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Au tó ja ví tás 
Ke re pe sen!

Szer vi ze lés, ja ví tás, új al kat ré szek, 
au tó men tés.

Mér sé kelt árak, rö vid ha tár idõ.
Ál lan dó el ér he tõ ség: 

06-30-276-5340
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Kerepes életében elõször félszáz családra mosolygott rá a szerencse azzal, hogy
megnyitotta kapuit a Babaliget bölcsõde, több mint 280 millió forintos bekerülési
összköltséggel, amelybõl a pályázat útján elnyert támogatáshoz 30 millió forintos
önrésszel járult hozzá településünk önkormányzata. Az egyszerre 42 csecsemõ ellá-
tására alkalmas, csaknem 1000 nm alapterületû épület, amely minden igényt
kielégítõ, azaz világszínvonalú, 17, döntõen kerepesi lakosnak biztosít munkát.

Az ünnepélyes megnyitón Franka Tibor polgármester elmondta, hogy egy
nemzet legfontosabb „befektetése” a gyermek, még akkor is, ha anyagias
világunkban a felelõsségteljes gyermeknevelés kerül a legtöbbe. Nagyon nehéz
feladat lesz a fenntartás, hiszen az állami támogatás az üzemeltetés felére sem
elegendõ. Elsõsorban azokat a csecse-mõket veszik fel, akiknek az édesanyja
dolgozik. A napi ellátás 740 forintba kerül, de az óvoda és bölcsõde közös ala-
pítványába is szí-vesen látják a szü-lõk, vállalkozók, esetleg vállalatok anyagi
támogatását.

A pályázat nyer-tesének vezetõje a kivitelezésrõl el-mondta, hogy az akadá-
lyokkal tarkított verseny miatt egy hónapot késett a befejezés, de végül minden a
helyére került és minden kitûnõen mûkö-dik.

Lengyelné Jan-kovics Mária intéz-ményvezetõ kiemelte: olyan felszerelésekkel
ren-delkezik a bölcsõde amilyenekrõl máshol a kollégák csak álmodnak. Saját
fõzõkonyhájuk van, ahol az elsõdleges az egészséges táplálkozás, míg a gyermekek
immunrendszerét a só szoba erõsíti. Tágas és színes belsõ terek adják az épület han-
gulatát, míg az udvaron számos játék segíti a mozgást és idõtöltést. 

A tevékenységet szervezetten és tervezetten egészíti ki a Családsegítõ

Szolgálatnál megvalósult 43 millió forintos, állami támogatással elindított
Mosolyvár akció, melynek keretében a hátrányos helyzetû kicsinyek és szüleik
ismerkedhetnek meg a fõzés, a viselkedés, a tisztálkodás, a közösségi élet alapvetõ
követelményeivel.

A megnyitó ünnepség elõtt és után szülõk és érdeklõdõk járták be a kedvükért
kinyitott intézményt, annak minden helyiségét. Mindenkit csodálkozás, elégedett-
ség és büszkeség töltött el.

Babaliget bölcsõde felsõfokon

A Babaliget bölcsõde megnyitja kapuit, szakképzett
gondozónõk által vezetett gyerek megõrzõ, játékos délelõtt/
elõzetes bejelentés esetén délután is igénybe vehetõ/. Elindítjuk
fél napközis szolgáltatásunkat, ahol biztosítjuk a szakszerû fel-
ügyelet, a tartalmas játék-, és a fejlesztõ foglalkozás mellett a
levegõzést és igény szerint az étkezést is. A szolgáltatás elõzetes
regisztráció és beszoktatás után a szabad férõhelyek arányában
vehetõ igénybe. Árak: 350 ft/óra, étkezés 740 ft/ nap. 
További információ: Szentmiklóssi Katalin, 
0620/559-89-12, e- mail:dkatalin43@gmail.com
Szeretettel várunk a Babaliget bölcsõdei Játékkuckóban! 

SZAKKÉPZETT GONDOZÓNÕK VEZETÉSÉVEL: 
• Játszóház 
• Ötlettár: kézügyesség fejlesztõ foglalkozások változatos

technikák alkalmazásával 
• Zenei készség, ritmikus mozgásfejlesztés 
• Készség-, képesség fejlesztõ játékok 
• Nyelvi- és beszédkészség fejlesztõ foglalkozások 
• Meseország: mese, báb, dramatikus játékok 

KÜLÖNLEGES AJÁNLATAINK: 

Délelõtt bölcsõdei igény szerint étkezési lehetõséggel. 
Név- és születésnapi zsúrok. 

BÍZZA RÁNK GYERMEKE SZÜLETÉSNAPI ZSÚRJÁT: 
Vállaljuk névnapi-, születésnapi zsúrok lebonyolítását szórakoz-
tató programokkal, ajándékokkal, teljes ellátással, az Ön
igényeinek megfelelõen. 

Idõpont egyeztetése telefonon vagy személyesen:
06/20 559-89-12

Gyermek felügyelet!
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A Pest Megyei Bíróság Csák
Zoltán felperesnek az Összefo-
gás Kerepesért Egyesület alpe-
res ellen jó hírnév megsértése
iránti perében a bíróság meghozta a
következõ ítéletet: A bíróság a felperes
keresetét elutasítja.

Az indoklásban többek között az alábbi-
akról tájékoztatják a feleket:

A 2010. õszén a kerepesi önkormányzati
választásokon felperes a Szilasligeti
Teleház Egyesület képviseletében indult a
polgármester tisztség elnyerése érdekében. 

Az Összefogás Kerepesért Egyesület
által szórólap terjesztésére került sor a
településen, mely az alábbi sorokat tartal-
mazza: „Szükségünk van olyan polgármes-
ter-jelöltre, aki: A Szilasligeti Teleház
Egyesület nevét használó ZD Hungary Kft
tulajdonosa Csák Zoltán és Gyõrvári
Dezsõ, akiket a munkáskolóniákra hasonlí-
tó kerepesi lakásaik miatt több lakó is
erõsen kritizál. Már akik merik kritizálni,
mert aki útjukban áll, azt megfenyegetik,
meghurcolják, megfélemlítik. Közéjük tar-
tozik például az Összefogás Kerepesért
Egyesület két képviselõjelöltje Mayer
Endréné és Mácsai Krizsán Mariann is. A
helyi építési szabályzat módosításával négy
esztendeje a Kerepesre nem illõ, lovarda

küllemû sorházak építését Franka Tibor
polgármester és csapata lehetetlenné tette,
amiért Franka Tibort eltörjük a gerincedet
üzenettel fenyegették meg.”

A fenti szórólap sérelmezett sorai okán
Gyõrvári Dezsõ a Szilasligeti Teleház elnö-
ke a Kerepes Nagyközség helyi választási
bizottságához fordult jogorvoslatért, aki a
109/2010 ügyszámú és 2010. szeptember
hó 24. napján meghozott határozatában
megállapította a jogsértést a választás tisz-
taságának megóvása, az esélyegyenlõség
biztosítása, valamint a jóhiszemû joggya-
korlásra vonatkozó alapelvek vonatkozásá-
ban és az Összefogás Kerepesért
Egyesületet további jogsértéstõl eltiltotta.

Az önkormányzati választáson Franka
Tibor nyerte el a polgármesteri tisztséget.

Ezután felperes a Pest Megyei
Bírósághoz fordult jogorvoslatért. (…)
Ennek okán kérte, hogy a bíróság tiltsa el
az alperest a további jogsértéstõl, kötelez-
ze az alperest 500,000 Ft nem vagyoni kár-
térítés megfizetésére. Kijelentette, hogy az
alperesi állítás sorozat valótlan tartalmú.
Elõadta, hogy ezzel áll összefüggésben a

felperesi sikertelen választási
eredmény. (…) E körben az
alperes bizonyítási eljárást aján-
lott fel, melynek keretén belül a

bíróság tanúvallomásokat foganasított. A
meghallgatott tanúk vallomásaiból a bíró-
ság azt a következtetést vonta le, hogy nem
alapul valótlanságon azon alperesi
kijelentés, melybõl az olvasók számára az a
következtetés vonható le, mely szerint a
ZD Hungary képviselõi és tulajdonostársai
— azaz Gyõrvári Dezsõ és felperes — a konf-
liktushelyzeteket, problémákat adott eset-
ben arrogáns fellépéssel igyekeznek
számukra kedvezõ módon megoldani, igé-
nyérvényesítés során nem riadnak vissza a
fizikai fölény és az egyéb presszió
eszközeitõl sem. Felperes maga adta elõ,
hogy erre testi adottságai miatt különö-
sebb egyéb eszközök igénybevétele nélkül
is módja van.(…) A bíróság megállapítot-
ta, hogy a tanúk ellentmondásmentes és
plasztikus vallomásukban nem szubjektív
véleményüket fejezték ki, hanem
tényeket adtak elõ, ezért a felperesi keres-
tet elutasította mivel a szórólap tartalma
valós, az jogsértõnek nem minõsül.

Kötelezte a bíróság a felperest az eljárási
illeték megfizetésére, és az alperesi oldalon
felmerült perköltség megfizetésére.
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Lapunk 2011 szeptemberi számának 4 oldalán megje-
lent közzétételben tévesen tettük közzé az
önkormányzati választások elõtt, 2006 márciusi és
áprilisi újságcikkek vonatkozásában, személyhez
fûzõdõ jog megsértése miatt Rozsnyai László, Huli
Sándor, Rozsnyai Sándor és Huli Dávid által Balogh
István és Franka Tibor alperes ellen indított perben a
Fõvárosi Ítélõtáblás peres eljárást lezáró, 2. Pf.
20.220/200/5. számú jogerõs ítéletében megállapított
jogsértést. Az ítélet helyesen az alábbi jogsértést álla-
pította meg:
„A Szabad Vélemény címû idõszaki lap 2006. márciusi
számában megjelent A költõ és a forradalmár kerepesi
kötõdése címû cikk azon részével, miszerint „A
vendéglõ berendezéseit elvitték, állítólag a faragott
pult Gödöllõre, és a HÉV végállomáson lévõ kocsmá-
ba került, aztán pedig lesöpörték a padlást. Ezeket a
szomorú és embertelen foglalásokat, illetve rablásokat
a kommunista hatalom nevében egy Rozsnyai
nevezetû elvtárs Szilasligetrõl és Huli Sándorné
Kerepesrõl hajtották végre. Kérem, ezt még életemben
szerettem volna elmondani, és tudatni, különösen a
fiatalokkal, mert amit az imént felsorolt elvtársak
végeztek, az kimeríti a bûnözés fogalmát. tönkretettek
bennünket, akiknek volt valamije, azt elvitték, sõt, a
tulajdonost is, ha szót emelt”, megsértette felperesek
jogait.
Szabad Vélemény címû idõszaki lap 2006. áprilisi szá-
mában Tessék választani címmel megjelent cikk azon
mondatával, miszerint „Márciusi számunkban nyilat-
kozta az egyik kerepesi atyámfia, hogy amit negatív
értelemben Hulinénak, meg Rozsnyainak köszönhet
az 1950-es évekbõl, azt sohasem felejti el. Õk tartották
sakkban a falut, illetve söpörtették le a padlást, õk ren-
delkeztek az emberek sorsa fölött. az MSZMP nevé-
ben”, megsértette a felperesek jogait.” 
A peres eljárás befejezõdött. A Fõvárosi Ítélõtábla
által meghatározott összeg az alpereseket egyetemle-
gesen kötelezte, hogy a felpereseknek személyenként
200,000-200,00-200,000 (kettõszázezer- kettõszáz-
ezer- kettõszázezer) forintot, valamint ezen összeg
kamatait fizessenek meg”.

Közzététel

Közzététel

A jognak asztalánál

A parlament az alaptörvényt jelentõségéhez méltó módon kívánja eljuttat-
ni az állampolgárokhoz úgy, hogy minden érdeklõdõ a lakóhelyén is kézbe
vehesse, és névre szóló formában megrendelhesse az Országgyûlés elnöke által
aláírt ingyenes példányát.

Kerepesen a polgármesteri hivatal földszinti tárgyalójában állították fel az
„alaptörvény asztalát”, ahol az érdeklõdõk meg is rendelhetik Magyarország
alaptörvényének nyomtatott kiadványát.

Automata 
mosógép 
szerviz
Billinger Zoltán
06-30-214-6366
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Szeptember idusán került sor a

kerepesi székelyek idei szüreti
mulatságára, amelynek keretén
belül összesen 31 fõ, közülük 6 kis-
korú tette le az állampolgár-sági
esküt. Nagy volt a készülõdés,
hiszen csaknem 400 terítéket
helyeztek el az ízlésesen feldíszített
iskolai tornateremben. 

A kerepesi
székelyek nép-
viseletben so-
rakoztak fel az
önkormányzat
kihelyezett ál-
lampolgársági
eskütételére, a
nemzeti lobo-
góval és szé-
kely zászlóval
díszített asztal
elõtt. Az ün-
nepség kez-

dete elõtt megérkezett a Duna televízió forgató
csoportja is, együtt a zenekarral. Aztán versek, és

a nemzeti himnusz következett. Franka Tibor polgármester
köszöntõjében büszkeséggel beszélt a Kerepesen élõ több mint félezer
Erdélybõl áttelepült polgártár-sunk erõfeszítéseirõl, valamint arról a
közös erõrõl, amely országhatárok nélkül az egy-ségesülõ nemzet ere-
jeként mu-tatkozik meg.

Torokszorító érzés volt, ahogyan a 31 eskütevõ az eskü szövegét
mondta. Volt, aki örömében mosolygott, volt, aki sírt, volt, aki önfe-
ledten tapsolt. Az aktust a székely himnusz zárta, majd kezdetét vette
a kerepesi székelyek mûsora, aztán a vacsora és a mulatság hajnalig. 

A Kerepesi Székely Hagyományõrzõ Kör ezúton szeretne köszöne-
tet mondani az alábbi támogatóknak, akik hozzájárultak a 2011.

szeptember 17-én tartott Székely szüreti bál tombola nyereményeihez: Székelyföldért Társaság ajándékcsomagok; Dr. László Lajos
ajándékcsomag; Foodlawment Élelmiszerlánc Parlament Budapest ajándékok; Ócsai Székely Kör ajándékcsomag; Al Capone Kerepes,
pizza utalvány; Kata boltja Kerepes, ajándékcsomagok; Kriszta függöny és minõségi turkáló Kerepes, függöny; Mácsai Krizsán Mariann
Kerepes, ajándékcsomagok; Nagyné Zsuzsanna Kerepes, hajvágás; Sztojka Ágnes Kerepes, hajvágás; Terike zöldséges Kerepes, gyü-
mölcskosár; Garfild cukrászda Kistarcsa 1 db torta; Györgyi virágüzlet Kistarcsa ajándék; Györkös cukrászda Kistarcsa 1 db torta;
Ivácson Edit Kistarcsa ajándékcsomagok Nosztalgia étterem Kistarcsa 2 db vacsora;Szilasfood Kft. Kistarcsa, ajándékcsomagok

Köszönetnyilvánítás

Életpálya modell: 
- Annyira, de annyira szeretném, hogy a szépen
növögetõ gyerekem is rajongjon már valakiért!
Éppen úgy, mint a tévében a sikkantyús lányok
szombat esténként a kásztingon. Hát olyan nagy
kívánság ez? 

Csoda: 
- Immáron a liberális szalámi tolvaj is újra ott
púposkodik a képernyõn. A csoda az, hogy közben
nem szakad rá az ég!

Mirõl lehet felismerni egy elszánt fideszest?: 
- Mindig van nála söralátét.

- És egy tudós fideszest?: 
- Azt számolgatja, hogy az egykulcsos
adórendszerbõl mekkora haszna lett.

Definíció: 
- A fõ tevékenységét tekintve a nyíltan magyar
gyûlölõ Kertész Ákos az a típusú élõlény, aki akkor
örül a legjobban, ha szívét éppen az ördög marka
csiklandozza. Ilyenkor a legboldogabb. Aztán, ami-
kor naftalinnal alaposan átitatva, és az összes kitün-
tetésével díszítetten végigklaffog a Dob utcán,
akkor nyomában lekókadnak a muskátlik, és a
gyanútlan, gyengébb idegzetû gyerekek, látszólag
minden ok nélkül, sírva fakadnak. 

Kérdés: 
- Uram, miért hagyja, hogy a szépszál kisfia min-
dent összeköpdössön maga körül?
- Ne izguljon kedves idegen, a gyerekbõl lab-
darúgó lesz, és éppen edz.

Kovács Ferenc

Aktuális apróságok

Valószínûleg sokan tudják, Kerepesen a
hivatalos helyi hírforrások mellett — Kerepes
Rádió, Szilas Tv, helyi újság — vannak olyan
fórumok, amelyek finoman szólva is — hang-
nemüket és tartalmukat tekintve — nemcsak
csúsztatnak, hanem a hazugságokat, sértõ
megjegyzéseket, gyalázkodó írásokat
megjelentetéséhez lehetõséget adva hozzájá-
rulnak a rémhír, a rosszindulatú pletykák ter-
jesztéséhez. Azok az emberek, akik ezekre a
fórumokra írogatnak, valószínûleg valami-
lyen identitászavarral küszködhetnek, mert
ahelyett, hogy a saját házuk táján tennének
rendet, meg a saját fejükben, mások magáné-
letében turkálnak. Nos, az egyik ilyen fórum
„üzemeltetõje” Trembeczky György úr az
elõzõ ciklusban képviselõ volt, az õ számlá-
zási programját használta abban az idõben a
polgármesteri hivatal. 

Trembeczky György úr édesapja, aki csa-
ládjával az Akácfa utcában lakik, panasszal
kereste meg a hivatalban jegyzõ urat, misze-
rint jogtalanul küldtek ki részükre felszólí-
tást a talajterhelési díj megfizetésére vonat-
kozóan. Ebben leírta, hogy, „… az Önök
által megküldött jegyzõkönyvükre ellent-
mondást jelentek be tekintettel arra, hogy
nem bocsátottam ki környezetterheléssel
járó anyagot a környezetbe, „…mivel amióta
Kerepesen élek MINDIG IS volt (köz)csa-
tornánk”.

Az eset vizsgálata során kiderült, hogy
Trembeczky úrék a 2005. és 2011. év között
eltelt idõszakban - azaz hat éven keresztül —
és azt megelõzõen sohasem fizettek egyetlen
fillér csatornadíjat sem, holott folyamatosan

használták azt. Az is kiderült, hogy az
ellenõrzés hatására a fogyasztó csak 2011.
március 25-én kötött szerzõdést a Szilasvíz
Kft-vel a csatorna használatára. Ha csak a
2005-2009 közötti idõszakban - a korábbi
díjtételeket alapul véve - 1690 köbméter vizet
fogyasztottak, vélhetõen ugyanannyi
szennyvizet is engedtek a csatornába, amely-
nek díját nem fizették meg, felmerül a
kérdés, hogy az ezt megelõzõ években
összesen hány forinttal károsították meg a
szolgáltatót. 

Trembeczky György, mint
önkormányzati képviselõ, minden évben
szavazott a csatornadíjak mértékérõl és
annak kötelezettségérõl — amely minden
állampolgárra vonatkozik, kivéve az õ
családja. A képviselõtestület tagjaként
továbbá ellenõrzési jogköre is volt az
üzemeltetést végzõ cég kapcsán, mivel a
cégnek ellenõriznie kellett a hálózatra illegá-
lisan rákötött fogyasztókat. Ezt az
ellenõrzést a Szilasvíz Kft ügyvezetõje is
elmulasztotta, így a Szilasvíz Kft díj-
kintlévõségének õ is felelõse. 

Trembeczky úr nyilatkozata nem tartal-
mazza fizetési szándékát, sem annak megfi-
zetésére vonatkozó kötelezettségét. Ezekbõl
az következik, hogy természetesnek tekinti,
hogy az elmúlt években csatornahasználati
díjat nem fizetett. Ez egy sajátságos önérté-
kelés… 

Ez az eset igaz, vajon errõl is olvashatnak
az általa üzemeltetett fórumon a pletykára
éhesek? 

GE

Panaszos értetlenség
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Napirend elõtt kért szót Horváth Vera intézményvezetõ, aki
köszönetét fejezte ki a képviselõ-testületnek és a hivatalnak a
Családsegítõ példaértékû fejlesztéséért. Tájékoztatott, hogy szep-
tember elsején nem csak az iskolában kezdõdött a tanév, hanem
megnyitotta kapuit a Mosolyvár Gyermekház is, és az elsõ napon

11 kisgyermekkel és 8 szülõvel kezdte meg a mûködését. A ház 15
gyermek befogadására képes, így még vannak üres helyeik, de úgy
gondolja, hogy ezek is rövidesen be fognak telni. 

Franka Tibor polgármester tájékoztatójából megtudhattuk,
hogy azért fontos a Mosolyváras pályázat, mert a bölcsõde
indulásával lesznek olyan csecsemõk, akik nem tudnak bekerülni a
bölcsibe, mert a szülõ anyagi helyzete nem engedi meg, viszont a
Mosolyvárnál õk is szocializálódhatnak, 3 éves korukig megta-
nulhatnak mindent, amit ilyen korban illik tudni. Ezért is volt
fontos, hogy Kerepesen legyen ilyen intézmény. Köszöntötte a
Mûvelõdési Ház új vezetõjét, aki szeptember elsején vette át
munkakörét, de már közremûködött a Szilas-menti napok és más
rendezvények keretében. 

- A kft-vel kapcsolatban annyit szeretnék megjegyezni, - foly-
tatta, - hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést kellett tennem,
mert elrendeltem egy belsõ ellenõrzést, amely megállapította,
hogy csaknem kétmillió forint mögött nem volt pénztári bizony-
lat, illetve számla fedezet. Eközben az akkori ügyvezetõ igazgató
közös megegyezéssel távozott, leszámolt, és a távozását követõen
a belsõ ellenõrzés eredményeként, ennek tükrében tettem meg a
feljelentést. A másik kérdés a szemétszállítás, amely nagyon sok
problémát vet fel a továbbiakban is. Ezekre a következõ hetekben
valamilyen módon megoldást kell találnunk.

- A tanévnyitó ünnepség reggel volt, ami gyönyörû dolog,
annál is inkább, mert három elsõ osztály indult. Az interneten
viszont arról lehet olvasni, igaz, kérdõjellel, hogy bezárják a kere-
pesi iskolát. Az, hogy a település iskoláját, óvodáját, egyéb

intézményeit kérdõjellel ugyan, de elkezdik macerálni, azokat
minõsíti, akik ezt teszik. Az iskolai oktatás megkezdõdött, az
iskolát nem zárják be, sehol semmi probléma nincs. 

- Számláink rendezve vannak, most jön a második nagy kamat-

, és hiteltõke törlesztésünk, közel negyvenmillió forint, de ez sem
okoz gondot. Azzal is tisztában vagyunk, és érzékeli mindenki,
hogy az emberek nagyon elkeseredettek, és nagyon nehéz helyzet
elé nézünk. Ha naponta ugrálnak az árak és az árfolyamok, az
emberek nem nyugodtak. De ezt ne keverjük össze a település
belsõ életével, a település részese ennek a hazának, és részese
annak minden bajának is, ezt igyekezzünk így kezelni,és ne hasz-
náljuk ki a nyugtalanságot, a bizonytalanságot arra, hogy ezáltal
még több ellenszenvet szítsunk, mert attól egyetlen probléma sem
fog megoldódni. Nem lesz több munkahely, nem olcsóbb a svájci
frank, semmi nem fog történni. Inkább azon kell lennünk,
hogyan tudunk egymáson segíteni, mert valahogy át kell
vészelni, azt gondolom, ebben egyetérthetünk.

Ezután megkezdõdött a napirendi pontok tárgyalása. 

Törvényességi észrevétel érkezett a szemétszállítási rendele-
tünkkel kapcsolatban. A Kormányhivatal lakossági bejelentés
alapján vizsgálta meg a települési szilárd hulladék kezelésével kap-
csolatos rendeletünket, és két észrevételt tett ezzel kapcsolatban.
Az egyik, hogy elõre nem lehet kérni a közszolgáltatás díját, a ren-
delkezésre állási díjat, havonta utólag elvégzett szolgáltatás után
kell azt leszámlázni. A másik, a számla-, vagy nyugta ellenében
történõ megfogalmazás volt, ami nem tetszett. Az
észrevételüknek megfelelõen a rendelet módosításra került.

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapítá-
sáról szóló 8/2009.(IV.23.) rendelet módosítására azért volt
szükség, mert az óvodára és az iskolára vonatkozóan térítési díj
megállapításra került, az újonnan épült bölcsõdére azonban nem
volt kidolgozva javaslat. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a
bölcsõde esetében 740 Ft/nap térítési díjra tett javaslatot. 

Ma Kerepesen közel 200 csecsemõ van bölcsõdére érett korban.
Közülük közel 50 elhelyezésére van lehetõség, a szigorú szabá-
lyok nem engednek többet, pedig az épület hatalmas, gyönyörû,
de törvény szerint csak ekkora létszámmal üzemelhet.
Polgármester úr tájékoztatása szerint elsõsorban azok kerülhetnek
felvételre, akiknek a szülei dolgoznak, vagy olyan munkáltatói
igazolást hoznak, amelybõl kiderül, hogy a gyermekük elhelyezése
után, õket felveszik dolgozni. Ha ez a kategória kimerült, akkor
jöhet számításba a többi bölcsõde korú gyermek elhelyezése.

Január elsején az anyakönyvi törvény felhatalmazza az önkor-
mányzatokat arra, hogy rendeletben szabályozzák az anyakönyvi
események, házasságkötés, névadó, állampolgársági eskü
munkaidõn túli megtartásának a szabályait. Ebbõl adódóan az
anyakönyvvezetõnek és a mûvelõdési háznak ez plusz feladat —
tájékoztatta az érdeklõdõket Bondorné Kisbenedek Éva az
igazgatási iroda vezetõje. Munkaidõben nyilván lehetõséget kell
biztosítani a házasságkötésre, erre a péntek délelõtti idõszakot
jelöltük meg, amiért nem kell fizetni. Munkaidõn túli szertartá-
sért a hivatalban tartandó esküvõ 6 000 Ft+ Áfa, pezsgõ fel-
szolgálás, utána mosogatás 1 000 Ft+Áfa, gyertyagyújtás 1 000
Ft+ Áfa összegekbe kerülnek. Az anyakönyvi esemény hivatali

A szeptember 1 napján megtartott testületi ülés
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sen 15 napirendi pontot tárgyaltak a képviselõk
helyiségen kívüli bonyolításáért
36.000,-Ft + ÁFA szolgáltatási
díjat kell fizetni. A testület a
javaslatot megszavazta. 

Az óvoda és az iskola
2010/2011-es tanévi munkájáról
a beszámolót Kerepes
Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a Napközi-
otthonos Óvoda beszámolóját a
2010/2011. tanév nevelõ-oktató
munkájáról elfogadta.

A Hegy utcai 6070 hrsz-ú
önkormányzati ingatlanra
vásárlási szándékát jelezte két
magánszemély, akinek ez a
terület a telke elõtt helyezkedik
el. A mûszaki iroda vezetõjének
elmondása szerint ez a terület
senki más számára nem érdekes
és nem értékes földterület,
nagyon keskeny, beépítésre nem
használható, nincs belterületbe
vonva, zártkertként szerepel. Az
elõterjesztés szerint a képviselõk

megszavazták, hogy az önkormányzat tulajdonát képezõ 6070
hrsz-ú szõlõmûvelési ágú ingatlan ½ tulajdoni részét 1.000.000.-
Ft értékben értékesítse a kérelmezõk részére.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén
belül vannak olyan utcák, amelyek a lakosság által már elnevezés-
re kerültek, de a lakcím nyilvántartó rendszerünkbe, a BM adatál-
lományba nem kerültek felvezetésre. Igény merült fel, hogy egy
ügyfél a köztudatban lévõ Gém utcába kíván bejelentkezni,
fentiekre tekintettel a Képviselõ-testület az önkormányzat
tulajdonát képezõ 7408 hrsz-ú kivett saját használatú utat és
7409/6 hrsz-ú kivett beépítetlen terület Gém utca néven történõ
bejegyzését elfogadta. 

Oláh János jegyzõ ismertette a következõ napirendi pont lénye-
gét. A 2002-ben elfogadott szabályozási terv szerint az önkor-
mányzat a Hegy utca folytatásaként a megjelölt ingatlanokat is
érintõ szabályozási vonallal kijelölte az utca folytatásának a
lehetõségét. A Szabályozási Terv hatálya alatt az ingatlan tulajdo-
nosok úgy gondolták, hogy az önkormányzat, majd ha ott út lesz,
építési telek értékben meg fogja azt tõlük vásárolni. Dr. Mezei
Julianna hivatalunk jogásza írásban megkérte Morva Károly és
Morva Károlyné ingatlan tulajdonosoktól a kerepesi 6217/2 hrsz-
ú 549 m2 szõlõmûvelési ágú és 1.43 aranykorona értékû ingatlan
eladási értékét. A tulajdonosok ezt az értéket 4,5 millió forintban
határozták meg. Az önkormányzat a felajánlott vételi árat nem
tudja elfogadni, mivel jóval kisebb összegû forgalmi értékre vonat-
kozó értékbecsléssel rendelkezik.  Az önkormányzat a 6217/2
hrsz-ú ingatlan tulajdonosai által megjelölt, és általuk elvárt for-
galmi értéket nem kívánja elfogadni, ennek okán a képviselõ-tes-
tület úgy döntött, hogy a 153/2011.(IX.1.) Kt. határozatával a
Kerepes, 6217/2 hrsz-ú zártkerti ingatlan kisajátítási eljárását
megindítja. 

A Szilasvíz Kft mögötti, a Szilas patakon túli területen van egy
kopasz domb, ami nem belterület és ahol nagyon sok pici parcella
van. Itt szeretne a kérelmezõ több telek összevonásával egy
szabadidõ központot kialakítani és lovaspark tevékenységet
végezni. A képviselõ-testület ebben az ügyben már elviekben hoz-
zájárulását adta a szabályozási tervmódosítás készítéséhez, a
kérelmezõ teljes költségviselése mellett, a 200 m-es területi korlá-
tozás felmentésének beszerzésével illetve a kiválasztott tervezõ
bemutatásával. Ennek megtörténtéhez szükséges a szabályozási
folyamat lefolytatása és dokumentáció készítése, melynek költsé-
geit szintén az érintett ingatlantulajdonosnak kell vállalnia. Az
ülésen a képviselõ-testület elfogadta és támogatta a kerepesi 0221
hrsz-ú árok — 0219 hrsz-ú vízmosás — belterületi határ — 0217 hrsz-
ú közút — közigazgatási határ által határolt tömbre vonatkozó sza-
bályozási terv készítésére vonatkozó kérelmét, és támogatta az

Étv. 1997. évi LXXVIII. 9. § - ában elõírt szabályozási folyamat
lebonyolítását, illetve a szükséges tervezõi munkák elkészítését az
érintett ingatlan tulajdonos költségviselése mellett.

Szemétszállítással kapcsolatos problémák
Franka Tibor polgármester úr elmondása szerint a probléma

komoly, fõleg anyagilag, a gazdasági helyzetet figyelembe véve az
emberek kiadásra szánt pénze egyre kevesebb. A szemétszállítást
törvény szabályozza, ugyanakkor Kerepes szerencsés helyzetben
volt, mert eddig szemétszállítási díjat nem kellett fizetnie, azt az
önkormányzat fizette. Ezt már nem tudja átvállalni az önkor-
mányzat, úgyhogy van érzelmi, gazdasági és elsõsorban anyagi
szempontja annak, hogy indulatot kavar. A hulladékgazdálkodási
társulással megkötött szerzõdés szerint, 28 millió forint illeti meg
Kerepest, - mivel a hulladéklerakó a mi területünkön épült meg -
a lerakót mûködtetõ kft-tõl. Ez azonban nem jelenti azt, hogy be
is tartják a szerzõdésben vállaltakat. Jogilag nekünk igazunk van, -
folytatta a polgármester - mehetünk bírósághoz is, eltart jó pár
évig, de hogy mi lesz a vége, nem tudjuk. Polgármester úr Gémesi
György úrral, a társulás elnökével megbeszélte, hogy a hónap
végén újra tárgyalnak az ügyrõl, és Kerepes érdekeit szem elõtt
tartva november 1-ig mindenféleképpen döntenek a szemétszállí-
tással kapcsolatban. 

A 10. napirendi pont tárgya a Szilasvíz Kft. 2010. évi beszá-
molója volt. Kiss Károly alpolgármester, a Kft felügye-
lõbizottságának elnöke elmondta, hogy a felügyelõ bizottság a
beszámolót pozitívan értékelte, és felkérte a Kft vezetését, hogy
Felügyelõ Bizottság által korábban feltett kérdésekre adja meg
válaszait legkésõbb a következõ testületi ülésig. Idõközben pol-
gármester úr és Solymosi Sándor kistarcsai polgármester felkérte a
DMRV Rt-t a Szilasvíz átvilágítására. Az átvilágítás megtörtént, a
60 oldalas anyag olvasható Kerepes honlapján. Az átvilágítási
anyagot a Szilasvíz Kft. vezetõjével értékeltük tételesen - tájékoz-
tatott az alpolgármester - találtunk benne jogos dolgokat, és talál-
tunk benne sok olyan dolgot, ami nem a realitást tükrözi. Ezeket
felügyelõbiztossági ülésen újra tárgyaljuk Franka Tibor polgár-
mester úr, Solymosi polgármester úr, és a felügyelõ bizottság rész-
vételével. Fentiek ismeretében Kerepes Nagyközség
Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szilasvíz Kft. 2010. évi
beszámolóját elfogadta, egyben felkérte a Kft. vezetõjét a beszá-
moló közzétételére.

Varga Árpád kérelmét a temetõ területének bérlése iránt a tes-
tület jóváhagyta 2011. szeptember 1. napjától 2012. augusztus 31.
napjáig havi 7.500 Ft+Áfa bérleti díjért azzal a feltétellel, hogy a
terület tisztán tartása is a bérlõ kötelessége. 

Több mint 60-an aláírtak egy kérelmet, elsõsorban nyugdíjasok,

hogy a meglévõ helyi autóbuszjárat idõpontjait átcsoportosítva
két alkalommal is közlekedjen a busz Szilasligetre illetve
Kerepesre is. dr Vaszil László képviselõ javasolta,  hogy a telepü-
lésfejlesztési bizottság tárgyaljon a kérdésrõl a Szekér-Transz rész-
vételével, mivel több dolgot is figyelembe kell venni. A
megállapodásról a következõ testületi ülésen döntenek.
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A Gyár utca végében lakók
levelet juttattak el a hivatalhoz,
kivizsgálást és intézkedést kér-
nek a területen évek óta fo-
lyamatosan történõ környezet-
károsítás — sorozatos erdõirtás
miatt. 

Idézet a levélbõl: „Módszeres
erdõirtást végez egy italozó élet-
módot folytató nem magyar
állampolgárságú férfi, aki
„Pista” névre hallgat, tudomá-
sunk szerint semmiféle szemé-
lyazonosságát igazoló okirattal
nem rendelkezik. Nappal a
Gyár utca 51-ben tartózkodik
többnyire, ide hordja le és innen
értékesíti az erdõben kivágott és
összedarabolt élõ fákat. Éjszaká-
ra a Gyár utca 42 szám alatti
ingatlan pincéjében húzódik
meg. (Erdõ felé bekerítetlen
telek.) Kapcsolatrendszerét nem

ismerjük, de azt tudjuk, hogy
tevékenysége kimeríti az úgy-
nevezett megélhetési bûnözés
fogalomkörét.

Ittas állapotban szinte min-
den szomszéddal összeveszett
már, mindenkit fenyeget és
szidalmaz. Nem is tudjuk,
hogyan tûrhettük idáig agresszív
magatartását, környezetkárosító
tevékenységét. A leírt okok és biz-
tonságunk védelme érdekében
sajnos csak név nélkül tehetünk
bejelentést Önök felé. Mind-
annyian tudjuk, hogy ez az ember
mindenre képes. Ha a hatóság
nem lép fel az ügyben, néhány év
múlva eltûnik az erdõ.”

A hivatal a levelet eljuttatta
a Kistarcsai rendõrõrsre, ahol
ismeretlen tettes ellen a felje-
lentést megtette. 

Erdõirtás feljelentéssel

Elõzõ lapszámunkban foglalkoztunk a cigánykérdéssel a Gyár utcá-
ban. Azóta Gáspár Arnold aláírást gyûjt — eddig 54-en írták alá az ívet
— hogy Oláh Ibolya mondjon le a CKÖ elnöki posztjáról. A Gyár
utcai lakosok pedig kilakoltatási kérelem tárgyú levelet írtak
Polgármester úrnak és a képviselõtestületnek címezve - eddig 63 sze-
mély írta alá a levelet -, hogy a Gyár utca 4 szám alatti lakosokat
„távolítsák el a községünkbõl!” hagyják el Kerepest, költözzenek el
innen. 
Jó lenne, ha békesség és rend lenne végre a Gyár utcában, és nem foly-
tatódna ez a senkinek sem jó, tarthatatlan helyzet.

2011. október 17-28-ig lomtalanítást végzünk. Kérjük, keressék
ki utcájuk nevét a járattervbõl. Felhívjuk figyelmüket, hogy az
utcanevek sorrendje nem a gyûjtés sorrendjét jelzi. Kérjük, hogy
a megjelölt elsõ járatnapon 06 óráig helyezzék ki a lomtalanítás-
ra szánt hulladékot az ingatlan elé. Minden utcában csak egyszer
tud végigmenni az autó! Késõn kitett lomért a járat csúszása miatt
nem tudunk visszamenni, az nem kerül elszállításra.

KEREPES, LOMTALANÍTÁSI
JÁRATTERV

ELSÕ HÉT
17-18

Hétfõ, Kedd
Gyár u.
Szilas u.

Fenyves u.
Rigó u.
Páva u.

Mókus u.
Galamb u.

Szabadság u. 
Templom u.

Szõlõsor
Madarász u.

( Szabadság úttól-
Szõlõsor-ig )

18-19-20
Kedd, Szerda, Csütörtök

Mogyoródi út
Mogyoródi u. 33-45

Erdõsor u.
Hársfa u. 
Nyárfa u.
Nádas u.
Akácfa u.

Gyöngyvirág u.
Margaréta u.
Tölgyfa u.

Vörösmarty u.
Katona J. u. 

Radnóti M u. 
Babits M. u.
Juhász Gy. u.
Szilasligeti út

Hold u. 
Csillag u.

Ilka u. 
Rét u.

Nefelejcs u.
Tavasz u. 
Dália u.

Fecske u.
Vilma u. 

Vágány u.
Patak u. 

Holland u.
Mûvész u.
Halász u.

Nap u.
József A u.
Állomás u.

MÁSODIK HÉT
24-25

Hétfõ, Kedd
Sólyom u.

Szalmavirág u.
Hóvirág u.
Boróka u. 

Borostyán u.
Rózsavölgyi u.

Szondy u.
Kodály Z. u.
Kodály köz
Kikeletsor

Wéber E. u.
Wéber E. lp.

Sas u.
Domb. u. 
Elõd u.

Bajcsy Zs. u.
Kiss J. u. 
Ady E. u.

Mártírok u.
Kölcsey F. u.
Wesselényi u. 

Béke u. 
(Sólyom u.és a

József A. u.között)

26-27
Szerda, Csütörtök

Széphegy u.
Széphegy köz

Hegy u.
Martinovics u.

Esze T. u.
Lázár V. u.

Dessewffy u.
Török I. u.
Vécsey u.
Kiss E. u.

Gyulai P. u.
Erkel F. u.

Berzsenyi D. u.
Béke u. a

( Martinovics u.-tól
a Sólyom utcáig )

27-28
Csütörtök, Péntek

Homok dûlõ
Szõlõ dûlõ
Szõlõ utca
Vasút utca

Terézia major

Több teherautónyi elektromos hulladékot szállított el a FE-GROUP Invest Zrt
október elsején a két kijelölt gyûjtõhelyrõl. A mûködésképtelen, használaton kívü-
li, árammal, elemmel, vagy akkumulátorral mûködõ eszközök, berendezések,
lemerült akkumulátorok a Szilasligeti gyûjtõhelyrõl 4610 kilogrammot, Kerepesrõl
3530 kilogrammot tettek ki. Az elhasznált autógumikat is szorgalmasan hordták az
emberek, ezekbõl összesen 6660 kilogramm került elszállításra! 
Sajnos maradt még az erdõszélen veszélyes hulladék - mint a mellékelt képen is lát-
ható - avatatlan kezek által szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt, a bennük lévõ
nehézfémektõl és egyéb veszélyes kemikáliáktól. Ezek az októberi lomtalanításkor
kerülnek el a természetvédelmi területrõl. 
Csak remélni tudjuk, hogy jövõre nem innen kell majd elõkotorni ismét az ilyen és
egyébfajta hulladékot, melyektõl felelõtlen emberek így szabadulnak meg.

Veszélyes hulladékot, építési törmeléket, valamint kerti hulladé-
kot nem szállítunk el.
Veszélyes hulladéknak minõ-sül: gumiabroncs, festékes do-boz,
festék, fáradt olaj, akkumulátor, stb. Építési hulladék: sitt, ajtó,
ablak, fürdõszobai szerelvények, stb.

Elérhetõségünk: 06-28-561-054 
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Tisztelt Kerepesiek
Községünk évszázados népi kultúráját jelentõs mértékben

támogatja az Kerepesi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, mely
állami támogatásának és az egyéb támogatások teljes összegét
Kerepes kulturális életének színesítésére fordítja.
Gondoskodunk településünk néphagyományainak, népi építé-
szetének megóvásáról, néptánccsoportokat mûködtetünk az
iskolában, illetve a mûvelõdési házban, gondot fordítunk a
kerepesi népviselet hiteles megõrzésére. Emellett több kerepesi
témájú helytörténeti, vallási, kulturális és gasztronómiai
hagyományt õrzünk.

Mi itt vagyunk otthon, itt éltek szüleink, nagyszüleink, déd-
szüleink is. Itt élnek rokonaink, ide kötnek halottaink is.
Büszkén ragaszkodunk épületeinkhez, templomunkhoz
temetõnkhöz, hagyományainkhoz — színesítve mindezekkel
hazánk kulturális örökségét. 

Tisztelettel kérjük a magyarországi szlovák nemzetiségi
közösséghez tartozókat, illetve a kerepesi tót
néphagyományokkal szimpatizálókat mûködjenek közre az idei
népszámláláskor szlovák nemzetiségi hovatartozásuk, nyelv-
használatuk és anyanyelvük megjelölésével. A népszámlálási
adatok név nélkül kerülnek rögzítésre, településünk
nemzetiségi kötõdése az összesítések során válik majd fontos-
sá, hiszen a nemzetiségi önkormányzatok állami támogatása
ezek alapján kerül majd meghatározásra a következõ években,
így az idei népszámlálásnak számunkra valóban komoly a tétje.

Mindazok segítségét várjuk, akiknek bármilyen személyi
kötõdésük van Kerepeshez, akiknek elõdei kerepesi tótok vol-
tak, vagy akiknek tetszenek kerepesi népi hagyományaink és
azok õrzését szívesen támogatják. Köszönettel vesszük mind-
azok segítségét, akik a kerepesi közösséghez tartozónak érzik
magukat.

Kerepesi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
Kiss Károly

Kerepesi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
elnök

A 2011. októberi népszámlálás Magyarországon új távlatokat hoz a
nemzetiségek számára. A cél az, hogy a magyarországi nemzetiségek
létszámáról, arányairól hiteles képet kapjunk. De csak akkor lehet sike-
res, ha minden állampolgár meggyõzõdése szerint, önként válaszol
nemzetiségi kötõdését illetõen. Az adatok felvétele titkos és anonim, utó-
lag nem lehetett konkrét névhez kötni a válaszokat, a számlálóbiztosokat
is teljes titoktartás kötelezi.
A Német nemzetiség, származás — kötõdés ma is fellelhetõ Kerepesen.
1200 fõ körül lehet. Épp ezért arra kérünk mindenkit, hogy gondoljon
családja felmenõire! Gondoljanak azokra, akik több századon át is vállalták
német gyökereiket, és hogy ezért akár késõbb sok-sok szenvedést kellett
elviselniük! Ha most nem segítjük a németséget, akkor minden gyötrelem,
amit õk elszenvedtek, hiábavaló volt! Ha nem vállaljuk kötõdésünket a
nemzetiségi hagyományokhoz, akkor megtagadjuk múltunkat, öröksé-
günket! És legyünk büszkék származásunkra, azokra az értékekre, ame-
lyek csak itt találhatók meg, a mi közösségünkben! A szülõk, nagyszülõk,
akik meghatódva láthatnák népviseletbe öltözött gyermekeiket, unokáikat
a színpadon énekelni, táncolni, zenélni, felelõsségteljesen gondoljanak az õ
nemzedékükre, a jövõjükre is! Ez most fontosabb, mint valaha!
Folyamatosan csökken a nemzetiségi oktatás állami támogatása, valamint
szûkül a nemzetiségi civil szervezetek és kultúrcsoportok mûködtetésére
szánt forrás. Hamarosan a törvényhozók elé kerül, az új nemzetiségi tör-
vény tervezete, a kisebbségi önkormányzatok finanszírozása pedig 2013-
tól már a népszámlálási adatok alapján fog történni. Minél nagyobb szám-
ban vállaljuk német nemzetiségünket, annál hatékonyabban tudunk
fellépni oktatásunk, kultúránk és hagyományaink megõrzéséért! Minél
nagyobb nemzetiségi közösségként képviseltetjük magunkat, annál
nagyobb esélyt teremtünk magunknak és leszármazottainknak, hogy a
szükséges támogatásokat az állam biztosítsa számukra! Valljuk szárma-
zásunkat németnek a népszámlálás 34 vagy 35. pontjában. A NNÖ
folyamatosan tájékoztatni fogja Önöket a népszámlálással kapcsolatos
friss információkról.
2011. október 10.-én közmeghallgatást tartunk az általános iskolában.
Kérjük, jöjjenek el, ismerkedjenek meg munkánkkal. Figyeljék a
Kerepes rádiót is a 97,1Mhz Interneten: www.kerepesradio.hu/nemet

A Kerepesi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
2011. évi népszámlálással kapcsolatos felhívása



Diplomás gitármûvész 
Kerepesen klasszikus—, 

flamenco-, jazz
gitároktatást vállal. 

06-20-5875-132
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2011. szeptember 24.-én szombaton a Kerepesi
Hagyományõrzõ Pávakör Egyesület és a Kisvirág Gyermek
Tánccsoport közös „Legénybíró választás” produkciója fergeteges
sikert aratva arany minõsítést szerzett a szarvasi „Vo vire tanca —
Táncforgatag” nevû szlovák néptánctalálkozón.

A sikert nem adták sem ingyen, sem könnyen. A társulat hosz-
szú hónapok alatt, rendkívül fegyelmezetten, gyakran a késõ esti

órákig tanulta és gyakorolta a táncokat és az énekeket. A darabban
közel 50 elõadó szerepelt, akiknek a Kóbor Zengõ együttes remek
népzenészei húzták a talpalávalót élõben. A szarvasi közönség
kirobbanó tapsviharral a szakmai zsûri pedig arany minõsítéssel
jutalmazta a produkciót.

A válogatott koreográfusokból, zenészekbõl, néprajzosokból
és táncosokból álló szakmai zsûri a florkrolisztika hitelességét, a
táncokat, a darab dramaturgiáját és a muzsikát is minõsítette. A
minõsítõ szakemberek egyhangúlag kiválónak értékelték a pro-
dukciót. A színpadon négy generáció képviseltette magát, amit a
szigorú szakmai zsûri méltatott. Külön dicséretet kaptak a
produkció gyermek résztvevõi az õszinteségükért, a Pávakör
idõsebb tagjai a rendkívüli hitelességükért, valamint Simonyi
Gábor az egyéni táncstílusáért.

Az „Aranycsapat” vasárnap délután érkezett haza. Itthon leg-
nagyobb meglepetésünkre a Polgármester Úr és Nagy Anna
képviselõ asszony várt bennünket és megvendégelték a fáradt, de
annál boldogabb csapatot. Talán akkor fogtuk fel igazán, hogy mi
is az, amit elértünk és milyen nagyszerû, hogy a település ennyire
büszke ránk. 

Köszönettel tartozunk Zombori Hubertné Mártának a
Kerepesi Pávakör Hagyományõrzõ Egyesület elnökének, aki hihe-
tetlen szorgalommal, fegyelemmel és kitartással véghezvitte a
minõsítésen való részvételünket.

Köszönetet mondunk a koreográfiát és a táncokat betanító
Szilágyiné Suba Évának, Szilágyi Zsolt táncpedagógusoknak és
Ragoncza Imrének a Kisvirág Gyermektánccsoport vezetõjének a
csapat felkészítéséért.

Köszönjük Kerepes Nagyközség Önkormányzatának a bizta-
tást és támogatást amit a felkészülés alatt kaptunk.

A fellépést támogatta a Közigazgatási Minisztérium Wekerle
Sándor Alapkezelõ Kisebbségi Kerete és a kerepesi Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat.

Horváth Vera
* * *

És végül, de korántsem utolsó sorban az „Aranycsapat” névsora:
Zombori Hubertné, Franka Tiborné, Tarnóczki Lászlóné, Simonyi
Gábor Zsoltné, Rusznyák Istvánné, Kõhegyi Istvánné,
Pecsenyiczki Józsefné, Kríger Istvánné, Zsiák Istvánné,
Pecsenyiczki Mihályné, Horváth Vera, Kiss Károly, Lányi Attila,
Szilágyi Zsolt, Simonyi Gábor.

Aranycsapat!

Kerepes éltesebb polgárai emlékeznek vissza akkora, több száz fõs
tömegre a szüreti felvonuláson, mint az idei esztendõben. Az
elmúlt évekkel szakítva a lánykikérõ hagyomány megtartása
mellett most a készülõ Faluház elõl indult a mintegy 300 fõnyi
óvodás, iskolás, szülõ, fiatal és idõsebb végig a fõúton a focipálya
felé.
Az impozáns menetet a polgárõr autó vezette fel, mögötte táncos
lányok, lovasok, aztán a hintó, a zenekar, az ovisok, az iskolások,
a szülõk és mindenki. Leállt a forgalom, az autók dudaszóval
köszöntötték a népviseletekbe öltözött tarka tömeget: nagytarcsai
és nógrádi tánccsoport, pilisi zenekar, betyárok, fiatalok, szõlõ,
must, kacagás, szerelem. Csodálatos hangulat és csodálatos idõ.
Ömlött a napfény a csizmák és topánkák nyomába, harsogott a
trombita, pergett a dob.
A Lila Akác, az Aranyesõ, a szilasi nyugdíjasok maguk sütötte
finomságokkal és mogyoródi fehér és vörös borral, habos kávéval
kínálták a közönséget, míg az Elamen élelmezési ellátó vállalkozás
300 adag székelykáposztával „szolgálta” a fellépõket, a vendégeket.
A kerepesi mûvelõdési ház árulta az innivalót, az iskolaigazgató, a
helyettese, a tanárok, a vezetõ óvónõ és az óvodai dolgozók pedig
izgalommal figyelték a kicsik szereplését. Büszke szülõk videóztak
és fényképeztek. 
Mindenki sikert aratott, az ovisok, az iskolások, a Kisvirágosok, a
Pávakör, a Lila Akác, az Aranyesõ, a székelyek, a német kisebbség,
a betyárok, a zenészek és a közönség, a vendégekrõl nem is
beszélve.
Köszönet a szervezõknek, a mûvelõdési ház dolgozóinak, a
polgárõröknek, a rendõröknek, a mûvelõdési körnek, a kisvirágos
szülõknek és mindenkinek. Igazán nagyszerû érzés volt együtt
látni, együtt vonulni a kerepesi, a szilasit, a széphegyit, a gyereket,
a fiatalt, a szülõt és a nyugdíjast. Együtt Kerepest.
A szüreti mulatságról a képes beszámoló az utolsó oldalon látható.

Szüreti — együtt Kerepes!
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2011. szeptember 15.-én ünnepélyes keretek között hivatalosan
is elindult a KMOP 5.4.1-es kódszámú projekt, melynek
keretében megújult a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Szabadság úti épülete, valamint felépül az idõsek és fogyatékkal
élõk nappali ellátását ellátó intézményi részegység. Az építkezés
elõre láthatóan következõ év tavaszán indulhat meg. 

A már felújított Családsegítõ épületének átadásán beszédet
mondott Franka Tibor polgármester, Kiss István kivitelezõ a
KINAMÉ Kft ügyvezetõje és Horváth Vera intézményvezetõ. Az
idõsek és fogyatékkal élõk nappali ellátásával kapcsolatban
Zsólyomi Gabriellát a Családsegítõ Szolgálat Gondozási
Csoportjának vezetõjét és a fogyatékos gyermekeket nevelõ
szülõk képviseletében Dalnoky Bertalannét hallhattuk. A projekt-
nyitó ünnepségen résztvett Papp Mónika projektmenedzser Fülõp
Anna a Polgármesteri Hivatal mûszaki osztályának vezetõje és az
építészeti terveket készítõ Építészkalákla Kft részérõl Pásztor
József vezetõ tervezõ

A projektnyitó ünnepség mûsorát a Kerepesi Hagyományõrzõ
Pávakör Egyesület táncosai, az Együtt Egymásért Nyugdíjasklub
tagjainak szavalata és a Con Spirito kamaraegyüttes muzsikája szí-
nesítette. 

Képeink a projektnyitó rendezvényen készültek. 

A Biztos Kezdet programban megvalósult Mosoly-vár
Gyermekház gyönyörû helyszínen vár minden kedves 0-5 év
közötti gyermeket és szülõjét hétfõtõl-péntekig reggel 8 és 12 óra
között, a Szabadság út 165. szám alatt a Családsegítõ épületében.

Napirendünk igazodik a gyermekek és a szülõk igényeihez is. A
Gyermekházban a legkisebbektõl a nagyobbacskákig minden
gyermek számára kínálunk egyéni és csoportos játéktevékenysé-
get, foglalkozásokat, szórakozást, a gyermekeikkel otthon lévõ
szülõknek pedig közösségi együttlétet, sok hasznos információt a
gyermekek fejlõdésérõl. A lurkók számára egészséges tízórait biz-
tosítunk. A kicsik (és a nagyok is) minden reggel tornáznak, majd
kezdõdnek a tematikus foglalkozások.  Terveink szerint a
Gyermekházban igény szerint fejlesztõ pedagógus és pszicholó-
gus is segítséget fog nyújtani a családoknak. 

Õszi programjaink: gesztenyegyûjtés, gesztenyebáb készítés,
közös séták alatt különbözõ termések gyûjtése, õszi képek készí-
tése, almás, gesztenyés sütemények készítése, õszi mondókák,
énekek tanulása.

A Biztos Kezdet programról további információkat a www.biz-
toskezdet.hu internetes oldalon kaphat.

Várunk mindenkit szeretettel!

Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat hírei

„A hadbíróság 1849. szeptember 26-án meghozta a döntést.
Felségsértés címen 9 tábornokot kötél általi halálra, 4-et golyó
általi halálra ítélt.” Erre a gyászos történelmi pillanatra emlékez-
tünk október 6-án.

Mayer Endréné tanácsnok asszony megható, személyes
hangvételû beszéde nyitotta a rendezvényt. Majd közösen imád-
ság hangzott el, Lencse Balázs vezetésével. A mûsort az Együtt
Egymásért Nyugdíjas Klub és az iskola kórusának színvonalas
elõadása zárta. A rendezvény végén mindenki elhelyezhette a
megemlékezés virágait és mécseseit az emlékmûnél.

Megemlékezés és koszorúzás 

az aradi vértanúk emlékére

Az idei esztendõ volt az ötö-
dik, amikor az ingyenes orvosi
vizsgálatokat és szûréseket a
kerepesi önkormányzat bizto-
sította az általános iskola erre a
célra átalakított tantermekben.
A Gödöllõi Többcélú Kistér-
ségi Társulás az Elamen
közétkeztetõ cég és Havay
Ildikó szervezõ segítségével

összesen kilenc féle vizsgálaton
vehettek részt ingyenesen az
érdeklõdõk. Voltak idõsek,
középkorúak, sõt iskolások is,
akik kihasználták a lehetõséget,
és akik komolyan veszik egész-
ségi és mentális állapotukat. 

Köszönet a szervezõknek, a
támogatóknak, az iskola veze-
tésének. Megérte!

Ingyenes 
egészségnap

Tisztelt Polgármester úr!

Szeretnék köszönetet mondani a szeptember 17-i napért.
Elõször is köszönet azért, hogy együtt érez, gondol minden
ember egészségéért. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönet a
kedves orvosokért, volt idõ kicsit beszélgetni az ismerõsökkel.
Úgy érzem sajnálhatják, akik nem tudtak részt venni ezen a
napon. Minden vizsgálatot sikerült megcsinálni egy helyen,
beutaló és sorban állás nélkül.

Köszönettel Farkas Jánosné
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Tanítónõ vagyok. Debrecen-ben szület-
tem. Szolnokon vé-geztem el általános és
közép-iskolámat. Majd fõiskolás koromra
a fõvárosba kerültem. 2000-ben végeztem
az ELTE-n. 10 éve élek Kerepesen csalá-
dommal. Férjem villamosmérnök, két kis-
korú lányom van. 12 éve vagyok a tanítói
pályán. Mûveltségi területem: természet-
ismeret.

Jelenleg az 1. c osztályban tartok test-
nevelés órákat és viszem a napközit. A mindennapok során törek-
szem arra, hogy a gyerekek jó érezzék magukat az iskolában,
szívesen töltsék itt az idõt. Sokat játszunk, beszélgetünk, segítve
ezzel az óvodából való átmenetet. Hiszen nagy váltás az iskola egy
elsõs számára, aki pár hónapja még óvodás volt. Ezt a lányomon is
tapasztalom. Azt gondolom, hogy ha a gyerek szeret iskolába
járni, a tanulás is jobban megy. A közeljövõben célom között
szerepel az ELTE Fejlesz-tõpedagógus szakának elvégzése. Ezzel
a kezemben még jobban tudom õket segíteni, többet adhatok. Ide
tartozik a tehetséggondozás is.

Szabadidõmben szívesen utazok, kirándulok. Pár hete túrázom
is. A sorból nem maradhat ki a zene, a tánc, az olvasás. A törté-
nelmi regényeket kedvelem. A sport sem maradhat ki az
életembõl. 12 évig versenyszerûen atletizáltam. Ma a túrák mellett
az úszás van jelen az életemben, mint sport.

Mivel abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ott dolgo-
zom, ahol élek, bízom abban, hogy sok itt megismert gyerekkel
fogok találkozni az iskolában. A szülõknek üzenem: én itt
vagyok, már csak a lurkók hiányoznak.

A Széchenyi Iskola hírei

Iskolánk egyik legjelentõsebb hagyománya a „Széchenyi-hét”. Ezt
az eseménysorozatot szeptemberben, iskolánk névadójának, gróf
Széchenyi István születésnapjának idõpontja körül rendezzük
meg. Az elsõ osztályosok idén is, ebben az egy hétben megismer-
kedtek a „legnagyobb magyar” életével, tetteivel, munkásságával,
a többi évfolyam, pedig az elõzõ évben szerzett ismereteit
bõvítette, gazdagította. Az osztályok minden napra,
korosztályoknak megfelelõ, játékos, kreatív feladatokat kaptak,
melyet a délelõtti illetve a délutáni órák kereteiben oldottak meg.
Ennek az idõszaknak a legfontosabb eseménye, amikor is az elsõ
osztályosok ünnepélyes keretek között esküt tesznek. Miután
vállalják, hogy méltó utódai lesznek iskolánk névadójának, az
osztályfõnökök által feltûzött Széchenyi-jelvényt büszkén
viselve, õk is „Széchenyis” tanulóvá válnak. A hét zárásaként min-
den osztály, ismereteik, tudásuk alapján elkészítette a saját
Széchenyi falát, mely a termeket egész évben díszíti.

Dóczi Judit
Gödöllõn születtem, dolgoztam 17 évig

az egyik általános iskolában és itt is élek
családommal. Alsó tagozaton ének, rajz,
technika, testnevelés tantárgyakat tanítot-
tam, a ma-gyar nyelv- és irodalom tantár-
gyat pedig alsó és felsõ tagozaton
oktathattam. 

Idén szeptembertõl az elsõ b. osztályban
tanítok környezet, rajz és technika tantár-
gyakat, valamint a délutáni napközit irányí-
tom. Munkám során mindig törekszem a

szabadidõ hasznos eltöltésére, ezáltal változatos programokkal pró-
bálom színesebbé tenni mindennapjainkat. (múzeum- és színházláto-
gatások, erdei iskolák, nyári táborok, könyvtári foglalkozások… stb.)
Kiemelt feladatomnak tekintem, hogy 1-2. osztályban a gyerekek
családias hangulatban, barátságos környezetben éljék meg a beillesz-
kedéssel járó nehézségeket, majd 3-4. osztálytól kezdve segítsem az
önálló tanulás ha-tékonyságát.

Fontos számomra, hogy a tanórákat ne kötelezõ, unalmas tevé-
kenységnek éljék meg, hanem szívesen, aktív részt-vevõként vegye-
nek részt ab-ban. Ezt drámapedagógiai módszerek beiktatásával
igyek-szem megvalósítani. Lehetõség szerint sokat mozgunk, lab-
dázunk órákon.

Természetembõl adódóan a sportot mindig létfontosságú szem-
pontként kezelem. 25 évig aktívan röplabdáztam a gö-döllõi csapat-
ban. Egész családom ennek szentelte életét: szüleim, és most már a
fiam is édesapja irányítása mellett.

Végül, de nem utolsó sorban lényegesnek tartom a szülõkkel való
õszinte légkör kialakítását, mely mindenki számára fontos, hiszen
ezen célok megvalósí-tását csak közösen a szülõkkel karöltve tudjuk
megvalósítani.

Dósa Ilona
Ica néni vagyok, Kerepesen töltöttem a

gyerekkoromat, itt jártam általános isko-
lába, majd miután férjhez mentem és
Gödöllõre költöztem, újra hazajöttem
tanítani a régi iskolámba. Több mint 25
éve tanítok itt, elsõ osztálytól negyedikig
tanítom és nevelem a rám bízott gyermek-
eket. Régebben minden tantárgyat én
tanítottam, most mivel tantárgycsoporto-
san oktatunk, én a magyart és a környe-
zetismeretet tanítom. Mivel nagyon szere-
tem az éneket is ezeket természetesen belecsempészem a minden-
napjainkba is, ha lehetséges.

Sok-sok kis nebuló került már ki a kezem alól, kikre a mai napig
jó szívvel emlékezem. Sokan már a saját csemetéiket hozzák
hozzám, az elsõ osztályba, s ez valóban szív-melengetõ érzés!
Nagyon szeretem a gyerekeket, s mint 3 gyermekes anyuka
tudom milyen fontos az iskolaválasztás. Nincs annál jobb érzés,
mint ha tudjuk, hogy gyermekünk jó helyen van, és jól érzi magát.
Fontos, hogy szeressen iskolába járni, a többi már jön magától!

Hiszek a dicséret pozitív erejében, s hiszem, hogy minden gyer-
mek egy különleges gyöngyszem, melyet csiszolgatni kell, hogy
igazán értékessé váljon. Ebben óriási szerepe van a szülõknek és
nekünk, pedagógusoknak, de csak kö-zösen egymást segítve tud-
juk mindezt megvalósítani. Több évig dolgoztam, igazgatóhelyet-
tesként az iskolában, de pont az hiányzott, amit igazán szeretek, a
gyerekekkel való mindennapos kapcsolat, a tanítás. Szeretek velük
játszani, beszélgetni, mesélni nekik, mert igazán kevés idõ jut
ezekre a tevékenységekre, pedig a legfontosabb ebben a rohanó
világban, hogy megmaradhassanak igazi kisgyermekeknek!

Fazekasné Rácz
Gabriella

Nemzetiségi nyelvoktatás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére a 2012-2013-as tanévben lehetõség nyílhat a német nemzetiségi nyelv-
oktatás indítására az iskolában és az óvodában egyaránt. Az igények megismerése céljából felmérést végzünk, ennek érdekében
várjuk jelentkezését személyesen gyermeke óvodájában, iskolájában, vagy a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál.
Elérhetõségeink: telefon: 06-20-922-1920, e-mail: info@kerepeswradio.hu

Széchenyi-hét



Tisztelt Kerepesi lakosok!
Nagy örömünkre, összefogással sikerült az idei tanévben

benépesíteni a Széchenyi István Általános Iskola tantermeit és
udvarát.

Ismét összefogással és segítséggel szeretnénk lehetõvé tenni,
hogy gyermekeink, (a jelenleg itt tanuló és az elkövetkezõ
években a helyi iskolába készülõ kisiskolások) az EU által szab-
ványosított kerti játszóeszközökön tölthessék el szabadidejüket
az udvar területén. Jelen állás szerint, egyéb forrásból sajnos ez
nem megoldható.

Amennyiben szeretne hozzájárulni ehhez a kezdeményezés-
hez, kérjük, keresse fel Karó Valériát, az általános iskola 1/c.

osztályának osztályfõnökét, reggel 7:35 és 7:50 vagy 9:45 és
10:00 között. (I.emelet, I/c. osztály tanterme) A felajánlásokat
zárt borítékban várjuk, november 11-ig.A felajánlók nevét,
amennyiben azt kérik, közzétesszük a Kerepesi Vélemény
decemberi számában. Az összegyûlt pénzbõl, reálisan 2012. már-
ciusra lehetne beszerezni és felszereltetni az eszközöket.

Több ízben sikerült az együttmûködés, miért ne sikerülne
újra!

Köszönettel és üdvözlettel,
Széchenyi István Általános Iskola - SZMK
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2011. szeptember 29-én a Csicsergõ Óvoda Méhecske csoport-
ja és a Széchenyi István Általános Iskola negyedik osztályos tanu-
lói almaszüreten voltak Gyálon. Az ovisokat az óvó nénik, az
iskolásokat osztályfõnökük, Körösiné Dósa Ilona, Ica néni és még
két tanítónõ, Dóczi Judit és Fazekasné Rácz Gabriella, Gabi néni
kísérték. Idén második alkalommal volt ez a közös program az
ovisokkal.

A Méhecske csoportosok már a buszon megismerkedtek a
leendõ elsõs tanító nénikkel. A helyszínen minden iskolás válasz-
tott magának egy ovis párt, akire a délelõtt folyamán vigyázott.
Akadt olyan kicsi és nagy, akik testvérek is voltak. A telep
vezetõje elmondta az almaszedés szabályait, ezután bevezetett
mindenkit az almasorra. Bõ egy óra alatt több mint 150 kg almát
szedtek a gyerekek a kosarakba és a hátizsákokba, ezen felül a
többi a pocakokban landolt… Néhány ovis annyi almát gyûjtött,
hogy nem bírta el csomagját és cipelték helyettük a negyedikesek.
Az iskolások úgy vigyáztak a „gyerekeikre”, mint egy-egy
lelkiismeretes szülõ. A szüret végén a buszra felszállva elhangzott
a nagyok szájából: „Az én gyerekem már a buszon ül.”

Hazafelé tartó utazásuk alatt megismerkedtek a tanyasi élet
állataival, sõt, még egy õsrégi traktort is szemügyre vehettek!

A vidám hangulat a jó idõvel fûszerezve élményekben gazdag
eseményt adott mindenkinek.

Almaszüret az óvodásokkal

Iskolánkban minden szep-
temberben a Széchenyi-hét
keretein belül kerül sor az elsõ
osztályosok eskütételére. Ek-
korra már otthonosan érzik
magukat az új környezetben, és
már tanultak is Széchenyi István
életérõl és tetteirõl, amelyekkel
oly sokat tett Magyarországért.

Idén is elérkezett ez a nap,
szeptember 22-én reggel nyolc
óra elõtt néhány perccel az
udvaron gyülekezett a sok
nebuló, akik izgatottan várták
már ezt a napot. Jó volt látni,
hogy jó néhány szülõ is eljött,
kíváncsian várták a gyermekeik
ünnepélyes eskütételét.

A hetedikesek rövid mûsora
Széchenyi István szellemét
idézte meg, megemlékezve tet-
teirõl, személyiségérõl.

Majd következett a fogada-

lom, ahol a kis elsõsök elmond-
ták iskolánk esküjét.

Az osztályfõnökök feltûzték
a Széchenyi-jelvényt, amely
büszkén hirdeti: viselõje a kere-
pesi Széchenyi István Általános
Iskolába jár!

Kenesei Edit néni igazgatóhe-
lyettes köszöntötte az újonnan
avatottakat a „Széchenyi-sek”
közösségében s arra kérte õket,

hogy fogadalmukhoz hûen
törekedjenek a jóra, s gyarapít-
sák tudásukat, hogy méltó utó-
dai lehessenek gróf Széchenyi
Istvánnak.

Az ünnepség után mindenki
elvonult az osztálytermébe, és

útközben megállt iskolánk
Széchenyi-falánál, hogy egy
néma fõhajtással emlékezzen
meg a legnagyobb magyarról.

A Széchenyi-hét programjai
még koránt sem értek véget,
pénteken vetélkedõkkel zárul
iskolánkban ez a nagyon
fontos hét, és jövõ héttõl a
megszokott mederben folyik
tovább a tanulás...

Az elsõsök eskütétele

• Édesanya két gyermekkel Szilasligeten albérletet cserélne.
Telefonszám: 06-70/525-8745.
• A kerepesi Faluház felújítása során felszabadult Thermo Celsius öv.
45E típusú kéményes gázkazán eladó. Ára: 55,000 Ft. Érdeklõdni lehet
a Polgármesteri Hivatalban.
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Kedves Olvasók!
A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár a következõ
újdonságokat ajánlja szíves figyel-mükbe:

Felnõtt olvasóinknak ajánljuk:
Adler, Elizabeth: Barcelonából, szeretettel
Adrian, Lara: A vámpír sírja
Alexander, Tascha: Gyöngyként hulló könnyek
Carr, Allen: Leszokni a dohányzásról?
Allen Carr, (aki maga is láncdohányos volt egykoron) a cigaret-
tázás elleni globális kampány egyik legelszántabb
képviselõjeként híresült el. Számos, a leszokásban pszichés és
praktikus segítséget nyújtó mûvet adott ki. Hasonló céllal látott
napvilágot a jelen könyve is, amelyben szintén eme káros szokás
ellen érvel.
Chadda, Sarwat: Az ördög csókja (Vörös pöttyös könyvek soro-
zat)
Fábri Anna: Magánélet Széchenyi István korában
A kiváló mûvelõdéstörténeti sorozat jelen kötete a reformkori
Magyarország mindennapjait tárja az érdeklõdõk elé. A korabeli
festmények, metszetek, használati tárgyak, dokumentumok szí-
nes reprodukcióival gazdagon illusztrált kiadvány a modern
Magyarország megszületésének hajnalát mutatja be. Betekintést
nyerhet az Olvasó a hajdani családi életet szabályozó normák és
jogszabályok világába, megismerhetjük a fürdõéletet, az étkezési-
és dohányzási szokásokat stb.

(Könyvtárunkban megtalálható még a sorozatból: Hétköznapi élet
Mátyás király korában címû kötet.)
Castillo, Linda: Könyörgés
Christi, Agatha: Mr. Quin
Clare, Cassandra: Üvegváros (Vörös pöttyös könyvek sorozat)
Fejõs Éva: Helló, London!
French, Tana: Menekülés
Garwood, Julie: Gyengéd lovag
Grippando, James: Utolsó kör
Hawkins, Karen: Kalandor
Johnson, Jane: A szerelem amulettje
Jordan, Nicole: Visszanyert boldogság
Koontz, Dean R.: Az éjszaka titka
Lindsey, Johanna: A Malory család 10.
Pilcher, Rosamunde: Más szemmel

Gyermek olvasóknak ajánljuk:
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergõ: családi fészek
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergõ: megmondalak!
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergõ: irány az iskola!
Bartos Erika: Bogyó és Babóca az óvodában
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergõ: Annakönyv — a kezdetek
Bartos Erika: Bogyó és Babóca: évszakos könyv
Az Ünnepi Könyvhétre megjelent kötettel ismét a legkisebbeknek
kedveskedik az írónõ. Ebben a mesekönyvben négy történet kapott
helyet — minden évszakhoz kapcsolódik egy kedves mese.
Új könyveinkrõl folyamatosan tájékozódhatnak honlapunkon:
www.kerepeskonyvtar.shp.hu

Szeretettel várunk minden régi és új Olvasót!

2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.Nyitvatartás : H-P: 9-17; K-Sz-Cs: 12-19
Tel. : 06-28-560-340 Fax : 06-28-560-341 Mobil : 06-20-559-8917

E-mail : szkerepes@freemail.hu weboldal: www.kerepeskonyvtar.shp.hu

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

Montesquiuen

Kedves Olvasók!
Legyen az olvasás öröme mindenkié!
Könyvtárunk felajánlja mozgáskorlátozott, idõs, nehezen mozgó
kerepesi olvasóinak, hogy igény szerint, havi rendszerességgel
házhoz szállítja a könyveket. Kérjük mindazokat, akik szívesen
olvasnának, de valamilyen oknál fogva nem tudnak eljutni a
könyvtárba, jelentkezzenek az 560-340-es vagy 06-20-559-8917-es
telefonszámokon!

Fehérváriné Bencze Ildikó
könyvtáros

FELHÍVÁS!
Tisztelt Jelenlegi és leendõ vendégeink!
A Forrás Ház hamarosan átadásra kerül.
Szeretnénk még szebbé, otthonosabbá,
hangulatosabbá tenni a belsõ teret is, 

melyhez kérjük az Önök önzetlen segítségét.
VÁRUNK:

mûvészeti alkotásokat 
(festményeket, szobrokat)

jó állapotú, használaton kívüli kanapét,
ülõgarnitúrát, szõnyeget

szobanövényeket, mindenféle méretben és
mennyiségben

játékokat a játszósarok kialakításához

Felajánlásaikat az alábbi elérhetõségeken
várjuk:

Forrás Ház
28/560-360, 20/559-8921

kerepesmuvhaz@intellimail.hu
illetve személyesen: Kerepes, 

Szabadság út 246.

Köszönettel: a Forrás Ház csapata

SÍRHELY MEGVÁLTÁS
Kerepes Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
felhívja a Tisztelt hozzátartozók figyelmét, hogy a Kerepesi

Köztemetõben az 1985. december 31-ig 25 évre váltott koporsós
sírhelyek, illetve a 2000. december 31-ig 10 évre megváltott

urnahelyek használati ideje 2010. december 31-én lejárt.

Amennyiben az újraváltás az adott idõpontig nem történik
meg, úgy az 1999. évi XLIII. Törv. végrehajtásáról szóló

145/1999(X.1.) Korm. Rendelet értelmében a temetkezési helyek
2011. december 31-ét követõen újra értékesítésre kerülnek.

A temetkezési helyek újraváltását a temetõt üzemeltetõ 
SZIGÜ Temetõüzemeltetõ Kft irodájában, 

a kerepesi temetõben tehetik meg.
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Csicsergõ óvoda

Eljött a szeptember, megkezdõdött a tanév. A Süni csoportban
megkezdõdött a kicsik beszoktatása, hallani sírást, de nevetést is.
A Csiga-biga és a Mókus csoportba a régiek tértek vissza barnán
a nyár után, a Fecske csoportba két új kisfiú érkezett. A Méhecske
csoport lett a „rangidõs” nagycsoport, legnagyobbakként sok
izgalmas feladat vár rájuk. 
A Csiga-biga és a Méhecske csoport az Állatok világnapján közös
kirándulásra készülnek Gyöngyösre.
Az idei tanévben a Csicsergõ óvoda jótékonysági bált rendez
november 12-én a Közösségi Házban. Mindenkit szeretettel
várunk, minden felajánlást örömmel fogadunk!

Meseliget óvoda

„Egy, kettõ, három, négy, te kis cipõ, hová mégy? 
Kipp-kopp, kopogok, óvodába indulok!”

Augusztus 31-én elsõ találkozóra vártuk a leendõ Maci csoportos
gyerekek szüleit, ahol megismerkedtünk egymással és megbeszél-
tük az óvodakezdéssel kapcsolatos teendõket. Nagy izgalommal
válogatták az anyukák, apukák gyermekeik számára az óvodai jele-
ket, melyek a három év alatt azonosítják, elkísérik az apróságokat
óvodás életük során.
Szeptember elsején részt vettünk az iskola tanévnyitó ünnepsé-
gén, ahol fátyolos szemekkel figyeltük, ahogy „nagy” óvodásaink,
a most már elsõsként érkezõ gyermekek büszkén lépik át az isko-
la kapuját.
A tanévnyitó után tíz órára már az óvodában vártuk az

kiscsoportosainkat, akik elsõ napjukat szüleikkel töltötték a Maci
csoportban. 
Szeptember 14-én a Teknõs csoportban szülõi értekezletet
tartottunk, melyen az iskola vezetõi és a három leendõ tanító is
részt vettek. Tájékoztatták a szülõket az iskolára készülõdés
folyamatáról.
Szeptember 16-án óvodánkban kerti munkákat végeztünk a
szülõkkel közösen, melynek során megszépült az óvoda kertje,
udvara.

Szivárvány óvoda

Óvodánkban augusztus 29-én megtartottuk az új gyerekek szülei
részére az elsõ szülõi értekezletet ahol a szülõk tájékoztatást kap-
tak a csoportok elosztásáról, az óvónénik személyérõl, valamint az
óvoda házirendjérõl. A Manócska csoportban személyi változás
történt, Lénártné Zsuzsi néni a Csicsergõ óvodában, míg Ihosné
Tarcsai Erika a Szivárvány óvodában folytatja nevelõ munkáját,
reméljük mindenki megelégedésére. Az új óvodásokat minden
dolgozó szeretettel, felkészülve fogadja. Sokat tettünk a csoport-
szobák csinosításáért, valamint a biztonságos környezet
kialakításáért.
Elkísértük az elsõs gyerekeket a tanévnyitóra is, akik kicsit szo-
rongva, de izgatottan várták ezt a nagy pillanatot, és verssel, jele-
nettel tették színesebbé a megnyitót. Meghatottan vettük át volt
óvodásainktól a hála jeléül adott virágot.  Az iskola rájuk is gon-
dolt, kis ajándékokkal kedveskedett az elsõsöknek.
Alig, hogy túl voltunk a beiskolázás örömein (hiszen három elsõ
indulhatott) új feladatok elé néztünk.
A nagycsoportos szülõi értekezletre meghívtuk az iskola igazga-
tóját, helyettesét, a szakszolgálat vezetõjét és a három leendõ elsõs
tanító nénit Kõrösiné Dósa Ilonát, Dóczi Juditot és Fazekasné
Rácz Gabriellát, akik bemutatkoztak, majd néhány szóban

elmondták, milyen pedagógiai tapasztalatokkal rendel-
keznek. Úgy látjuk, hogy mindhárom pedagógus
személye garancia arra, hogy jövõre is három elsõ osz-
tály indulhasson. Megbeszéltük az óvoda-iskola kap-
csolattartásának módját, hogy a jövõben az óvodások
és szüleik minél többet találkozhassanak velük, megis-
merhessék egymást.

OVI-Híradó - 2011. szeptember

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A Csicsergõ óvoda 2011. november 12-én,

szombaton 
19 órai kezdettel 

jótékonysági bált szervez a Közösségi Házban.

Belépõ jegy ára: 2 500Ft, ami a vacsorát is
tartalmazza.

Jegyek elõvételben az óvodában kaphatók.

Mindenkit szeretettel várnak az óvoda dolgozói
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K Elõszó:-Kedves olvasók, a devizahitelezéssel kapcsolatos ügyek
naponta változó helyzetet eredményeznek, ezért a lehetséges pon-
tatlanságért elnézésüket kérem.

Gyakorlatilag a világ minden országát, köztük hazánkat is halálos
ölelésben tartja az eladósodás. A lakossági, deviza alapú hitel
árfolyam emelkedésének fõ hozadéka pedig a már-már kezelhetet-
len létbizonytalanság. Az önkormányzatok százai színtén az áldoza-
tok között vannak. Nekünk, kerepesieknek, ez mintegy százmilli-
ós többlet terhet jelent. Úgy tudom, hogy az önkormányzatunk
vezetõi per indítását fontolgatják az uzsorások ellen.
Valószínüsíthetõ ugyanis, hogy a tisztesség és igazságosság hiánya
mellett a törvényességi oldalról is sántít a bankok eljárása.
Érdemes tehát elgondolkodni, mirõl is van szó? Nagy vonalakban
és elsõsorban erkölcsi oldalról szeretnék most rávilágítani néhány
dologra.
A drámainak tûnõ helyzetben látható, hogy a hiteleket felvevõk
elszegényednek, mindeközben a hitelezõk mohósággal megáldott
tábora óriási hasznot vág zsebre. Vagyis a szó legszorosabb
értelmében, élõsködnek az egész világon. És ahol a pénz, ott a gaz-
dasági, és a politikai hatalom is. Ezért a helyzet törvényességi hát-
tere is pontosan olyan, amilyet õk akarnak. A kör bezárva. Vagy
mégsem? Egyáltalán, ki „beszélte” rá a hitelt igénylõket a
„kedvezõ”szerzõdések megkötésére? Válasz:-A bankok. Továbbá,
a hitelbíró képességet mi alapján mérték fel? És kinek a felügyele-
te, illetve asszisztálása mellett zajlott mindez? Válasz:-Bizony, az
állam teljes részvételével történt, élén a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletével, vagyis a PSZÁF-fal. Egyértelmû, hogy a
kialakult helyzetnek kik a felelõsei. Nézzünk még néhány
részletet. -A szerzõdések megkötésénél a spekulánsok a valósá-
gosnál nagyobb értékre becsülték, vagyis szó szerint felértékelték
az ingatlanokat, így is megtévesztve az igénylõket, tehát rendesen
visszaéltek az emberi természet gyengéivel is. A felvett,„kedvezõ”
kamatozású svájci frankot pedig az igénylõk nem is látták, mivel a
pénzt forintban kapták meg. Tehát, mondjuk valaki felvett tízmil-
lió forint értékben svájci frankot, akkor a mai kondíciók mellett

mintegy harmincmillió forintot kell visszafizetnie. Az árfolyamin-
gadozás következtében azonban, csak saccolgatni lehet a
törlesztõrészletek mértékét. Teljes a kiszolgáltatottság és a
bizonytalanság. Elképesztõ, hogy valaki felvesz egy összeget, és
nem lehet kiszámolni, hogy mennyit kell törlesztenie. Ezt a fajta
pénzügyi konstrukciót nevezi a büntetõjog uzsorázásnak, amit
keményen bûntetnek is.
Ezért elvárható a mindenkori kormánytól az, hogy bûnüldözõ
szervezete az azonos bûncselekmények elkövetõivel szemben is azo-
nos módon járjon el. Mert ebben a tárgykörben az ózdi uzsorás, és a
banki spekuláns között, -a végeredményt tekintve-, semmi különbség
nincsen. A hatalomnak kötelessége tehát beavatkozni az ilyen,
kriminális  jellegû magánszerzõdések birodalmába.
Aztán, a kedves olvasó bizonyára emlékszik rá, amikor évekkel

ezelõtt óriási összegekkel az állam„konszolidálta” a bajban lévõ
bankokat. Nohát, most itt a lehetõsége a kormánynak, hogy a
spekulációból eredõ többlet terhet a lakosság, és az önkormányzatok
helyett, õ fizesse meg. Ezzel párhuzamosan pedig indítsák meg a
bûntetö eljárásokat az élõsdi uzsorások ellen. Egyértelmû, hogy a
bankok felelõssége is bûntetõjogi kategória. Most meg lehet
mutatni, hogy ez a nagy támogatottságú kormány valójában kit is
képvisel.
Sajnos, ismerve a több mint húsz éves parlamenti tevékenységü-
ket, túlzott reményeink nem lehetnek.
Ezzel a borúlátástól sújtva, mégis kíváncsian várom a kerepesi
önkormányzat lépéseit.

Kovács Ferenc

Kettõs 
mércével?
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Tv, rádió, internet, újság, a média összes lehetõségét kihasznál-
va mondják, nekünk sulykolják belénk, Õk / a megvilágosodot-
tak/ aztán tudják, mit kell tenni, és ha nem hallgatunk, rájuk élet-
ünk egyik legnagyobb hibáját követjük el.

Az, hogy az országot Õk tették tönkre, Õk rabolták ki, és soha
semmit se tettek önzetlenül, mindig csak a saját meggazdagodá-
suk volt fontos, azt elfelejtik. Vagy?

Arra nem is gondolok, hogy ez: savanyú a szõlõ effektus. Arra
meg gondolni sem merek, hogy tovább szeretnék folytatni átkos
tevékenységüket. Mert azt mondják, Õk mindent megtennének
értünk, hogy nekünk jobb legyen? Akkor?

Honnan ez a Pálfordulás? Osztok, szorzok, csak az jön ki vég-
eredménynek: Ezek megvilágosodtak!

Hurrá!
Milyen jó nekünk, hogy ilyen sok megvilágosodott ember akar

az országért tenni. Ha ehhez még hozzá vesszük a kétharmadig
megvilágosultakat, akkor mi gondunk lehet nekünk? Már csak egy
kis idõ és itt a Kánaán.

Csak amíg az el nem jön, addig ne haljunk éhen, vagy fagyjunk
meg. Bár az se tragédia, amíg ilyen megvilágosultak vezetnek ben-
nünket.

Kóbor Tamás

Megvilágosodás

De hova, merre? Van-e kitûzött úti cél, vagy csak nekivágtak,
mert mehetnékjük van? Tudja-e az utat a fakó? És ki ül a bakon?
A fakó ismeri jobban az utat, vagy a bakon ülõ? Esetleg õt is
irányítják? De kicsoda? Õ ott van-e a szánon, vagy csak távolból
irányít? Jó úton akar-e járni, vagy hagyja, hogy a ködben bolyong-
janak? Eltévedtek-e már, vagy csak tévelyegnek?

Mi lesz, ha jégre tévednek? Ott könnyû elcsúszni, és be is sza-
kadhat a szán alatt. Vagy ha szakadékba zuhannak, menthetetlenül
ott vesznek. Ha pedig ingoványba tévednek? Ott elsüllyedhet a
szán a rajta lévõkkel együtt.

De kik is vannak a szánon? Náluk van-e még a negyedmilliárd,
vagy már elköltötték? Megtalálja-e õket valaki, hogy segítsen
rajtuk? Mert a szánon nincs csengõ, ami jelezné merre járnak. De
minek is az? Nem kell mindenkinek tudni merre jár a szán.
Egyenes utakat ígértek. Ilyen labirintus lett belõle, hogy maguk is
eltévednek rajta? Persze vannak néhányan a szánon, akik ismerik
az utat, de õket nem engedik a bakra ülni.

Azért mégis jó lenne megtalálni õket. Fogjunk hozzá a keresé-
sükhöz mindannyian. Hátha még lehet segíteni. Lehet, hogy a
pénzbõl is van még, kár volna veszni hagyni. Ha meglesz, köny-
nyítsünk a szán terhén. Szállítsuk le róla az átfagyott embereket,
és küldjük õket melegedni jó hosszú idõre.

A mszánra úgyis friss emberek kellenek. Hívjuk elõre a bakra
az eddig saroglyába szorítottakat. Õk ismerik az utat, mindig is
ismerték, õk nem fognak eltévedni. Kivezetik a fakót a mocsárból,
a nyakára csengõt tesznek, hogy mi mindig tudjuk, merre járnak.
A szánra viharlámpát szerelnek fel, hadd világítsa meg az utat és a
tetteiket.

Mert miért kellene a szánnak titokban járni? Miért kell a
szánon ülõk tetteit eltitkolni? Ami nekik jó, ha igaz úton járnak,
nekünk is jó. Ha mégis eltévednének, mi segítünk az igaz utat
megtalálni. Végtére is a szán a miénk, és a fakónak is mi adunk
enni.

Jövõre pedig kisüt a nap, felszívja a ködöt, felolvasztja a jeget.
Látható lesz a szakadék, és a kiszáradt mocsár. Új emberek is
ülnek a szánra, és velük látni fogjuk milyen egyenes út vezet a
jövõbe, kár volt évekig össze-vissza bolyongani.

És mi mosolygunk, mikor arról az idõrõl beszélgetünk, mikor
szegény fakó futott a szán elõtt úttalan utakon.

Széphegy, 2005. december 
id. Csõsz Lajos

Fut a fakó fut a szán

Újvárosi Gábor körzeti megbízott
telefonszáma helyesen 06-30/676-8201
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Íjász Egyesület ezt a versenyt, a Szilasligeti Nagyréten
Az egyesület tagjai, a segítõ barátok, családtagok már

kora reggel sürgölõdtek a réten. A középsõ ligetes rész
körül tizenhét célt állítottunk fel különbözõ távolságra,
2-40 méterig, volt gyorsasági cél, lóról térdelésbõl való
lövés stb… Igyekeztünk változatossá tenni a versenyt.
Más-más távolságról lõttek a fiatalok és a felnõttek.
Hagyományõrzõ visszacsapó reflex íjakat, hagyományos

tollazású favesszõket használt mindenki, a versenyzõk zöme
õseink viseletét tükrözõ öltözetben küzdött.

Kilenc órától írtuk össze a jelentkezõket, a verseny tíz órától
kezdõdött, és délután egyig tartott. A részvevõket hat csapatba
osztottuk be, ezeket egy- egy „igazlátó” kísérte, aki az elért
pontszámokat írta fel. Az idõjárás most a kegyeibe fogadta a ver-
senyzôket, nem volt túl meleg, nem esett az esõ.     Amikor min-
denki végzett, akkor jött el a munka java a szervezõknek, kategó-
riánként összeírták a pontszámokat, és kialakították a végsõ
sorrendet. Ez idõ alatt a versenyzõk kaptak egy tál meleg ételt.
Kellemesen telt a várakozás, mindenki mesélt a saját rendezésû
versenyérõl, és kiderült az is hogy nem csak a környékrõl jöttek
hozzánk, hanem távolabbról is, a teljeség igénye nélkül: Pátyról,
Jászfényszaruról, Komáromból.

Két órára megszületett a végeredmény. A gyõztesek oklevelet,
érmet, kupát, plakettet, a gyerekek csokoládét is kaptak. De
elmondhatjuk nemcsak õk nyertek, hanem mindenki.

Eredményes, tanulságos napot töltöttünk együtt. Köszönet
ezért mindenkinek, aki ezt lehetõvé tette.

Kóbor Tamás

A III. Szilasligeti Íjász Verseny

Felnõtt csapatunk Szõdön kezdett, ahol egy szoros mérkõzésen 4: 3-
ra alul maradtak. A következõ mérkõzést itthon játszottuk, Szadát
fogadtuk és meglepõen sima 5: 1-es gyõzelmet arattunk. Csapatunk
helyenként, már jó játékot mutatott. A bajnokság kezdete elõtt elemeztük
csoportbeosztásunkat, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a dobogó
is elérhetõ közelségben lehet, de az elsõ hatban mindenképpen benne kell
lennünk. A harmadik fordulóban Dányba látogattunk, szintén szoros
mérkõzésen 3:2-re mi gyõztünk. Reméljük a fiúk folytatják a további jó
szereplést. Külön öröm, hogy Horváth Béla újra megtalálta góllövõ cipõjét,
amivel minden meccsen gólokat lõtt. 

Következõ mérkõzésünk örök rangadó: Kistarcsa látogatott hozzánk.
A tavalyi csúfos veresség után, most egy tisztes helytállás volt a cél. Az elsõ
félidõben még tudtuk tartani magunkat, hisz a félidõbe még csak 1-0-ra
vezettek a vendégek. A második félidõben már elfáradtunk, de így is küz-
döttünk, végig hajtottunk, voltak gólhelyzeteink, de a vége így is 4-1-es
vereség lett. A fiúknak így is gratulálunk, mert õk megpróbáltak mindent,
de az ellenfél még mindig jobb csapat. Meg kell jegyeznem a játéktéren és
a nézõtéren is rengeteg szurkoló volt, sportszerû és jó hangulat uralkodott.
A két szövetség is kimondottan jó kapcsolatban áll egymással, köszönhetõ
a Kistarcsa új vezetésének és edzõinek, akiknek sok sikert kívánunk a
továbbiakban.

Az ifi csapattal az idei célkitûzés, a bajnoki cím elérése. Ennek
megfelelõen Szõdön sima 5: 1-re gyõztünk.  Második mérkõzésre Szadával
került volna sor, de az ellenfél nem jött így 3: 0-al nekünk adták a
mérkõzést. A harmadik forduló Dányban kicsit döcögõsen indult a meccs.
Az elsõ gólig 20 percet kellett várnunk, de utána beindult a Kerepesi
henger. A félidõ már 5: 0 volt, a vége pedig 16: 0 lett.  Külön dicséretet érde-
mel Horváth Viktor, aki egymaga 7 gólt lõtt. 

A fiúk a Kistarcsa elleni mérkõzésre is gyõzni akarással mentek a
pályára. A mérkõzés elejétõl kezdve csapatunk irányította a játékot.
Támadólag léptünk fel, de az elsõ gólig így is 25 percet kellett várnunk. A
félidõben már 3:1-re vezettünk. A második félidõ ott folytatódott ahol az
elsõt abbahagytuk. Végig támadtunk és lõttünk még három gólt. A vége
sima 6:1. A játékképe alapján fölényesebb gyõzelmet is arathattunk volna,
hiszen a hat gól mellett lõttünk öt kapufát is. 

Tavalyi sztárcsapatunknál, a Nõknél sajnos nem ilyen fényesen indult
a bajnokság, mivel a csapatból sokan kiestek.(szülés, sérülés, abbahagyták)
Így is megpróbáltunk helytállni, hiszen a kicsiket beépítjük a nagy csapatba,
ezért már az elsõ mérkõzésen két 13 éves kislány is játszott Taksony II

ellen. A Taksony I csapata NBI- ben játszik, tavaly 4.-ek lettek, az idén
pedig veretlenül vezetik a bajnokságot. Ebbõl a kitûnõ csapatból visszaját-
szatnak a második csapathoz, ez meg is látszott a mérkõzésen, 4: 2-es félidõ
végén 7: 3-ra gyõzött a Taksony. Második mérkõzésen itthon fogadtuk
Ercsit. Az elsõ félidõt végig támadtuk, sajnos gólt nem sikerült elérnünk.
A második félidõ elején Rozi egy kipattanó labdára rácsapott, és gólt szer-
zett. Ezek után feltámadt az Ercsi sorra vezette támadásait, de megint jött
Rozi, egy egyéni akció után már 2: 0, és ez maradt a végeredmény is.
Harmadik fordulóban Metiszhez látogattunk, ahol nagy küzdelemben alul
maradtunk. Tóth Eszter hiába vitte hátán a csapatot, a végén még is 2: 1-re
kikaptunk. A negyedik fordulóban Kerepesre látogatott az egyik bajnoke-
sélyes Tatabánya. Sajnos megtizedelt csapatunknak, eddigi támadó játékát
fel kellett adnunk és most védekezésre rendezkedtünk be. Gyors ellentá-
madásból akartunk gólt szerezni. Ez a taktika be is vált, hiszen a 15 perc-
ben megszereztük a vezetést, de az ellenfél védelmi hibából hamar
egyenlített. A második félidõt is végigtámadta a Tatabánya, de ellentáma-
dásaink életveszélyesek voltak. Három-négyszer is egy az egyben vezettük
a labdát a kapu felé, de sajnos kihagytuk a helyzeteket. Végeredményben
teljesen igazságos végeredmény született 1-1. Meg kell említeni, hogy a
tatabányai edzõ és a játékosok is megdicsérték lelkes szurkoló táborunkat.
Mi is köszönjük!

Az U11, U17-es csapatoknál még nem kezdõdött el a bajnokság,
reméljük ott is a jó szereplést. 

HAZAI MÉRKÕZÉSEK:
10.01 Szombat 15 óra : Kerepes-Õrbottyán (felnõtt) Ifi : 13óra
10. 15 Szombat 14.30 : Kerepes-Tóalmás Ifi: 12.30 
10.29 Szombat  13.30 : Kerepes-Fót Ifi: 11.30
11.19 Szombat  13.00: Kerepes-Pécel Ifi: 11.00

NÕI MÉRKÕZÉSEK:
12.09 Vasárnap 10 óra : Kerepes-Hídunió
10.23 Vasárnap 10 óra: Kerepes-Kormányõr
11.06 Vasárnap 10óra: Kerepes-Pénzügyõr
Még mindig várjuk focizni vágyó fiúk, lányok jelentkezését kérjük a

szülõket, gyermekeiket hozzák a foci pályára, nálunk, jó kezekben lesznek. 
Jelentkezni az alábbi telefonszámokon: Kiss Kálmán: 0670 619-7445,

Karikás Rozália: 0670-624 6961.

Elkezdõdtek a bajnokságok
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KSzeptember 10-én kissé borongós de
esõmentes napra ébredtek a túrázni vágyók.
A napot csak fátyolosan lehetett látni a felhõk
mögött, azért így is kellemes idõ várta a lelkes
résztvevõket, akik a Gróf Széchenyi István
teljesítménytúrára jelentkeztek. Nyolc óra-
kor álmos arcú kis-iskolásoktól, szüleiktõl és
kísérõ tanáraiktól volt hangos az iskola föld-
szintje. Regisztráció és a nevezés után min-
denki megkapta az útleírást majd egy utolsó
hátizsák ellenõrzés után mindenki nekivágott
az általa választott távnak.

Idén is két táv között 12 — és 23 km lehe-
tett választani. A rövidebb távon 89-en a
hosszabb távon 31-en indultak. Változatos és
új útvonalon vezetett mind a két túra. Mind a
kettõnek meg volt a nehézségi foka és a kelle-
mes része is. A mogyoródi Szt. László kilátó-

ból kör-panorámás látványban
gyönyörködhettek a résztvevõk. Ezen az
ellenõrzõ ponton kalóriapótlásra csokit
kaptak a résztvevõk. A 12 km-en indulók egy
másik ösvényen a Hungaroring Hév megállót
is érintve jutottak vissza az iskolában, mely
egyben a cél is volt.  A 23 km-en indulók
Mogyoród-felsõ, majd Szada irányába foly-
tatták útjukat, és a Szt. Jakabi pihenõnél visz-
szafordulva az Ismert Mária úton jöttek visz-
sza az iskolába. A rövidtávon alig 2 óra 50
percet, a hosszabb távon 4 óra 40 percet
kellett várni a z elsõ visszaérkezõkre. Kicsit
fáradtan, lihegve de mosolyogva és boldogan
lépték át az iskola küszöbét.  Célba- értek és
sikeresen szintidõn belül teljesítették a túrát.
A célba érkezõket oklevéllel és kitûzõvel
jutalmaztuk. Az ebédlõben terített asztalok
várták a fáradt vándorokat, hogy étvágyukat
és szomjukat csillapíthassák. Sok dicséretet és
elismerés kaptunk a résztvevõktõl a rendezés-
sel kapcsolatban. Megígértük a
résztvevõknek, hogy mindig új útvonalakon

jelöljük ki a túrát, így 2-3 év alatt
megismerhetik településünk külsõ természeti
és turisztikai szépségeit. Azért ne feledkez-
zünk meg a negatívumokról sem. Többen
jelezték, hogy a szadai úti M3 felüljáró után a
Z+ jelzésnél hiányoztak a szalagok és az
erdõbõl kiérve az útra 2-3 km-en nem volt jel-
zés. A kritika jogos volt, mert a túra végén a
„seprûk” is ezt igazolták. Sajnos még mindig
van köztünk néhány „GYÖKÉR” akik azzal
szórakoznak, hogy mások munkáját tönkre
tegyék. Pénteken a 23 km-es távot saját
magam jártam be és helyeztem ki a szalagokat
100-300 méterenként. Hála istennek kisebb
tévesztésekkel azért mindenki rátalált a
helyes útra. Péntek délután Jancsó Gábor
szervezõ társammal a rövidtávot jelöltük ki és
szomorúan tapasztaltuk, hogy a közös távra
kitett szalagokat leszedték és másik irányba
rakták fel megtévesztésül. Még szerencse,
hogy este kimentünk és újra pótoltuk a
hiányzó jelöléseket. Volt egy olyan érzésem,
hogy ezzel még nincs vége és szombat reggel
6 órakor kimentem a mogyoródi kilátóhoz
egy ellenõrzésre. Gyanúm beigazolódott
mert az este kitett jelzések hiányoztak amiket
azonnal pótoltam, így már nem volt akadálya
a túra indításának.   

Szeretném megköszönni Nagy László
igazgató úrnak, hogy az iskolát a rendelkezé-
sünkre bocsájtotta. Prokop Adél Mia az én
kusza elképzeléseimbõl alkotta meg és öntöt-
te formába a plakátot, írta az útvonal leírást és
szerkesztette az oklevelet. Köszi Mia! Nagy
voltál! Tiszteletem és elismerésem Nagy
Lászlónak, Ágó Katalinnak, Homokiné
Bence Juditnak, Kõvári Marikának, Kaló

Valériának, Sallai Krisztinának, Váray
Anitának, Pandúr Kittinek, Popovics
Zsuzsának, Szabó Bélának, Dósa Icának,
Müllner Margit néninek, Fejes Viktóriának,
Fazekasné Rácz Gabriellának, hogy feláldoz-
va hétvégéjüket óvták és vigyázták a rájuk
bízott gyerekeket és csoportokat. Nagy segít-
ségemre volt a reggeli indításnál Rozika néni,
Gajda Erika, Dóczi Judit pedagógusok és
Jancsó Gábor. Az ebédlõbe varázsolt terített

asztalok Gajda Erika és Dóczi Judit keze
munkáit dicsérték. Az ellenõrzõ pontokon
Kiss Károly alpolgármester, Mácsay-Krizsán
Mariann, Szabó Anikó, Farkas Zsuzsa
önkormányzati képviselõk, Nagy Boglárka
pedagógus, Farkas András, Krahulcsány
Ferenc túrázók , Mezõné Ildikó, Szolnokiné
Ilike kerepesi természetjárók , Horvát Erika,
Zsiák Klári és Szabó Zsófi volt Széchenyis
diákok voltak segítségemre.  

Külön köszönet Jancsó Gábor szervezõ
társamnak és Drajkó Bernadettnek, akik
nemcsak fizikailag és szellemileg  hanem
anyagilag is támogatták , hogy ez a túra létre
jöhessen. Köszönöm szépen! Horinkáné
Marcsinak, Drajkó Bernadettnek, Farkas
Andrásnak, Krahulcsány Ferencnek hálám,
hogy ellátták a seprû szerepét. A Szilas TV
képekkel és riportokkal számolt be a túra
eseményeirõl, köszönjük. A Kerepes rádió az
éteren keresztül hirdette rendezvényünket.

A Tóth pékség, Brthy húsbolt, Terike zöld-
ségüzlet és a Mácsay - COOP üzlet már har-
madik alkalommal támogat minket önzetle-
nül. Köszönet érte! A Kerepesi Vélemény
reklámozással az Önkormányzat részérõl
személyesen Franka Tibor polgármester Úr
segítette és támogatta rendezvényünket.
Köszönjük! 

A 120 résztvevõ ékies bizonyítéka, hogy
folytassuk… Jómagam és Jancsó Gábor nevé-
ben szeretném megköszönni a részt-
vevõknek, hogy jelenlétükkel megtiszteltek.
Hamarosan találkozunk.

Pivarcsi Gábor

Séta az

erdõben
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