásával bevo-
nult az országnak saját nem-
zetiségei által is lakott terüle-
teire anélkül, hogy ott ko-
moly fegyveres ellenállásba
ütközött volna. Erre azért volt

szüksége Romániának, Szer-
biának és Csehszlovákiának
már a békeszerzõdés aláírása
elõtt, hogy a majdan létrejö-
võ határoknak kész helyzetet
teremtve érvényt tudjanak
szerezni. Nem volt ugyanis
valószínû, hogy az antant ve-
zetõ hatalmai komoly hadse-
reget küldve ezt megtették
volna helyettük.

Magyarország (más né-
ven Magyar Királyság vagy

A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a Magyar Országgyûlés 2010-ben 
a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította.

T R I A N O NT R I A N O N

NEM, NEM, SOHA!

Hihetetlen, ami történt települé-
sünkön június 3-án este 7 órakor az
átépítés alatt álló Forrás Mûvelõdési
Ház és a tavaly avatott Trianon emlék-
mû elõtt. Az ünnepség alatt és végén
a Fidesz, a KDNP, a helyi MSZP, a Né-
met Nemzetiségi Kisebbségi Önkor-
mányzat, a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat, és civil szervezetek nemcsak
nem voltak jelen, de nem is koszorúz-
tak. Ugyancsak tudósításra sem mél-
tatta az emlékezést a Kerepes Rádió
sem, noha 100 ezer forinttal támogat-
ja a mûködését a testület. Elgondol-
kodtató, ha vendéglátós rendezvényt
tart akármelyik nyugdíjas klub, arról

akár élõben is közvetít a kerepesi mé-
dia.

A Nemzeti Összetartozás napján,
amelyet a Fidesz-KDNP szavazott
meg, nem volt állófogadás, sem itóka,
meg ingyenes pogácsa, helyette emlé-
keztünk. Emlékeztünk Magyarország
feldarabolására, Erdély, Délvidék, Fel-
vidék elvételének máig tartó igazság-
talanságára, a nagyhatalmak gõgös
viselkedésére, és akik ott voltak,
együtt mondtuk: nem, nem, soha! A
Nemzeti Összetartozás Napja legfon-
tosabb üzenete múltunk tisztelete, a
sokáig tiltott események kibeszélése,
a jelenlegi határainkon túlra szakadt
magyarság felkarolása, röviden az
összefogás, az együvé tartozás. Szabó

Dezsõ írta: „Minden magyar felelõs
minden magyarért!”

Úgy tûnik, Kerepesen a Fidesz, a
KDNP, az MSZP, a Német Nemzetiségi
Kisebbségi Önkormányzat, a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat, több, a tes-
tület által támogatott egyesület nyug-
díjasokkal, no meg némely média – ki-
vétel az önkormányzat újságja – nem
így gondolja. Ha nem szándékosság-
ról, hanem figyelmetlenségrõl van
szó, az még felháborítóbb, hiszen van,
amit elfelejteni bûn. Ezek után csak
abban reménykedem, hogy augusztus
20-án és október 23-án a távolmara-
dók idõben felhúzzák a csörgõórát.

Franka Tibor
polgármester
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EKa Magyar Szent Korona or-
szágai) az alábbi területe-
ket veszítette el:
• Erdély és jelentõs területek

Magyarország keleti részé-
bõl (az ún. Partium, vala-
mint a Bánság keleti része)
Romániához került; –
103 093 km², a Magyar Ki-
rályság 31,78%-a.

• Az északon a fõleg rutének
által lakott Kárpátalja, a fõ-
leg szlovákok lakta Felvi-
dék, a szinte csak magya-
rok lakta Csallóköz Cseh-
szlovákiához került; –
61 633 km², a Magyar Ki-
rályság 18,9%-a.

• Délen az újonnan alakult
délszláv állam, a Szerb-
Horvát-Szlovén Királyság
része lett Magyarországból
a Szerémség, Drávaköz
(1163 km²), Bácska és a
Bánság nyugati része, vala-
mint a Muraköz (729 km²)
és a Vendvidék ?-a, a mai
Muravidék (947,8 km²) –
62 092 km², a Magyar Ki-
rályság 19,14%-a.

• Egész Horvát-Szlavónor-
szág; - 42 541 km², a Ma-
gyar Királyság 12,87%-a.

• Nyugaton egy sáv Ausztriá-
hoz került, ahol késõbb az
új területekbõl Burgenland
néven önálló tartományt
hoztak létre. 3 965 km², a
Magyar Királyság 1,22%-a.

Továbbá
• Északon Szepes és Árva

megyébõl az alábbi közsé-
gek kerültek Lengyelor-
szághoz:

• Alsólápos (Lapsze NiŸnie),
Alsólipnica (£ipnica Wielka-
), (Czarny Dunajec*),
Jablonka (Jab³onka),
(Nowy Targ*), (Raba Wy¿-
na*), (Bukowina Tatrza-
ñska*)

• Czarny Dunajec községbõl
Pekelnik (Piekelnik) és Pod-
szkle (Podskle) települések,

• Nowy Targ községbõl

Derzsény (Dursztyn),
Bélakorompa (Krempachy)
és Újbéla (Nowa Bia³a) tele-
pülések,

• Raba Wy¿na községbõl
B u k o v i n a p o d s z k l e
(Bukowina Osiedle), Hark-
abúz (Harkabuz) és Szárnya
(Podsarnie) települések,

• Bukowina Tatrzañska köz-
ségbõl Feketebérc (Czarna
Góra), Szepesgyörke
(Jurgów) és Répásfalu
(Rzepiska) települések; –
589 km², a Magyar Király-
ság 0,18%-a.

• Fiume (mai neve: Rijeka)
városa is a magyar Szent
Korona része volt, de rövid
önállóság után Isztriával és
Zárával együtt Olaszország-
hoz került, majd 1947-ben
Jugoszláviához csatolták; –
21 km², a Magyar Királyság
0,000065%-a.

A békeszerzõdés eredmé-
nyeképp a 325 411 km²
összterületû Magyar Király-
ság elveszítette területének
több mint kétharmadát, az
ország területe 92 963 km²-
re csökkent, lakosságának
több mint a felét, az 1910-
ben még 20 886 487 fõs or-
szág lakossága 7 615 117
fõre esett vissza.

Egyes visszaszerzett
területek

1919. január 29-én a balas-
sagyarmati polgárok Vizy
Zsigmond százados katonái-
hoz csatlakozva fegyvert fog-
tak, s kiverték a megszálló
cseheket, akik az Ipoly völgyé-
ben vezetõ vasútvonal meg-
szerzésével, az alakuló Cseh-
szlovákia határainak még dé-
lebbre tolásával próbálkoztak.
Balassagyarmat ezzel kiérde-
melte a Civitas Fortissima, az-
az a „legbátrabb város” meg-
tisztelõ címet.

1920. augusztus 1-jén az
õrségi Kerca határõrei a két
falu felkelt népével összefog-
va kiûzték a szomszédos
Szomoróc községet megszál-
ló szerb–horvát–szlovén csa-
patokat. A fegyverrel kinyilvá-
nított akarat eredményeként
– hosszas tárgyalás után –
1922. február 9-én Szomoróc
visszatérhetett Magyaror-
szághoz. (A két falu 1943-
ban Kercaszomor néven
egyesült.)

• A Zala megyei Bödeháza
és Zsitkóc között található
Szentistvánlakot nem is emlí-
ti a trianoni békeszerzõdés,
valószínûleg tévedésbõl. Mi-
vel közelebb fekszik a Ma-
gyarországnak ítélt Böde-
házához, a határmegállapító

bizottság döntése alapján
Magyarországon maradt.
• Sopron az 1921-ben tartott

népszavazás alapján a Ma-
gyarországhoz tartozás
mellett döntött, emiatt a
néhány környezõ település
is Magyarországhoz került.
Ezzel Sopron a „leghûsége-
sebb város” (Civitas fidelis-
sima) címet érdemelte ki.

• Az Ausztriának ítélt ország-
részen Vas vármegye szom-
bathelyi járásában kitört
zendülés ill. tiltakozás nyo-
mán tíz határmenti, néme-
tek és horvátok lakta falu –
Felsõcsatár (egykor Alsó- és
Felsõcsatár), Horvátlövõ,
Narda (egykor Kis- és Nagy-
narda), Ólmod, Pornóapáti,
Szentpéterfa, Vaskeresztes
(egykor Német- és Magyar-
keresztes) – osztrák fennha-
tóság alatt megtartott nép-
szavazás után 1923. január
10. és március 9. között át-
került Magyarországhoz,
Szentpéterfa ezzel kiérde-
melte a „leghûségesebb ma-
gyar község” címet. Eredeti-
leg Rendek (Liebing) és Rõt-
falva (Rattersdorf) kerültek
volna Magyarországhoz, de
ezen községeket osztrák ké-
résre elcserélték Szentpéter-
fa és Ólmod községekre;

• 1924-ben Somoskõnek si-

került kiharcolnia, hogy
Magyarországhoz tartoz-
zon. A határt a falu domb-
ján levõ várfal alatt húzták
meg. (A Magyarországnak
ítélt Salgóbányára vezetõ
egyetlen járható út ugyanis
a Csehszlovákiának ítélt So-
moskõújfalun és Somoskõn
keresztül vezet.)
Kettévágott települések

Néhány esetben az új határok
belterületen vágtak szét
egyes településeket.
• Dél-Komárom és Észak-Ko-

márom
• Nagylak
• Somoskõ

Gyakran fordult elõ, hogy
egyes külterületi részeket vá-
gott el a központi belterület-
tõl az új országhatár, s az el-
vágott rész önálló községgé
szervezõdött. Néhány példa:
• Sátoraljaújhely határából

Karlatanya, a mai Újhely
• Nagyszalonta határából a

mai Újszalonta
• Ottlaka határából a mai

Pusztaottlaka
• Szabadka határából a mai

Csikéria, Kelebia és Tompa
• Doborgaz, Keszölcés, Süly

és Vajka határából a mai
Dunasziget

A II. világháborút követõ
1947-es Párizsi békeszerzõ-
dés visszaállította az 1937-es
határokat, de három Po-
zsonnyal szemben lévõ ma-
gyar falu, Oroszvár,
Horvátjárfalu és Dunacsún,
az ún. Pozsonyi hídfõ átke-
rült Csehszlovákiához, hiva-
talosan azért, hogy Pozsony
további fejlõdéséhez, növe-
kedéséhez elég terület le-
gyen a Duna déli oldalán. (Ez
tette késõbb lehetõvé a Bõs-
nagymarosi vízlépcsõnél a
Duna egyoldalú szlovák elte-
relését.)

Azóta Magyarország terü-
lete – apróbb kölcsönös terü-
leti kiigazításoktól eltekintve
– nem változott.

1920. június 4. Péntek...
Budapest állandó tele-

fonösszeköttetésben állt
Párizzsal. Tíz óra után pár
perccel jött egy hír....
Megkondultak a haran-
gok. Elõbb Pesten, aztán
az ország többi területén
is. Két órán át az egész or-
szág területén zúgtak a
harangok.

Budapest gyászba bo-
rult, az emberek feketébe
öltöztek. Gyászlobogók
lengtek mindenhol. 

A Múzeum körúton az
emberek a himnusz éne-
kelték. Az ország összes
italmérése bezárt. Az isko-
lában nem tanítottak, a
diákok és a tanárok egy-
aránt siratták az elhuny-
tat, az ezer éves Magyar-
országot.

A 3 millió magyarnak,
akiket idegen uralom alá
hajtottak, az elnyomás és
üldözés jutott osztályré-
szül.

Mindezt végiggondolhat-
tuk a Mûvelõdési Ház elõtt
található emlékmûnél.

WK
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