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Gyógy pedikûr háznál is!
A hirdetés felmutatásával 2012. február 29-ig.

30%-os kedvezményt adok,
Tel: 06-30-382-5377 Mezei Mária
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Miként Jézust lökték Jeruzsálemben a fõpapok és a kufá-
rok által félrevezetett tömeg elé, úgy lökik most
Magyarországot a kortárs neoliberális „fõpapok” és a
világbanki kufárok félrevezetõ közremûködésével a világ
elé. Verik a fejünket, kinevetnek, lejáratnak és megtépik
nemzeti köntösünket. Kik tesznek ilyet velünk, és miért?

Elsõként a bukott baloldal és annak a hazai minoritásnak
a képviselõi, amely létszámához képest évtizedek óta túl-
reprezentált volt egészen a 2010-es választásokig
Magyarország politikai-, gazdasági-, pénzügyi- és média
vezetésében. Mostanság úgy hullanak alá a társadalom
„tetejérõl”, mint lajtorja fokaiból a száraz faszegek.
Beágyazottságuk alól kirántotta a lepedõt, meg a puha pap-
lant a választói akarat és most fogták fel igazán, hogy a
kutyát sem érdeklik, röviden: nem keresik õket a
képernyõn, a rádióban, a bankokban, a gazdasági szférában.
Jószerével sehol sem siratják hiányukat. Ettõl szûkölnek,
mint az autókból kirakott gazdátlan ölebek az országút
mentén. Magyarországon nagyot változott a világ. A
polgárok kétharmada egyszerûen ejtette a kommunista párt
jogutódját az MSZP-t, és a HIT gyülekezeténél alig idõsebb
liberális SZDSZ-t. Kínjukban félreverik a harangot, kap-
kodják a telefont, mozgósítják külkapcsolataikat.
Pellengérre állítják, meghurcoltatják a hazájukat, mert ezt
kívánják önös érdekeik. Nem elõször teszik.

Jajveszékelésük értõ fülekre talál a hazánkba „telepedett”
valamint a külhoni multik és bankok vezetõinek körében,
akik sértõdötten veszik tudomásul, hogy ezentúl nem vihe-
tik haza nyereségük minden centjét, nekünk is hagyni kell
valamit, még inkább: a magyar talpon maradás nekik is
pénzbe kerül. Eleddig Magyarország politikai-, gazdasági-,
és vallási szabad préda volt, és most lám, kuruckodni kezd-
tek a Duna-Tisza közén.

Ha a kuruckodás az, hogy ráléptünk a hazánk nemzeti
érdekeivel szemben saját érdekeik mentén „csaholók” lábá-
ra, akkor büszkén vállaljuk kurucságunkat, sõt azon
mérgelõdjünk, hogy eddig is miért nem tettük. Persze,
ráléptünk az egész birodalom lábára is, hiszen francia, hol-

land, belga, amerikai politikusok, meg a hazai liberálisok
elvbarátai birodalom-szerte hisztériakeltésbe és
Magyarország lejáratásába kezdtek nem is akármilyen vehe-
menciával. Céljuk? Csinálja magát össze a magyar nép és
mint eddig, tûrje teljes alárendeltségét. Miért veszélyes az
akció? Mert a tömegek — lásd Jézus keresztre feszítése —
hajlamosak arra, hogy felüljenek a hazug uszításnak és a
saját érdekeik védelme helyett a kifosztásukra szövetkezet-
tek szekértolói legyenek, mint eddig.

Tetszenek érteni? Elõször berángattak bennünket az uni-
óba, most meg bedöntéssel fenyegetnek, ha nem úgy
táncolunk, ahogyan õk fütyülnek. Persze nem fognak
bedönteni, mert akkor õk is futhatnak a pénzük után, de
meg akarnak leckéztetni. Kétségtelen, nem vagyunk rózsás
helyzetben, de olyanban sem, amilyennel riogatnak ben-
nünket. Úgyhogy nyugalom! Mert a legnagyobb veszélye
ennek az össztûznek az, hogy egyre több polgárt képes fél-
revezetni, megfélemlíteni és a rossz oldalra átállítani, sõt,
áthangolni arra a rigmusra, amelyet a Jézus vesztét követelõ
tömeg skandált: Feszítsd meg! Feszítsd meg! Tudjuk,
becsapott tömeg volt az, és igaztalan, ezért a tragédia be is
következett.

Persze az sem jó, ha kiállunk az unió, meg a Világbank elé,
hogy na, ide lõjetek! Tárgyalni kell, egyezkedni kell, mert
nem tehetünk úgy, mintha nem lennénk az unió tagja, mert
az vagyunk. Ez a kormány felelõssége és követett el hibá-
kat, nem is keveset. De nem a céljaival, hanem
Magyarország céljainak eléréséhez alkalmazott viselkedésé-
vel van baj. Óriási különbség! Ezt a viselkedésbeli zavart
igyekszik kihasználni a hazai bukott balliberális oldal szö-
vetkezve az unió meg Amerika hasonszõrûivel a maguk
javára, az ország kárára. Támadásuk lényege három szóban
összefoglalható: a kereszténység, mint alapérték beépítése a
Magyar Alkotmányba, a nemzetközi pénzhatalom minde-
nek feletti uralmának gyengítése, és a magyar nemzeti
szuverenitás erõsítése. Ez csípi a szemüket, a többi csak hab
a tortán. A Szovjetunióban a szuronyok tereltek bennün-
ket, az Uniós birodalomban meg a nemzetközi bankvilág.
Akkor is leverték a forradalmat, most is le akarják, noha
minden normális európai polgár és vezetõ egyetért velünk,
csak hivatalosan nem teheti.

Ez van. Ez a keserves és kompromisszumos keresztút.

Franka Tibor 

Kompromisszumos keresztút
Pilátus kiment a zsidókhoz és megkérdezte tõlük:
Mit cselekedjek hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak?
A tömeg azt kiáltotta: Feszítsd meg! Feszítsd meg!

(Részlet az Evangéliumból Károli fordítása alapján)

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy 
a 2012. évi tüdõszûrés idõpontja
2012. január 26-2012. február 13.

Kedden, csütörtökön és pénteken délelõtt 8-14 h,
Hétfõn és szerdán délután 12.45-18 óra

A tüdõszûrés helye:
Közösségi Ház, 2145 Kerepes, József Attila park.

A szûrés csak a 40 év fölötti korosztály részére törté-
nik, a 40 év alatti korosztály a tüdõszûrést beutalóval
a Gödöllõi Tüdõgondozó Intézetben kérheti. 

Oláh János jegyzõ

Decemberi számunkban beszámoltunk róla, hogy az 55
állampolgársági esküt tevõk száma még 2011-ben 8 fõvel
emelkedik. A képen szereplõ hölgyek és urak csoportosan esküdtek
hûséget a magyar alkotmányra, immár magyar állampolgárokként.
Gratulálunk és szívbõl köszöntjük õket ITTHON!
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A Jó Isten kegyes volt hoz-
zánk ismét a Falukarácsony
napján. Bár esõvel fenyege-
tett bennünket a rendez-
vény ideje alatt, de nem
zúdította ránk égi áldását. A
rendezvény így békésen,
szeretetben és meghittség-
ben zajlott. Frajna András,
esperes úr osztotta meg
velünk elõször adventi gon-
dolatait, majd Franka Tibor
Polgármester úr szavait
hallhattuk. A rendezvény
zárása a Kerepesi Hagyo-
mányõrzõ Pávakör és a
Kisvirág Tánccsoport közös
Betlehemes játéka volt. A
színvonalas elõadás, az
ünnepi beszédek és
rendezvény végét jelentõ
közös teázgatás, borozgatás,
zsíros kenyér, töpörtyû evés
mindenkinek megalapozta a
karácsonyra való lelki felké-
szülést, az adventi
rákészülés, készü-lõdés han-
gulatát. Köszönet ezért
fellépõinknek, a Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat-
nak és a sok-sok dolgos
kéznek, segítõnek, akik
mindig ott vannak, ahol a
szükség van.

Falukarácsony 2011
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Mintha angyal szállt volna közénk
csodálatosan énekelve december 11—én
este. A zsúfolásig megtelt templomban
olykor könnyes szemmel és lélegzetvisz-
szafojtva élvezte a csodálatos koncertet
felnõtt és fiatal egyaránt. Pitti Katalin
Liszt Ferenc és Déryné- díjas operaéne-
kes, a Magyar Köztársaság Érdemes
Mûvésze varázsolta el énekével az esti
mise után a gyülekezetet. Szinte kézzel
fogható volt az a szeretet, melyet dalainak
elõadásával hozott közénk. Az egyes
zeneszámok között
szívhez szóló idézeteket
adott elõ a hitrõl és a
szeretetrõl, az egymásra
figyelés fontosságáról.
Mûsora kezdetén az
oltár elõtt gyerekekkel
énekelt, majd a karzaton
Virágh András Liszt
Ferenc-díjas orgonamû-
vésszel folytatták az
elõadást. Virágh András
jelenleg a budapesti Be-
lvárosi Fõplébánia
Templom karnagy-zene-
igazgatója és a Magyar
Örökség - díjas
Budapesti Kórus kar-
igazgatója. Rendszeresen

orgonál a budapesti Szent István
Bazilikában és a Nemzeti Filharmonikus
zenekar állandó orgonistája. A koncerten
önálló orgonamûveket adott elõ és kísér-
te Pitti Katalin énekét. 

A másfél órás elõadás végén szûnni
nem akaró vastapssal köszönte meg a cso-
dálatos élményt a közönség,
Polgármester úr ajándékot adott át a
mûvészeknek, Esperes úr pedig
vendégfogadásra invitálta a résztvevõket a
parókia épületébe. 

Elteltek az ünnepek. Õseink a Teremtõt
tisztelték a Napban, járásához igazították
ünnepeiket szertartásaikat. Mi magunk
teremtünk ünnepeket a világ hétköznapji-
ban, ha követjük a változás az elmúlás,
megújulás örök rendjét. A Napút átfogja
az esztendõ körét, hiszen a Nap égi útján
esztendõ teltével tér vissza indulási he-
lyére. A téli napforduló december 22-én
van, ez került át december 24-re a fény, a
Megváltó születésnapjára. Ez a Karácsony
ünnepe. Magyar neve a kerecsen szóból
származik. A kerecsen a sólyom õseink jel-
kép állata, a lélek madara.

Az Új év kezdete a középkorban még
december 25-ik napja volt. A Gergely féle
naptárreform óta január 1. az Új év elsõ
napja. Annak idején a falu lakói újév elsõ
napjának délelõttjén házról házra jártak
köszöntõket, jókívánságokat mondtak,
gonoszûzõ mondókákat szavaltak.

Összességében ez az idõszak az elmé-
lyülés, letisztulás ideje. Az erõsödõ fény-
ben egyre világosabbá válik minden.
Világossá válik, hogy az emberiség mester-
séges álomban szenved: a fogyasztói-, jólé-
ti társadalom csalóka rózsaszín álmában.
Altatják, hogy kísérletezhessenek rajta.
Testét vagdalják, szabdalják, újra és újra
megcsonkítják. De a meggyötört lélek már
nem bírja sokáig és ebbõl a rémálomból
minden mélyaltatás ellenére ébredni akar.
Vérzõ sebekkel borítva, a fájdalomtól
üvöltve, de ébredni kell, és keresni a
gyógyulás lehetõségét, keresni a gyógymó-
dot, a gyógyítókat. A remény mi magunk
vagyunk, mert ebben a kényszer-altatásban

õsi álmot álmodunk, mely feléleszti
bennünk õseink tudását.

A õsmagyar mitológia szerint bennünk
minden, ami anyag - tehát az egész tes-
tünk - anyai örökségünk. Minden földi
életnek és így az embernek is a regebeli
édesanyja maga a Föld, megszemélyesítve a
Földanya, vagyis Tündér Ilona a
Nagyboldogasszony. Elmondhatjuk, hogy
jelenleg Õ is szenved, szenved a gátlástalan
kizsákmányolástól, és attól, hogy míg
egyes gyerekei kövérre híznak, mások meg
éhen halnak.

Az emberben minden, ami testnélküli,
anyagtalan - tehát a lélek, a gondolat,
minden szellemi mûködés - atyai öröksé-
günk, a Magyar Napatya adománya. Régen
a szkíta népeknél divat volt a kerek tükör,
mely többnyire aranyból készült, és a
Napatya megtestesítõje volt, belenézve az
ember megismerte Teremtõjét, a lelkét. Ez
volt a lélek ismerete. A lelkiismeret.

Most még úgy heverünk, mint elgyen-
gült, lerogyott csodaszarvas, aki várja a
fénylõ Turul madár alászállását, hogy az
erõsödõ sötétség sûrûjét átszakítva, õt
onnan kiragadva Napatyánk fényébe röpít-
se. A magyarnak így virágoznak újra a
belsõ igénybõl fakadó lelkiismeret paran-
csai, melyek minden másnál biztosabban és
jobban vezethetik az embert az igaz úton,
ha megszokjuk, hogy hangjára hallgas-
sunk, és ne elhallgattassuk.

Kívánok 2012-re minden jót és egy
kerek tükröt!

Kóbor Tamás

Ünnepek után

Angyali hangok a templomban

Automata 
mosógép 

szerviz
Billinger Zoltán
06-30-214-6366



Decemberben összesen három tes-
tületi ülésen tárgyaltak és hoztak
döntést a település ügyeirõl a
képviselõk. A decemberi 8-i ülésen
18 napirendi pont megtárgyalására
került sor, ebbõl négy rendeletmó-
dosításról szólt.

Emelt térítési díj
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapí-
tásáról szóló 8/2009.(IV.23.) rendelet módosítására azért volt
szükség, mert Kerepes Nagyközség Önkormányzata, mint
fenntartó a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tudja felvállalni
a településen lakóhellyel nem rendelkezõ bölcsõdei ellátottak
normatív állami támogatáson felüli támogatását. A testület
döntése alapján a nem Kerepesen élõ ellátottak
vonatkozásában a bölcsõdei térítési díjak január 1 napjától
kezdõdõen az alábbiak szerint alakulnak. (A helyi lakosok díja
nem változik.)

Nettó nyersanyagköltség 850,-Ft/nap 
Nettó intézményi térítési díj 1275- Ft/nap 

Bruttó intézményi térítési díj1275,-Ft

A bölcsõdei térítési díj változtatása kapcsán a nem kerepesi
lakóhellyel rendelkezõ szülõk nemtetszésüknek adtak hangot
a szerintük „hátrányos megkülönböztetés” miatt. Négy szülõ
elvitte innen gyermekét, a többieknek az alábbi levelet küldte
Polgármester úr.

Tisztelt Szülõk!
A kerepesi Babaliget Bölcsõde vezetõjétõl Szentmiklóssi
Sándornétól értesültem felháborodásukról, amelyet a Kerepes
Nagyközség Önkormányzat 33/2011. (XII.16.) számú rendele-
tében megállapított intézményi térítési díjak tekintetében fogal-
maztak meg. Ezen rendelet alapján a nem kerepesi állandó
lakcímmel rendelkezõ gyermekek esetében a térítési díj mértéke
magasabb, bruttó 1295,- forint. A képviselõtestület ezen döntését
megelõzõen természetesen személyes és írott formában is felvettem
a kapcsolatot az Önök lakhelyéül szolgáló Kistarcsa Város
Önkormányzatával. Ennek során egyeztettem Kistarcsa Város
polgármesterével, Solymosi Sándor úrral annak érdekében, hogy
Kistarcsa Város Önkormányzata biztosítson kiegészítõ támoga-
tást azon gyermekek illetve szüleik részére, akik a kerepesi
bölcsõdét veszik igénybe. Solymosi Sándor polgármester úr vála-
szában kifejtette, Kistarcsa Város Önkormányzata nem nyújt
kiegészítõ támogatást a kerepesi bölcsõdébe járó gyermekeknek,
illetve szüleinek, mert kizárólag a Kistarcsán mûködõ családi
napközikben elhelyezett gyermekek után kívánnak kiegészítõ
támogatást biztosítani. Figyelembe véve Kistarcsa Önkormány-
zatának ezen döntését, nem áll módjában Kerepes Önkormány-
zatának teljes mértékben finanszírozni a különbözetet.
Mindezekre tekintettel alkotta meg önkormányzatunk a fentiek-
ben már hivatkozott térítési rendeletet.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét és javaslom,
vegyék fel a kapcsolatot Kistarcsa Város Önkormányzatával

annak reményében, hogy az Önök által választott képviselõ tes-
tület megváltoztatja döntését és nem csak a kistarcsai családi
napközik szolgáltatásait igénylõ gyermekeket támogatják, hanem
adott esetben Önöket is.

Kommunális adó
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2003.
(III.27.) rendelet módosítása kapcsán a képviselõ testület dön-
tése alapján az önkormányzat 2012. január elsejétõl a
következõket rendeli el: 
A kommunális adó mértéke adótárgyanként 18.000.-Ft/év. Az 5.
§ (2) bekezdésében meghatározott adómérték összegébõl 3000,-
Ft/év adókedvezményre jogosult az, akinek családjában: 
- az egy fõre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 150 %-át,
- egyedülálló, vagy gyermekét egyedül nevelõ személy esetében
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át
nem haladja meg.
Az adómentesség és az adókedvezmény megállapítására évente,
az adó elsõ részlete megfizetésének idõpontjáig (március 15-ig)
a benyújtott kérelmek esetében kerülhet sor. A kérelemhez mel-
lékelni kell az adómentesség alapjául szolgáló dokumentumokat
és igazolásokat (jövedelemigazolás, idõskorúak járadékát, illet-
ve a rendszeres szociális segély megállapító határozat).
Az adómentesség és az adókedvezmény több ingatlantulajdon
vagy bérlemény esetében egyetlen ingatlan után sem vehetõ
igénybe.

Pénz a bontásért
A közterület foglalási rendeletmódosítás kapcsán megfogal-
mazódott, hogy egyre több esetben fordul elõ, hogy különféle
elektromos kábelfektetések, gázvezeték kiépítések és bekötések
stb. a település közterületein történnek, melynek során burko-
lat felbontás, útátvágás stb. válik szükségessé. Rendeletünk
eddig ezen tevékenységekre ingyenes hozzájárulást biztosított.
A módosító javaslatot, mely szerint a közterület más célra hasz-
nosítása miatti beavatkozásokért a beruházótól folyóméteren-
ként 200 Ft megfizetését kérjük ezentúl, a testület egyhangúlag
megszavazta.  

Helyi közlekedés
A helyi autóbusz-közlekedést a Szekér-Transz’99 Bt. végzi. A
cég 2011. november 10. napján kelt kérése arra irányult, hogy
2012. január 1. napjától az Áfa és az üzemanyag árak emelkedé-
se miatt a menetjegyek árát 200 Ft-ra, a tanuló és nyugdíjas bér-
letek árát 1 500 Ft-ra, a dolgozó bérlet árát 3 500 Ft-ra emelje
meg az önkormányzat. Szintén ez a gazdasági társaság szállítja
az iskola tanulóit a kistarcsai uszodába, amelyért 100 000 Ft

KEREPESI VÉLEMÉNY • 2012. JANUÁR6

Ö
N

K
O

R
M

Á
N

Y
ZA

TI
H

ÍR
EK

BESZÁMOLÓ a decemberi

testületi ülésekrõl
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összeget fizetünk havonta. A cég javaslata szerint ezen összeget
csökkenteni kívánja 50 000 Ft/hó összegre 2011. december 1.
napjától a szerzõdés hátralévõ idõtartamára. Kérésük meghall-
gatásra és elfogadásra került a testület által.

Kistarcsa, Nagytarcsa, Csömör és Kerepes Önkormányzata
1996-ban kötött megállapodást a hatósági állatorvosi feladatok
ellátására egy fõ fõállású állatorvos alkalmazására. A megálla-
podásban foglalt és vállalt önkormányzati kötelezettségek a jog-
szabályok megváltozása miatt már nem idõszerûek, valamint a
települési költségvetések szükségszerû takarékos tervezése
okán a megállapodás 2011. december 31. napjával történõ
megszüntetésérõl határozott a testület. 

Külön energia
A képviselõ-testület 188/2011.(XI.3.) számú határozatában
hozott döntést arról, hogy együtt kíván mûködni Kistarcsa,
Nagytarcsa Önkormányzataival az önkormányzati intézmények
villamos-, és gázenergia beszerzésében. A közbeszerzési eljá-
rást Kistarcsa Önkormányzata készítette elõ, amely munkála-
tokba önkormányzatunk Palotai László és Kóbor Tamás
képviselõket delegálta. Megismerve Kistarcsa és Nagytarcsa
jelenlegi érvényes gáz-, és villamos energia beszerzési díjtételeit,
megállapítható, hogy Kerepes Önkormányzata már jelenleg is
olcsóbban szerzi be ezen energiahordozókat, mint a másik két
település, ezért a képviselõk úgy döntöttek, hogy Kerepes a gáz-
, és villamos energia, valamint a közvilágítási energia beszerzését
önállóan bonyolítja. A beszerzési eljárás elõkészítésével meg-
bízza Palotai László és Kóbor Tamás képviselõ urakat és mun-
kájukhoz ezen speciális beszerzési eljárásban ismeretekkel
rendelkezõ külsõ szakértõt biztosít. 

A kerepesi 6319/1 hrsz. alatti 1007 m2 nagyságú zártkerti ingat-
lan tulajdonosai kérték a képviselõ-testületet, hogy fenti ingat-
lan belterületbe vonásához járuljanak hozzá, mivel a zártkerti
ingatlan egy már kialakult belterületi tömbben, belterületi ingat-
lanok által közrezártan helyezkedik el. A testület kérésüket
támogatta.

A képviselõ-testület 2011. november 3-án tartott ülésén a
197/2011.(XI.3.) számú határozatával elrendelte oktatási intéz-
ményeiben a német nemzetiségi nyelvoktatási iránt igény
felmérését. Az elõterjesztéshez csatolt iskolai és óvodai felmé-
rések eredménye alapján egyértelmûen megállapítható, hogy a
német nemzetiségi nyelvoktatási igénylõ gyermekek száma
alapján a német nyelvoktatás sem iskolában, sem az óvodában
nem biztosítható gazdaságosan. Ez azt jelenti, hogy az önkor-
mányzatnak a kis létszámok miatt jelentõs többletkiadást ered-
ményezne a német nemzetiségi oktatás biztosítása, ezért a
képviselõtestület úgy döntött, hogy az önkormányzat a nyelv-
oktatás bevezetését nem támogatja.

Ingatlan értékesítés
Kerepes, Szõlõ utca 5. I/4. ajtó szám alatti bérlakás bérlõje,
Balogh József cselekvõképességet kizáró/korlátozó gondnok-
ság alá helyezése érdekében eljárás indult Gödöllõ Város
Gyámhivatala elõtt. Egészségi állapotára való tekintettel a

Gyámhivatal hivatásos gondnokot rendelt ki mellé, aki a lakás
bérleti szerzõdés megszüntetését, és a felhalmozott tartozás
elengedésének kérésével fordult az önkormányzathoz, mivel
nevezett személyt elhelyezték egy szociális otthonban, így erre
a lakásra nincs szüksége. Mivel a lakás az önkormányzat tulaj-
donát képezi így a lakás üres állapotban értékesíthetõvé válik. A
testület a kérelemnek helyt adott és döntött arról, hogy értéke-
síteni kívánja az önkormányzat tulajdonát képezõ Kerepes,
Szõlõ u. 5. I/4. szám alatti üres lakását. Az ingatlan értékesítési
összegét az értékbecslésben rögzített 9 400 000 Ft-ban határoz-
za meg. 

Katolikus díj
Idén hetedszer döntött a testület az önkormányzatiság életében
bizonyára egyedülálló Katolikus Kultúráért Díj odaítélésében.
Az idei esztendõben Frajna András atyával egyeztetve Horváth

Györgynének ítélte oda a díjat (2144 Kerepes, Templom u. 6.),
aki a római katolikus templom sekrestyése. Gratulálunk! 

Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete
elfogadta a települési szilárd hulladék összegyûjtés módjára
irányuló képviselõi módosítást, mely alapján 2012. január 1 nap-
jától a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyûjtõedényben kell a kommunális hulladékot gyûjteni.

Kiharcoltuk ami jár
2011. november 16-án a Kerepes, Ökörtelek-völgyi
Hulladékkezelõ központban került sor az Észak-Kelet-Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás — Zöld Híd
Program — tanácsülésére, ahol több mint 60 polgármester, illet-
ve megbízottjuk vett részt. Településünket Kiss Károly alpol-
gármester képviselte. Az ülésen tájékoztató hangzott el a regio-
nális hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésérõl.

Számunkra a legfontosabb döntés az volt, hogy dr. Gémesi
György elnök úr és a Kompenzációs és Utókalkulációs
Bizottság javaslatára a Társulás taggyûlése elfogadta a három
település — Kerepes, Gödöllõ, Balassagyarmat vonatkozásában
— az éves 28 M Ft bérleti díj megfizetését településenként!
Eredményes volt tehát Kerepes polgármesterének kitartó
követelése a településnek járó pénz érdekében.

2012. december 31.-vel az összes eddigi hulladékszállítással
kapcsolatos szerzõdés országosan megszûnik, elõre láthatólag
2013. január 1.-tõl a hulladékgazdálkodás állami feladattá válik.

Faluház felújítása és bõvítése kivitelezési munkálatainak
határidõ módosítása volt a következõ napirendi pont. A jobb
megértés érdekében közöljük az elõterjesztés szövegét: 
A képviselõ-testület 2011. november 3-án 201/2011.(XI.3.)
számú határozatával döntött az EnerGas Kft-vel megkötött
vállalkozási szerzõdésben rögzített befejezési határidõ újbóli
módosításáról. A végsõ határidõt 2011. november 30-ában jelölte
meg azzal a kikötéssel, hogy ezen idõpontot követõen mindenkép-
pen meghiúsultnak tekinti az addig el nem készülõ beruházást. A
beruházás november 30-ra nem készült el. Az EnerGas Kft.
részérõl Tóth Zoltán és Katona Gábor levelükben azzal a kéréssel
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2011. november 30-ról 2011. december 15-re módosítsuk. Ígéretük
szerint erre az idõpontra teljesen elkészülnek a kivitelezési mun-
kákkal. Az ülésre meghívták a kivitelezõ vezetõjét, a tervezõt és
a mûszaki ellenõrt. A testület arra volt kíváncsi miért csúszott
az átadás több mint fél évet. A kivitelezõ anyaghiányra,
szállítások csúszására, az idõjárásra hivatkozott, kérte a határidõ
újabb módosítását és ígérte, az újabb határidõre egészen biztos,
hogy átadják az épületet készen.  A képviselõtestület a tervezõ
és a mûszaki ellenõr véleményét is meghallgatva úgy döntött,
hogy fenntartja 2011. november 3-án 201/2011.(XI.3.) szám
alatt hozott döntését, a szerzõdéstõl eláll, és kéri az azonnali
elszámolás megkezdését, a jogos kötbér igény érvényesítésének
fenntartása mellett. 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának meg-
tárgyalásával folytatódott az ülés, melynek során a testület meg-
tárgyalta és elfogadta 2012. évre beterjesztett költségvetési kon-
cepciót, és elfogadta az önkormányzat 2011. III. negyedévi gaz-
dálkodásáról szóló tájékoztatót. 

Az Önkormányzat képviselõ testülete 2011. december. 16-i rendele-
tével módosította a település szilárd hulladékának, vagy
közérthetõbben a lakosság kommunális hulladékának begyûjtését,
szállítását és díjszabását.
A lakosság nagy része õszinte igyekezettel megfelelt a szelektív
hulladék gyûjtés követelményének, valamint a zsákos rendszerû
szállításnak. A megbontott fizetési rendszer - rendelkezésre állási
díj, valamint a feliratos zsákos kommunális hulladék begyûjtés -
azonban nem mûködött, mert vagy a zsákvásárlás nem vállalt több-
let feladatot jelentett, vagy egyszerûen anyagi megfontolásból a
„szemetüket” a faluban szanaszét szórták egyesek.
Így lettek a hulladék szigetek minden hétvégére rendeltetésük elle-

nére szeméttárolók, így lett a kihelyezett szemetesek környéke
mocskos, aminek következtében a település-szerte kihelyezett
szemetesek begyûjtésére kényszerültünk, de így lett a környezetünk
enyhén fogalmazva szemetes. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a
hulladékszállítás költségeit rendszeresen nem fizetõk illegális
lerakókat „mûködtetnek”. (Patkó kanyar, Gyár utca, lakott területen
kívül esõ mezõgazdasági vagy erdõ területek.) Változtatni kellett —
legalább rendelet szinten. 

MI AZ AMI NEM VÁLTOZOTT?
- Nem változott a Zöld Híd lerakóba a Községszolgáltató által
összegyûjtött és beszállított hulladék kezelési költsége tonnánként
15 700.- Ft +ÁFA,
- Nem változott a hulladék begyûjtési járatok idõbeosztása.
- Nem változott a szelektív hulladék gyûjtés rendje. Az üveget, a
papírt és amûanyagot továbbiakban is kérjük a hulladék szigetek
megfelelõ tárolójába elhelyezni. A szelektíven kihelyezett anyagokat
a Zöld Híd gyûjti be és szállítja el, - hasznosítja- ezért külön költség
a lakosságot nem terheli.
- Nem változott a rendelet hatálya: „Kerepes Nagyközség közigaz-
gatási területén a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi köz-
szolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy
használóira terjed ki”. A rendszeres hulladékszállításba bevont terü-
leten az ingatlantulajdonos köteles a szervezett közszolgáltatást
igénybe venni.

MI AZ, AMI VÁLTOZOTT?
- Rendelkezésre állási díj megszûnik.
- A zsákos (feliratos) kommunális gyûjtést és szállítást a szabványos hul-
ladéktárolók váltják fel, (használatuk eddig is elõírt volt).
- Közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos ûrtartalmú táro-
lók használhatók, a meghatározott díjkategóriák megfizetésével:
I. díjkategória 1 430.-Ft/hó a) 80 vagy 60 literes

szabványos tároló
II. díjkategória 1 830.-Ft/hó b) 110 literes 

szabványos tároló
II. díjkategória 1 830.-Ft/hó c) 120 literes 

szabványos tároló
III. kiemelt díjkategória 3 260.-Ft/hó d) 240 literes 

szabványos tároló

IV. kiemelt díjkategória 3 130.-Ft/ürítés e) 770 literes 
szabványos tároló

V.  kiemelt díjkategória 4 920.-Ft/ürítés f) 1100 literes 
szabványos tároló

VI. rendszeresített köztisztasági zsák (felülírt) gyûjtõedények mellett
többlethulladék és zöld hulladék elhelyezésére
115.-Ft/40 l-es zsák
400.-Ft/105 l-es zsák

I. díjkategória
Rendelet (3) szerint „Az a) pontban meghatározott gyûjtõedény
használata csak az 1 és 2 személyes háztartások, valamint az
életvitelszerû tartózkodásra nem használt, a Földhivatali ingatlan
nyilvántartásában üdülõként bejegyzett ingatlanok tulajdonosai
vagy használói részére engedélyezhetõ.”
Rendelet (3) b) szerint „Az a) pontban meghatározott esetben
Szolgáltató (jelenleg Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft)/
részére az igénylõ köteles nyilatkozni a szolgáltatás igénybevéte-
lének helye szerinti közigazgatási címen bejelentett személyek
számáról vagy az ingatlan funkciójáról és használatának módjáról.
A 80 vagy 60 literes gyûjtõedénynek megfelelõ közszolgáltatási díj
megállapítására a nyilatkozat beadását követõ hónap elsõ napjától
kezdõdõen kerülhet sor.” 
Változás a díjfizetésben, hogy a Szolgáltató a számlákat 2 hóna-
pos összevonásban (dekádban)/, midig a második hó 10.-e körül
juttatja el díjbeszedõk útján. A díjfizetésre lehetõség van a
díjbeszedõkön keresztül, vagy csekken, vagy átutalással.
Változás a szolgáltatásban, hogy a zöld hulladék begyûjtését a
szelektív hulladékszigetek mellé, a megvásárolt jelzéssel ellátott
zsákokban kihelyezés esetén minden hétvégét követõ elsõ napon
végezzük el.
Lomtalanítás betervezett idõpontja IV. negyedév októbere.
Lomtalanítás költségét a hulladékszállítás éves díja tartalmazza.

A zsákos hulladékgyûjtésbõl le kell vonnunk azt a következtetést,
- a legolcsóbb és környezeti szempontból a legjobb begyûjtési
forma — hogy csak az emberi tényezõkön múlott, hogy megbu-
kott. A havi, Kft által beszállított 100 tonna körüli kommunális
hulladék bizonyítja, hogy a szelektív hulladékgyûjtésnek van lét-
jogosultsága, de csak akkor, ha az elkülönített anyagok utóhasz-
nosítása biztosított, aminek az eredménye nyersanyag
megtakarítás, energia megtakarítás, erdõk „lábon” maradása. A
Zöld Híd Kft által az a vád ért minket, hogy a hulladékot másho-
vá szállítjuk, a havonta beszállított mennyiségek ismételt
egyezõsége azt bizonyította, hogy Kerepes lakosságának nagy
része elkötelezett környezete, községe tisztaságáért. 
A most bevezetett hulladék begyûjtési forma is számos buktatót
rejt magában, a beszállított havi hulladék mennyisége fogja meg-
mutatni, bebizonyítani a két rendszer közötti különbséget,
marad-e a lakosság szelektív hulladék kezelési affinitás, vagy min-
dent bele a KUKÁBA? 

Pordán Miklós ügyvezetõ

TARTHATATLAN SZEMÉTHELYZET
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A 2011. áprilisában elindult faluház felújítási és bõvítési munká-
latok lassan zárulnak. A — közbeszerzés során kiválasztott -
kivitelezési munkákat végzõ EnerGas Kft. a szerzõdésben foglalt
2011. június 15-ei befejezési határidõt jelentõsen túllépve nem
fejezte be az építési munkálatokat. Határidõ-módosítások után,
kötbér érvényesítése mellett a Képviselõ—testület a végsõ
határidõt 2011. november 3-án megtartott ülésén 2011. november
30-ban határozta meg.  A Képviselõ-testület döntött a tárgyban
is, hogy amennyiben a többször módosított határidõ is ered-
ménytelenül telik el, úgy a szerzõdéstõl eláll. A szerzõdéstõl való elállás után a fennmaradó munkálatok elvégzését újabb közbe-
szerzés által kiválasztott kivitelezõ fogja teljesíteni.

Kerepes Nagyközség Önkormányzata 2009-ben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program (KMOP-
5.2.1/A) keretében pályázott a faluház felújítására. A pályázaton 20 %-os önrész mellett 79
936 000 Ft uniós támogatás nyert az Önkormányzat. 

A faluház épületének teljes akadálymentesítésével, energetikai korszerûsítésével és
udvarának felújításával a XXI. sz. kihívásainak eleget tevõ modern, látogatóbarát közössé-
gi hellyé és kulturális központtá válik. 

A projekt során a földszint teljes átalakítására, a színházterem és a színpad megújulására
és bõvítésére kerül sor, továbbá egy alagsori öltõzõ is ki lesz alakítva. Az emeleti szint szer-
kezeti kialakítása is megtörténik, de beépítésre a pályázat keretében nem kerül sor, arra a
késõbbiek során kíván pályázni az önkormányzat. 

Kivitelezôi múlasztások

afaluház felújításánál
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Már több éves hagyománya van annak,
hogy a Kisvirág Táncegyüttes adventi
programot szervez. A Családsegítõ megala-
kulása óta szintén szervezett az adventi
idõszakban kézmûves játszóházi programot. 

Idén gondoltunk egy nagyot és bekap-
csolódtunk a nagy hagyományokkal
rendelkezõ „Kisvirágos” adventi
programba, mely rendezvénynek a
Mûvelõdési Ház átadásának késése miatt az
Iskola adott otthont. A Családsegítõ és a
Gyermekház munkatársai - élvezve a
„Kisvirágos szülõk” segítségét -
bonyolították a kézmûves játszóházi fog-
lalkozásokat.

2011. december 19.-én az aprónépet
kaláccsal és kakaóval várták az iskolában.
Ezután a Kisvirág aprói betlehemes játéka
következett, ami nagy közönségsikert ara-
tott, szem nem maradt szárazon. Ezt
követõen a gyerekek díszíthettek mézeska-
lácsot, készíthettek apró ajándékokat, asz-
taldíszeket, ablak-, és ajtódíszeket,
fûzhettek gyöngyöt. Aki megéhezett meg-
kóstolhatta a Kisvirágos anyukák finom
süteményeit, hihetetlen kreativitással
megalkotott szendvicseit. A kézmûves
programot gyermekkaszinó és táncház

követte. A rendezvény végén mindegyik
kicsi és nagy valamilyen apró ajándékkal
távozott, amit a kaszinóban nyert zsetonok
beváltásával szereztek. A sok ülõs tevé-
kenység után jól esett az Imre bácsi által
vezetett táncház, ahol kicsit megmozgat-
hattuk magunkat.

Amit kiemelnék a programban az, hogy
a szervezésébe és lebonyolításába szinte
minden helyi intézmény lelkesen kapcsoló-
dott be. A „Faluházasok” nyomtatták a pla-
kátokat, szórólapokat, díszítették a helyszí-
neket, rendeztek, szerveztek, fotóztak,
játékot vezettek. Az iskola biztosította a
helyszínt, a berendezést és a programra
látogató pedagógusok lelkesen bekapcso-
lódtak a munkába. A Kisvirágos szülõk
segítettek felcipelni a kézmûves eszközö-
ket, készítették a hadtápot, vigyáztak a
kabátokra és ahol szükség volt rájuk, ott
teremtek. Mindenki együtt pezsgett, hogy
a kicsik és a kicsit nagyobbak is jól érezzék
magukat. Rendkívül jó hangulatú, örömte-
li, eseménydús napot zártunk.

Nekünk, Családsegítõsöknek és
Gyerekházasoknak alkalmunk nyílt arra,
hogy bemutassuk, megismertessük magun-
kat és szolgáltatásainkat ebben a

közösségben is. Újszerû volt az is, hogy a
mi klientúránk is megismerhette ennek a
közösségi együttlétnek az örömét, közösen
a táncos fiatalokkal, az iskolásokkal, óvodá-
sokkal.

Horváth Vera

Advent együttmûködésben 

Adventi játszóház képekben
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A Kerepesi Edelweiß kórus több tagja és sok önkéntes velük
együtt a Kerepesi Szent Anna templomban december 26.-án kis
koncerttel kedveskedett az esti Mise elõtt.
Ez szinte már rendhagyónak is mondható, mert tavaly 2010
Decemberében is adtunk karácsonykor koncertet. Idén két dal
hangzott el németül a Tannenbaum és a Stille Nacht.
Köszönet minden résztve-võknek, Lencse Balázsnak, aki orgonán
kísérte a kórust, Herceg Bálintnak és édesanyjának, Szmatana
Andinak és egy bájos tanítványának, õk is a Stammtisch klubunk
tagjai Sonntag Hubert és egy ifjú tehetséges kislány is velünk
énekeltek. Képviselõink, a Kovács család és a Springer család is éne-
kelt. Keresztessy Ildikó is, akinek „Karácsonyi Álom” címû CD-je
a Kerepes Rádió 97,1-nél saját kiadásában 

NON-Profit 500.- Ft-ért kapható és a teljes bevételt a Kerepesi
Óvodáink, és Iskolánk kapják. Ezen is található Szmatana Andi
egy dala. Reméljük, sok elkel belõle, hisz igazi szép ajándék és
nemes célra lesz fordítva. 
Lehet, hogy mire e sorokat olvassák már el is múlt a Német nem-
zetiségi Önkormányzat pótszilvesztere. Ez Patkó csárdában
Január 14.- én került megrendezésre. 
Errõl a következõ számban számolunk be.
Sokan jelentkeztek a Német Nemzetiségi oktatásra, úgy az óvoda-
ira, mint az iskolaira.  Felkeltette az érdeklõdést és némely szülõ,
aki más iskolát választana õ is úgy döntött, hogy akkor itt járatná
gyermekét iskolába. Egy lehetõség, amivel élnünk kell. Az
Iskolánk jó hírnevét öregbítheti egy ilyen adottság, hogy németül
tanulhatnak azok, akik nekünk, a legfontosabbaknak kell, hogy
legyenek. A gyerekeink és azok gyerekei.  
Az iskola 8. osztálya német középfokú nyelvvizsgát adhat, melyet
bárhol elismernek a világon. Az óvodába már úgy szívnák a gyere-
kek be a nyelvet, mint a szivacs a vizet. És mindezt játszi köny-
nyedséggel. Viccesen kérdezte valaki, egy „sváb” nevû Kerepesi,
hogy ezzel õ is Németséghez tartozónak vallja magát, szerezhet
német állampolgárságot is?
Viccességére, komoly a válaszom. Igen. Hisz Erdélyi honfitársaink
„Uniós” honosítási joga ne vonatkozna ránk is? De igen. A Német
önkormányzat nem fejt ki ez irányban tevékenységet de további
információkkal ez ügyben is akár segíthetünk.
Új Honlapunkon a www.nok.uw.hu oldalon is sok érdekességgel
szeretnénk szolgálni.

Mindenkinek Boldog Új Évet Kíván a NÖK Kerepes.  
Gutes Neues Jahr!

Springer Friedrich

Német Nemzetiségi

Önkormányzat

Tannembaum és

Stille Nacht
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Ünnepek

Bölcsõdénkben elsõ alkalommal
tartottuk meg a Mikulás és karácso-
nyi ünnepségünket.

Kifényesítettük a csizmákat, ver-
sekkel és dalokkal vártuk, hogy
eljöjjön hozzánk. A Mikulás min-
den csizmába ajándékot rakott, és
megígérte, jövõre is eljön hozzánk.

December 21-én karácsonyi családi
délelõttöt tartottuk. A szülõket,
családokat a gyermekek fogadtuk a
csoportszobákban. Meghitt
hangulatban, halk zenével és sok
elõre elkészített süteményekkel,
terített asztallal vártuk vendégein-
ket. Szülök, gyermekek együtt
megnézték a karácsonyfánkat a gye-
rekek kibontották az ajándékokat
idén Lego-t kreatív játékot hozott a
Jézuska, amire a szülôk adták össze
a pénzt.

OVI-HÍRADÓ
CSICSERGÕ ÓVODA

Óvodánkban nagy izgalommal készültek a gyerekek az ünnepre.
December 5-én Mikola Péter elõadását hallgatták meg, 6-án pedig
meglátogatta õket a Mikulás.
A Süni csoportba 25 gyerek szokott be. Az ünnep fényét emelte
a Molnár Benedek szüleitõl kapott gyökeres fenyõfa, amit majd az
udvaron ültetnek el.
A Csigabiga csoportosok egyrészt örültek a szülõk által vásárolt
ajándékoknak, másrészt örülhettek a Paróczai Krisztián apukája
által készített gyönyörû madáretetõnek is.
A Mókus csoportosok lázas izgalommal készültek az ünnepre. A
hagyományoknak megfelelõen Betlehemes játékkal várták a
szülõket. Erre az alkalomra mézeskalácsot sütöttek, verset, dalo-
kat tanultak. A karácsonyi együttlét után szülõk-gyerekek együtt
játszottak az új játékokkal.
A Fecske és Mókus csoportosok januártól újra járnak korcso-
lyázni.
A Méhecske csoportosok a színházbérlet harmadik elõadásaként,
december 7-én a gödöllõi Mûvelõdési Házban Az ezeregy éjszaka
meséit nézték meg. Az adventi idõszakban csütörtök esténként a
szülõkkel együtt készültek a pásztorjátékkal, amelyet a Méhecske
csoport december 24-én délután adott elõ a Szilasligeti
Kápolnában.
December hónapban nyugdíjba ment az egyik konyhás néni, Sipos
Istvánné. Hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk neki és jó
egészséget!

MESELIGET ÓVODA

A december gyermek és felnõtt számára is a várakozással,
csodákkal teli idõszak. Nem volt ez másként óvodánkban sem.
Karácsonyfánk alá minden csoportunkba jutott ajándék a Palánta
Hagyományõrzõ Alapítványunk jóvoltából, amit köszönünk
minden szülõnek, aki támogatta óvodánk alapítványát az elmúlt
évben! Szintén köszönetünket fejezzük ki annak a két testvérpár
szüleinek, akik a Maci és Pillangó csoportban pénzadományaikkal
támogatták a karácsonyi játékok vásárlását. Köszönjük!

Mikulás napján Katica, Pillangó és Teknõs csoportosaink
Gödöllõn bábszínházban jártak. Míg õk Az ezeregy éjszaka mesé-
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it nézték a Mikulás meglátogatott bennünket az óvodában. Sajnos
csak a Maci csoportosokkal találkozott, nekik átadta ajándékait.
A többiekrõl sem feledkezett meg, a csoportszobák ablakaiba
készítette be az ajándékokat. Távozásaikor pont összetalálkozott
a gyerekekkel, akiket köszöntött és elmesélte nekik milyen meg-
lepetést készített számukra. Így szerencsére a nagyobbak sem
maradtak ki a Mikulással való találkozás élményébõl. 

Katica csoportosaink az adventi idõszakban ajándékot készítettek
a családjuk számára. Sétáik során a téli természet megfigyelése volt
fõ céljuk. Láttak zúzmarás fákat, bokrokat, de havat sajnos még
mutatóban sem.
A Pillangó csoportos gyerekek a mikulás verset pillanatok alatt
megtanulták. Az óvónénik által készített adventi naptár nagyszerû
motivációs erõ volt, hogy vajon kik nyithatnak ki ablakot a házi-
kón aznap, ami mögött apró meglepetést találtak. A szülõknek
egy szép csengõt készítettünk. A gyerekek nagy igyekezettel
festették, fûzték a gyöngyöket.
A vízkereszt elteltével elkezdõdik a farsangi idõszak. A gyerekek
már mondogatják, ki minek fog öltözni. Egyedül a hó nem akar
esni! Pedig jó lenne már hóembert építeni, szánkózni!
Maci csoportosok is lázasan készülõdtek a Mikulás és a karácso-
nyi ünnepség közeledtével.  A Mikulást énekekkel, verssel
köszöntötték, míg karácsonyra ajándékokkal készültek
családjaikat meglepni. 
Teknõs csoportosok a karácsonyi ünnepség keretein belül pásztorjátékot
adtak elõ a kisebbeknek, melynek megtekintésére a leendõ elsõs tanító
néniket is meghívták.

A szülõk aktív részvételével lezajlott az iskolában az iskolakezdéssel
kapcsolatos iskolai fórum elsõ két elõadása, melyeken sok hasznos infor-
mációval gazdagodtak az érdeklõdõk. Köszönjük az érdeklõdõ szülõk
együttmûködését! A csoport a Könyvtárban is járt, ahol mesét hallgattak a
gyerekek és színezõket színeztek. Jelenleg is tart a gyerekek DIFER méré-
se, amit január 15-ig szeretnénk minden kisgyerekkel elvégezni.

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

A december nálunk is a karácsonyi
készülõdés jegyébe zajlott. Advent
üzenete eljövetel, várakozás.
Egyetlen ünnepünk sem hoz annyi
örömet, mint a Karácsony ünnepe.

Kerek Isten fája,
Szép tizenkét ága.
Szép tizenkét ágon
Ötvenkét virága.
Ötvenkét virágból
Három aranyalma
Aki találja,
Hull a virág arra!

Hagyományainkhoz hûen decem-
berben vártuk a Mikulást! A kicsik
többsége még óvodai környezet-
ben nem találkozott vele, csillogó
szemekkel fogadták, kis verssel,

énekkel készültek. A Mikulás meg
is dicsérte a gyerekeket.
Bábszínházban is voltunk, meg-
néztük az Ezeregy éjszaka csodái c.
színvonalas bábelõadást. 13-án
Luca napi búzát ültettünk,
reménykedve a jövõ évi gazdag ter-
mésben.
Az óvodai karácsonyi ünnepsé-
günkre Betlehemes játékkal készül-
tek a nagycsoportosok. Meghívtuk
a leendõ elsõs tanító néniket is, akik
kis ajándékkal kedveskedtek
néhány tanítvány kíséretében.
Látogatást tettünk az elsõ
osztályban, megnéztük mennyit
fejlõdtek az iskolai idõszakban a
gyerekek. Nagyon jó volt látni,
milyen okosan és fegyelmezetten
figyelték a tanító nénik szavait.
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A 2011-es évben több fontos felújítás történt a Széchenyi
István Általános Iskolában, ezek részben az energetikai rendszert
érintették, azonban voltak köztük bútorvásárlások és egyéb felújí-
tási munkálatok is.

Az egyik legfontosabb ilyen jellegu munka a régi (sárga) épü-
let vizesblokkjának részleges felújítása volt. A nyári szünetben ki
lettek cserélve a szerelvények és egy komplett új csorendszer
került kiépítésre.

A nyári szünet elején megérkeztek a rendelt bútorok (padok és
hozzájuk tartozó székek), ezekre azért volt szükség, mert — mint
arról már Önök is értesülhettek a Kerepesi Vélemény korábbi szá-
maiból — több, mint hetven elsos jelentkezett iskolánkba!

Végül a téli szünetben megújult a futési rendszer legfontosabb
része, a kazánház is, közel 500.000 Ft+ÁFA értékben. Ennek
köszönhetoen a kerepesi Polgármesteri Hivatal és a Széchenyi
István Általános Iskola futésrendszere — amelyek futését egy
kazánház végzi — teljesen külön szabályozhatóvá vált. Ezzel egy
fontos lépést tett az iskola az energiahatékonyság szempontjából,
melynek elso lépése a nyílászárók cseréje volt a korábbi években.

Köszönettel tartozunk a Polgármesteri Hivatalnak, mint fenn-
tartónak, hogy lehetové tette számunkra ezen felújításokat.

Felújítás és takarékosság 

2011 decemberének utolsó tanítási napján iskolánk egész felsõ
tagozata boldogan adta át magát a színház varázsának, és hol
szereplõként, hol nézõként élhetett át felejthetetlen, vidám per-
ceket. „Jó szóval oktasd, játszani is engedd…” József Attila-i
gondolat örök pedagógiai igazságának gyakorlatát követve
immár sokadszorra rendeztük meg az osztályok játékos
vetélkedõjét. Ebben az évben-mint általában- minden osztály
készült valamilyen vidám, színes, mosolyt, nevetést fakasztó, hol
örökzöld, hol modernebb feldolgozású, aktualizált jelenettel. A
szórakozás mellett igazán tanulságos volt látni a máskor csetlõ -
botló, ügyetlenkedõ, sokszor neveletlen kamaszok felhõtlen,
ugyanakkor nagyon is komoly, egymásra figyelõ, fegyelmezett
játékát.  

Játsszunk színházat!

Végezetül verseny lévén álljon itt a helyezettek listája, azzal a
megjegyzéssel, hogy ennek a napnak minden résztvevõje
gyõztesként mehetett el a megérdemelt téli szünetre. Köszönet
érte Mészáros Klára kolleganõmnek, az osztályfõnököknek, na
és a lelkes diákságnak.
I.   7. a osztály Arany János: Fülemüléjének átdolgozásával
II:  8. osztály Ludas Matyi adaptációval, 6. a osztály Karácsonyi
meséjével
III: 7. b osztály Aguszta, a karácsonyi liba c. jelenetével, 5. a
osztály Mikulás az erdõben címû történetével
Még egyszer örömmel gratulálunk és kívánunk sikeres,
mosolyban gazdag új esztendõt!

Müllnerné Sz. Margit 
magyartanár

December 17-én került megrendezésre az idei Mikulás kosár-
labda kupa Kerepesen, az iskolánkban. A kupán 6 csapat vett
részt, a mérkõzések lebonyolítása 2 csoportban zajlott, így alakult
ki a végeredmény. Az elsõ helyért a gödöllõi Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola és a Szent Imre Általános Iskola küzdött meg, melyet
nagy csatában az utóbbi nyerte meg. A harmadik helyért Szada és
a Veresegyház mérkõzött, a csatából Veresegyház jött ki
gyõztesen. Végül az ötödik helyért Kerepes és a Hévízgyörk ját-
szott, ahol a kerepesi kosarasok learatták elsõ gyõzelmüket. A
kerepesi csapat legjobb játékosai Oláh Elvira és Néma Krisztofer
lett. A csapat az elsõ 2 mérkõzésen csak pár ponttal maradt alul,
mivel életük elsõ mérkõzésein nagy volt az izgalom, de ez a

harmadik mérkõzésre elszállt. Látszott a gyerekek játékán, hogy
feloldódtak és azt tudták nyújtani, amit igazából tudnak. Bár még
csak 4 hónapja kezdték el a kosárlabda edzéseket, több visszajel-
zés is érkezett, hogy milyen ügyesek és harciasak. A következõ
mérkõzések a Farsang kupán várnak a lelkes kis kosarasainkra,
ahol mindenképp a dobogós helyért küzdenénk. Az egész csapat
teljes szívvel és lélekkel harcolt, így a jövõben szép eredményeket
várhatunk tõlük.

A csapat tagjai: Oláh Elvira, Oláh Kitti, Kökény Marika, Néma
Krisztofer, Gál Kristóf, Rostás István, Rostás Robi, Csóka Jenõ,
Berki Dávid, Horváth Bence

Gaál Zsófi
testnevelõ tanár, edzõ

Mikulás kosárlabda kupa

www.winpet.hu
Kutya - cica webáruház

1000 Ft kupon kedvezmény
minden min. 9 kg-os kiszerelésû
táp esetén.
Kuponkód: KER2001
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Iskolánk hagyományai közé
tartozik a Luca-napi vásár meg-
rendezése.  Idén, erre december
13-án került sor. Már november
végén az a kérdés foglalkoztatta
az osztályokat, vajon mit is
készítsenek ebben az évben?!
Megérte a hosszas készülõdés. 

A vásárt Ica néninek
köszönhetõen, a 4. osztályos diá-
kok dala nyitotta meg, melyben
minden jót kívántak mindenki-
nek. Köszönjük még egyszer!
Majd kezdetét vette a fergeteges
vásár. Izgatott gyerekseregtõl
zsongott a folyosó. Rengeteg
szebbnél szebb karácsonyi porté-
ka, apró gyerekkezek, kreatív

pedagógusok, anyukák, apukák
segítségével készített árukat
lehetett megvásárolni. Többek
között asztali díszek, mécses tar-
tók, képeslapok, karácsonyfadí-
szek, mézeskalácsok, ékszerek,
ajtódíszek, hó gömbök, fino-
mabbnál finomabb sütemények
találtak gazdára.

A vásárlók között sok
szülõvel is találkozhattunk, akik
a gyerekekkel együtt sikeresen
elköltötték „minden” pénzüket,
ezzel is támogatva az osztályo-
kat, mivel a bevételek idén is az
osztályok pénzét gyarapították.
A hivatal dolgozói — az osztá-
lyok a hivatal tárgyalójába is
áthozták portékáikat — szintén
derekasan kivették a részüket a
vásárlásból, a gyerekek támoga-
tásából.

Ebben az évben is nagyon jó
hangulatban, sikeresen zajlott a
hagyományos vásárunk. Ezúton
köszönet mindenkinek, a
diákoknak, pedagógusoknak,
szülõknek, hogy idén is felejthe-
tetlenné tették ezt az eseményt!

Váray Anita

Luca-napi vásár

Iskolánkban december 15-én került sor a már hagyománnyá váló
elõadássorozat második témájára, melyet a leendõ elsõs gyermekek
szüleinek rendezünk. Ez az elõadás a 6 éves gyermek iskolaérettségével
foglalkozott. Ágó Katalin, a Pedagógiai Szakszolgálat vezetõje ismertette
az iskolaérettségi vizsgálat kritériumait, beszélt a 6 éves gyermek testi-és
lelki fejlõdésérõl. A szülõk hasznos tanácsokat kaptak felmerülõ problé-
máik megoldására. Mivel már nem elsõ alkalommal találkoztunk, beszél-
getéseink hangulata egyre közvetlenebb, felszabadultabb, egyre több neve-
lési helyzet, probléma került megvitatásra. A 3. elõadást január 19-én, csü-
törtökön 18 órai kezdettel tartjuk. Témája az általunk alkalmazott tanulá-
si-tanítási technikák bemutatása lesz, melyek megismerésébe játékos
formában az érdeklõdõ szülõket is bevonjuk.

Szeretettel várnak minden kedves érdeklõdõt a leendõ elsõ osztályos
tanítók!

Dóczi Judit

Szülõi fórum az iskolában

November 23-án és 24-én
mesemondó versenyt tartottunk
az iskolában. Az elsõ napon a
második, harmadik és negyedik
osztályosok versenyeztek, míg a
második napon az elsõ osztályo-
sok és az ovisok meséit hallhattuk.

A kis ovisok bátran kiálltak a zsûri
elé és nagyon szépen mondták el
meséiket. Volt olyan kisfiú, aki a
„szilasi nagyrétrõl” is mesélt, ami
külön örömöt okozott a
hallgatóságnak. 

A leendõ kis elsõsök
emléklapot és egy kis kitûzõt kap-
tak emlékbe, s boldogan indultak
haza. A következõ kedden a
három leendõ elsõs tanító néni
(Judit néni, Gabi néni és Ica néni)
ellátogatott mindhárom óvodába
és nagy meglepetést okozva az
egész csoport elõtt jutalmazták
egy-egy szép mesekönyvvel az
ügyes mesemondókat. 
A Csicsergõ óvoda „Méhecske”
csoportjából: Fegyver Barbarát,

Mezõ Fannit és Radnóti
Botondot. 
A „Mókus” csoportból: Agárdi
Dávidot, Szilléry Szabolcsot,
Karácson Domonkost.
A Meseliget óvoda „Teknõs cso-
portjából: Fila Csengét, Szautner
Andrást és Csóti Leventét.
A Szivárvány óvoda „Napocska”
csoportjából: Bólya Bíborkát,
Tornyi Larisszát és Kõszegi
Tamarát.

Gratulálunk nekik és
köszönjük a szülõknek és az óvó
néniknek a lelkiismeretes felkészí-
tésüket!

Az alsó tagozatosok is nagy
izgalommal várták az eredmény-
hirdetést, amit szintén ezen a
napon tartottunk.

Az elsõ és második osztályok
helyezettjei: I. Palotai Patrícia  2.o.
és Nerpel Alex  1.c, II.
Skolnikovics Natália 1.a és Wéber

Kristóf 1.a, III. Tóth Mónika 2.o.
és Mészáros Melánia 1.b

A harmadik és negyedik osz-
tályosok helyezettjei: 

I. Kozma Dominika 4.o, II.
Haselbach Ivett 3.b és Fekete
Viktória 3. a, III. Mató Gergely 3.b
és Horváth Bence 3.a

Gratulálunk nekik, szüleiknek
és a felkészítõ tanító néniknek!

A gyerekek nagy örömmel vet-
ték át a megérdemelt, szép juta-
lomkönyveket. Reméljük, hogy a
tavaszi versmondó versenyen is
ilyen ügyesek lesznek és másoknak
is kedvet csináltunk ahhoz, hogy
jelentkezzenek a további verse-
nyekre.

Körösiné Dósa Ilona

Mesemondó verseny
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2012. ÉVI  TÁJÉKOZTATÓ a Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi  Szolgálata
által nyújtott peren kívüli és peres jogi támogatásokról

A Szolgálat a szociálisan rászorulók számára egy olyan jogintézmény, amelynek keretében a hátrányos helyzetû
állampolgárok, szakszerû jogi segítséget kaphatnak jogaik érvényesítése, jogvitáik megoldása során a mindennapi megélhetést
érintõ kérdésekben (lakhatási, nyugdíj, munka- és foglalkoztatási, hatósági, közüzemi tartozás, birtokháborítás, végrehajtási
ügyek stb.) Kivéve: adás-vételi szerzõdés elkészítése, állampolgári ügyek, vámügyek, elítélteknek a büntetésükkel kapcsolatos ügyek
nagy része A Hivatal munkatársai csak egyszerûbb megítélésû jogvitákban nyújthatnak általános szóbeli tájékoztatást, egyéb-
ként ügyvédek adnak jogi segítséget.

A 2012. január 1. óta az alábbiak szerint emelkedtek a rászorultságot meghatározó jövedelemhatárok:
A támogatás rászorultsági kategóriákhoz igazodik. A kialakított támogatási rendszerben az állam viseli a jogi szolgáltatás
díját:
• a felek azon csoportjának esetében, akiknek egy fõre esõ havi nettó jövedelme nem haladja meg a munkaviszony alapján

megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (azaz 2011. január. 1.-tõl 28.500 Ft-ot). Új szabály lépett
életbe az egyedülállók esetében, miszerint az állam viseli a jogi segítõi díjat, ha az egyedülálló jövedelme a nyugdíjmi-
nimum 150 %-át (2008-tól 42.750 Ft-ot) nem haladja meg.

• a jogi szolgáltatás megfizetésének a díját az állam legfeljebb 1 éves idõtartamra megelõlegezi azoknak a rászorulóknak az
esetében, akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja meg a 87.118 forintot (ez az összeg a 2010. évi nemzetgazdasági
bruttó havi átlagkereset 43 %-a). A jogi segítõ óradíja — a piaci viszonyokhoz képest kedvezményes — 3000.- Ft óránként,
amelyhez még 450.-Ft költségátalány járul, melynek összege 27%-kal emelkedik, ha a jogi segítõ ÁFA fizetésére köteles 

• akirõl külön eljárásban megállapították, hogy bûncselekmény áldozata, esetében a jogi szolgáltatás díját a fél helyett az
állam viseli, ha jövedelme nem haladja meg a 174.236 forintot (ez az összeg a 2010. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlag-
kereset 86 %-a)

Jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül rászorultnak tekintendõ az a fél - és esetében a jogi szolgáltatás díját ugyan-
csak az állam viseli -, aki
- rendszeres szociális segélyben,
- 2009. október 01. óta az a személy is, aki az aktív korúak ellátására jogosult, ill. ezen ellátásra jogosult közeli hozzátar-

tozójával él közös háztartásban
- közgyógyellátásban részesül,
- átmeneti szállást igénybe vevõ hajléktalan,
- menekült, vagy menekültügyi eljárásban vesz részt,
- vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével, honosítással kapcsolatban kér segítséget, és

valamelyik felmenõje magyar állampolgár volt,
- családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A jogi szolgáltatást (tanácsadás, iratszerkesztés) — határozatunk alapján - közvetlenül a névjegyzékben szereplõ jogi segítõk
(ügyvédek, közjegyzõk, jogi segítõi szerve zetek) nyújtják.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta a határon átnyúló jogvitákban is támogatást nyújtunk
• az uniós polgároknak rászorultság alapján a jogérvényesítéshez, illetve
• a magyar állampolgároknak ahhoz, hogy más uniós államok bíróságai elõtti eljárásokban kérhessenek jogi segítséget, költ-

ségmentességet, pártfogó ügyvédet.
Hivatalunk munkatársai az alapfeladatukon túlmenõen (támogatás engedélyezése), ügyfélszolgálati tevékenység keretében az
egyszerûbb megítélésû ügyekben — a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül, díjmentesen — jogi tanácsot, illetve hatás-
köri, illetékességi útmutatást adnak bárki számára.

Ügyfélfogadás helye: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 9.
Ideje: hétfõ: 9-13, szerda: 13-18, csütörtök: 9-12 óráig

Telefonszám: 06/1/7000-952
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ingyenesen hívható zöld száma: 06-80-244-4444

Ügyfeleinknek, kérelemre 2008-tól, a folyamatban lévõ peres ügyekben is Szolgálatunk biztosítja a jogi
képviseletet.(büntetõeljárásban csak a sértettnek), kivéve a rendkívüli jogorvoslatot. Nyomozati szakban egyik félnek sem
tudunk segítséget nyújtani.

A peres ügyeknél fontos, hogy az Ügyfél rendelkezzen egy perszámmal ellátott hivatalos bírósági irattal, és —amennyiben
kapott költségmentességet a bíróságtól, azt is igazolni szíveskedjék. Ha nincs bírósági költségmentességrõl igazolás, a közös
háztartásban élõknél az 1 fõre jutó nettó jövedelmet kell alapul vennünk. A jövedelembe beleszámít a bármilyen formában
kapott segély, a családi pótlék , ill. munkanélküliek esetén, ha valaki belejentkezett a Munkaügyi központba, pl. az álláskeresé-
si támogatás is. Csak ezen igazolások birtokában tudjuk biztosítani az Ügyfél által történõ pártfogó ügyvéd-választásának
lehetõségét.

Az ügyvédválasztáshoz minden esetben egy kérelemnyomtatványt kell kitölteni, peren kívüli és folyamatban lévõ peres
ügyek esetén is. Lényeges megjegyezni, hogy az ügyvédi segítségnyújtás nem jelenti egyben azt is, hogy minden ügyet meg-
nyernek, miután vannak olyan perek is, amelyeknél a nyerés esélye csekély. 

Ügyfélfogadás helye: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 9.
Ideje: hétfõ: 9-13, szerda: 13-18, csütörtök: 9-12 óráig

Telefonszám: 06/1/7000-952
Az  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ingyenesen hívható zöld száma: 06-80-244-4444

A Pest Megyei Szolgálat kihelyezett ügyfélfogadásokat is tart: 
Gödöllõn: minden hónap 1. csütörtökén a Családsegítõ Szolgálatban 10-13 óráig 

(Ganz Ábrahám u. Madách Szakközépiskola mellett)
Vácon: minden hónap 2. keddjén a Családsegítõ Szolgálatban 10-13 óráig 

(Deákvári fasor 2.) Kosdi útról közelíthetõ meg.
Budapest, 2012. 01. 02.
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Tisztelt Állampolgárok!

A Kormány elfogadta a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló
102/2011. (VI. 29.) Kormány rendeletet, amely az alábbi változásokat hozta:

Az új kormányrendelet alapján csak a mozgásszervi fogyatékosságára tekintettel fogyatékossági támo-
gatásban részesülõ, a mozgásszervi fogyatékosságára tekintettel magasabb összegû családi pótlékban
részesülõ, valamint a BNO kód XIII. fõcsoportjába (csont-izomrendszer és kötõszövet betegségei)
tartozó vezetõ diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkezõ
személyek minõsülnek súlyos mozgáskorlátozottnak.
Ez azt jelenti, hogy a súlyos mozgáskorlátozottság tényét már nem a szakorvos vagy háziorvos által kiál-
lított I., II. fokú orvosi (a köznyelvben „7 pontos papírként” ismert) szakvéleménnyel kell igazolni.

• A közlekedési támogatás 2013. január 1. nappal megszûnik, utoljára idén kérelmezhetõ az eddig meg-
szokott feltételekkel.

A kérelem benyújtásának idõszaka: 2012.01.01. és 2012.04.30. között.
A kérelem benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

A kérelem nyomtatvány letölthetõ a www.kerepes.hu oldalról, 
vagy személyesen beszerezhetõ az ügyfélszolgálaton.

Jövedelemhatár: 71.250,-Ft/fõ.
Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki fogyatékossági támo-
gatásban részesül.

A közlekedési támogatás éves mértékei:
1-62 év között tanuló, dolgozó kérelmezõ esetén: 24.500,-Ft
62 év feletti kérelmezõ esetében: 7.000,- Ft

Családfenntartó esetén:
1-62 év között tanuló, dolgozó kérelmezõ esetén: 28.000,-Ft
62 év feletti kérelmezõ esetében: 10.500,-Ft
2012. év során közlekedési támogatás csak azoknak állapítható meg, akik olyan szakvéleménnyel rendel-
keznek, amely végleges állapotot, vagy a következõ felülvizsgálat idõpontjaként a kérelem benyújtása
utáni idõpontot jelöl meg.

• A szerzési támogatás új személygépkocsira, a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek
megfelelõ mûszaki feltételekkel rendelkezõ, újnak nem minõsülõ, legfeljebb négy éve forgalomba
helyezett személygépkocsira, segédmotoros kerékpárnak minõsülõ, három- vagy négykerekû jármûre,
vagy jármûnek nem minõsülõ, sík úton önerejébõl 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem
képes gépi meghajtású kerekesszékre használható fel.

• A személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak automata sebességváltóval, vagy más
segédberendezéssel történõ felszereléséhez, átalakításához, vagy a súlyos mozgáskorlátozott személy
szállítását lehetõvé tevõ átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való
ellátásához vehetõ igénybe.

A kérelem benyújtásának idõszaka: 2012.01.01. és 2012.03.31. között.

A kérelem benyújtásának helye: Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, címe: 1141
Budapest, Komócsy u. 17.
A szerzési és az átalakítási támogatásra való jogosultság megállapításának nincsenek jövedelmi feltételei.
E támogatások mértéke:
- a szerzési támogatás új személygépkocsi vásárlása esetén 900 000 Ft, egyéb esetben a vételár 60%-a,

de legfeljebb 600 000 Ft,
- az átalakítás támogatás mértéke pedig az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 Ft.

A kérelem és tájékoztató letölthetõ a www.bfkh.hu oldalról, vagy személyesen beszerezhetõ az ügyfél-
szolgálaton. 
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Ebben az évben Kerepesen is lehetõség nyílik arra, hogy megismerked-
hessenek Dr. Marton Dévényi Éva idegrendszer fejlesztõ mozgásterápiá-
jával. Az alapozó terápia 5-16 éves gyermekekkel foglalkozik. Fontos
lenne, hogy az iskolába készülõ gyermekek, ennek a módszernek a segít-
ségével, játékos torna keretében egy idegrendszer fejlesztésen vegyenek
részt, hiszen ez egy hidat jelent az óvoda és az iskola között. Iskolás gyer-
mekeknél tanulási problémák, diszlexiás, magatartás vagy figyelemzavaros
gyermekek esetében is nagyon jó eredménnyel alkalmazható.

Az alapozó terápia az ember fejlõdésében alapvetõ nagymozgásokkal
dolgozik, de fejlesztjük az egyensúlyérzéket, a mozgáskoordinációt, segít
a dominancia megválasztásában és megerõsítésében. A teljesen beérett
idegrendszer képes arra, hogy a legemberibb funkció, a beszéd, írás és
olvasáskészség tökéletes mûködését biztosítsa.

A terápia egy vizsgálattal kezdõdik, ahol megnézzük a gyermek moz-
gását, dominanciáját, finommotorikáját stb. Ez alapján el tudjuk dönteni,
hogy a gyermeknek szüksége van-e fejlesztésre vagy terápiára.
Amennyiben ez szükségesnek tûnik, módot biztosítunk arra, hogy a
szülõvel való párbeszéd mellett a gyermek idegrendszer fejlesztésen
vegyen részt, mozgásterápián keresztül.

A vizsgálat bejelentkezés alapján történik a 06 (20) 452-1606-os tele-
fonszámon. A Szilasligeti Közösségi Ház péntekenként 14-15 óra között
biztosít idõt a vizsgálatok elvégzésére, a vizsgálat ebben az idõpontban
ingyenes. A mozgás-fejlesztés pénteki napokon 15-16 óráig tart, ugyanott.

Molnár Adrienn, Alapozó terápia-fejlesztõ

Alapozó terápia

Kedves Olvasók!

A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár a   következõ
újdonságokat ajánlja szíves figyelmükbe:
Felnõtt olvasóinknak ajánljuk:
Benina: Bíborhajú 2. A boszorka démona
Cole, Kresley: Vámpírzóna
Frei Tamás: A bankár
Frei Tamás új könyvének cselekménye egyszerre több szálon fut,
de az események összefüggenek egymással. A szerzõ valóságos
helyszíneken, és valóságos eseményekkel a háttérben, de kitalált
szereplõkkel dolgozik. Az ismerõs karaktereket felvonultató,
fordulatokban bõvelkedõ regény a Megmentõ után újabb érdekes
olvasmány lehet…
Jordan, Nicole: Váratlan választás
Nabokov, Vladimir Vladimiroviè: Lolita
Pearson, Diane: Csárdás
Diane Pearson brit írónõ hazájában egyik legismertebbnek számí-
tó regénye a magyarok iránt érzett szenvedélyébõl született. Nagy
ívû regénye azon kevesek közé tartozik, melyben külföldi szerzõ
mutatja be Magyarország 20. századi történetét.
Prston, Douglas — Child Lincoln: Vérbosszú
Rosenfelt, David: Elõre megfontolt szándékkal
Schreiber, Ellen: Vámpírcsókok : a kezdet
Hoag, Tami: Tûz és víz
James, Eloisa: Bolond szerelem
Morrison, Boyd: Bárka
Riggs, Ransom: Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei
Robinson, Peter: Rosszfiú
Wiggs, Susan: Ha véget ér a nyár 

Gyermek olvasóknak ajánljuk:
Molnár Ferenc: A kékszemû
A századforduló Budapestjének egy kopottas lakásában
felcseperedõ két kis árva, Annus és kisöccse, Jánoska történetét
meséli el az igazán szép kivitelû könyv. Kisiskolás korú gyermek-
eknek ajánljuk.
Miért nem fázik a pingvin lába? : közel 300 agyafúrt kérdés és
válasz
Köves Gábor: Iskolások vicceskönyve
Rübel, Doris: A gyerekorvosnál 
Csingiling nagy mesekönyve
Barton, Elisabeth Dennis: Hupikék törpikék rajongói kézikönyv
Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 3.
Lackfi János: Karácsonyi vándorok
Új könyveinkrõl folyamatosan tájékozódhatnak honlapunkon:
www.kerepeskonyvtar.shp.hu
Szeretettel várunk minden régi és új Olvasót!

Kedves Olvasók!
Legyen az olvasás öröme mindenkié!
Könyvtárunk felajánlja mozgáskorlátozott, idõs, nehezen
mozgó kerepesi olvasóinak, hogy igény szerint, havi rendsze-
rességgel 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

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
A Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör Egyesületünk közösen a
Kisvirág Tánccsoporttal nagy sikerrel adta elõ tavaly év végén a
Legénybíró választás címû produkciót, a Dolina Regionális
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat hagyományos tollfosztó bálján
Csömörön.  A rendezvény érdekessége és fénypontja volt a Felsõ
Garam-menti kopogós tánc, melyet a térség 7 településének
táncosai - 120 fõ - együtt adtak elõ. Egyesületünk mindenkinek
eredményekben, sikerekben gazdag Boldog Új Élet kíván!

Hagyománya van községünkben annak, hogy az ünnepi
idõszakban az Önkormányzat megajándékozza a leginkább rászo-
ruló családokat. 2011 decemberében 150 családnak készült ado-
mánycsomag, melyek zöldségeket, gyümölcsöket és tartós élelmi-
szereket tartalmaztak, a HÉV megállóban lévõ zöldséges üzlet
tulajdonosa-, az Aszódi Tésztagyár-, valamint Franka Tibor
magánember adományaként. A rászoruló családok listáját a
Családsegítõ koordinálásával a helyi intézmények állították össze,
kiosztásában pedig az iskola, az óvoda, a Családsegítõ és a Kft
dolgozói segítettek. 

Önkormányzati adományozás
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Albérletet keres 3 fiatalember 
azonnali beköltözéssel. 

Ajánlatokat várunk a 06 28 561 059-es
telefonszámon munkaidõben.

Következtetés:
Országunk új Alaptörvénye
nagyon nem tetszik a liberáli-
soknak. Ez azt jelentheti, hogy
a törvény jó.

Hõsiesség: 
- Tényleg politizáltál már húsz
évvel ezelõtt is?
- Persze, ráadásul mindig úgy
hittem lokálpatrióta vagyok,
ezért aztán ingyen szidattam
magam a lakossággal.

Elõny:
- Te gyerek, ha megbuksz,
akkor ülhetsz ám megint a
kicsik között!
- Na és, ott legalább ülve is én
leszek a legnagyobb.

Csillagjárás:
- Azt hiszem, Dániel Péter, a
Gyurcsány rajongó ügyvéd,
még neveltetése alatt játékból
lenyelte a családi sapka büszke
díszét, a vörös csillagot. A
tárgybani, ma már tiltott esz-
köz aztán rendesen elakadha-
tott benne, mert attól fogva
állandó görcsök puffadoznak
hasában. Úgy tûnik, hogy csi-
karlós görcseinek nagyságával
csak a magyargyûlölete
vetekszik. Idõnként aztán orá-
lisan könnyít magán. Így tett
Wittner Mária kapcsán is, ami-
vel szép sikert aratott a „nagy
fehér pákó”-nál, vagyis
Gyurcsánynál, és pártjánál, a
kis „dákónál”. Gyönyörû csa-
pat.

A tehetségtelenség 
példaképei - 1:
Sajnos bizonyossággá vált,
hogy Orbán Viktor „jobbke-
ze”is balkéz. Matolcsy György
a neve. Tevékenységében
nagyon nehéz alulmúlni, bár
egyik-másik társa próbálkozik
vele. Természetes, hogy a tör-
zsökös paraziták ezt nem így
látják, hiszen dagad a zsebük az
egykulcsos adózás hasznától.

A gyakornok:
- A fityóros fiú kijött az orvosi
egyetemrõl, de még kevésbé
intelligens, hiszen a saját csa-
ládja régen kitüntetett élmun-
kásáról is úgy véli, hogy késes-
köszörûs. Ámde valószínûleg a
szakmájából adódó hivatástu-
dattól hajtva máris zsarolva jár

tüntetni a „fizetéséért”, pedig
rajta egy ápolónõ is simán túl-
tesz gyakorlati szempontból.
De hát õ egy rezidens, vagy
valami ilyesmi.

Abszolút éhinség
Amikor a faló is kevesebbet
eszik.

Okos telefon: 
- Valóban, némelyik telefon
sokkal okosabb, mint a gazdá-
ja. Ennek okán ezt a tényt nem
is sejti a gazdi, mivel, mint
mondottam, még a telefonja is
okosabb, mint õ. Vigyázzunk
az ilyen emberre, mert ha egy-
szer mégis rájön az igazságra,
akkor könnyen megeshet,
hogy kárt tesz magában.

Húsboltban:
- Kedveském, kínai hurka van?
- Holnap tessék benézni mama.

Áldatlan
Amikor az álnokból ülnök lesz.

Komplikált:
- Te Mariska, ha bejelentik,
hogy megõrzik a nyugdíjak
reálértékét, és közben verseny-
képességi forrásokat is létre
hoznak közvetlenül az
elõvigyázatossági megállapo-
dások elõtt, aztán mindezt
hozzáigazítják a dzsídípíhez,
akkor biztosan erõsödik a
forint?
- Nem, akkor a dollár erõsödik,
esetleg kis mértékben a hiány-
növelés csökkenése várható.
Mert tudnod kell, hogy az
összeomlás a felemelkedés
elõszobája. Érted?
- Nem.

A világválság
Nem más, mint amikor a kutya
rázza a bundáját, de a bolhák
nagyon kapaszkodnak. - A
dráma pedig az, hogy a bolhák
még gyûlölik is a kutyát. 

Reform:
- Itthon Kerepesen mielõbb
szerzõdni kell az iskolával,
mert elég ijesztõ lehetõség az,
ha ténylegesen és mindössze-
sen húsz centiméterre dübö-
rögne hivatalunktól az állami
gépezet.

Kovács Ferenc

Csípõs logika

Alkotmányos alapjog lett az önvédelem és a magántulajdon védel-
me is. A bíróságoknak ezért a jövõben nem kell vizsgálniuk, hogy
az áldozat védekezése arányban volt-e a támadással. Az áldozatok
ezentúl bármivel védekezhetnek: akár az engedéllyel tartott fegy-
vereket is lehet használni.
A változás azt jelenti, hogy például egy ököllel támadó betörõvel
szemben kést, husángot vagy akár vasvillát is lehet ragadni -
mondta az M1 híradójának Kabódi Csaba, az ELTE Állam és
Jogtudományi Karának tanszékvezetõ egyetemi docense.
A támadónak annyiban nehezebb, hogy idegen területen mozog,
a jövõben pedig arra készülhet, hogy ellenséges területen fog
mozogni, ahonnan támadást is kaphat - nyilatkozta Végh József
kriminálpszichológus.
A szakember szerint a bûnözõknek fel kell készülniük arra, hogy
a bûncselekmény elkövetésekor az eddiginél is nagyobb kockáza-
tot vállalnak, az áldozat ugyanis bármivel védekezhet.
Hangsúlyozta: az önvédelem alapjoggá emelésének van
visszatartó ereje is, mert a bûnözõk számolnak azzal, hogy a
bûncselekmény elkövetésekor az életüket is kockáztatják.
További változás, hogy mostantól nem a megtámadottnak kell
bizonyítania a jogos védekezést, így a bíróságok gyorsabban hoz-
hatnak ítéletet.
Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felelõsség V. cikk
„Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a
személye, illetve a tulajdona ellen intézett vagy az ezeket
közvetlenül fenyegetõ jogtalan támadás elhárításához.”

(Forrás: MTV Híradó 2012. 01. 04.)

Alkotmányos alapjog lett 

az önvédelem 

és a magántulajdon 

védelme 

KÉMÉNYSEPRÉS
Értesítjük a lakosságot, hogy az
51/1999. (XII.25) BM rendelettel
módosított 27/1996. (X. 30) BM
rendelet 3-7 §-a ételmében elõírt
kötelezõ kéményseprõ-ipari közszol-
gáltatás körébe tartozó feladatokat —
a települési Önkormányzat közigaz-
gatási határain belül a Magyar
Kémény Kft alkalmazottjai látják el.
Az településen kollégáink 2012. 01.
10. és 2012. 05. 30. között keresik fel.
A társaságunk alkalmazásában álló
dolgozóink névre szóló megbízóle-
véllel rendelkeznek.
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Az idei tél kegyes volt hozzánk, mindössze két alka-
lommal „mutatta ki a foga fehérjét”. 2011-ben a
Karácsonyra való tekintettel ünnepi fehérbe öltöztette a
tájat, most januárban pedig egy napra ismét
„megmutatta”, milyen az igazi téli idõjárás. 

A téli közlekedés sokkal nagyobb figyelmet igényel
gyalogosoktól és autóvezetõktõl egyaránt, mindenkinek
fel kellene készülniük a télre, kicsit több türelemmel,
óvatossággal, téli gumival és figyelemmel egymás iránt.

Településünkön a Községszolgáltató Kft végzi a hó
eltakarítást, de mivel Kerepesen összesen 50 kilométer
hosszúságú utat kell síkosság mentesíteniük, nem érnek

mindenhová oda idõben — ami a lakossági igények alap-
ján „azonnalt” jelent. Több helyen sóval kevert homokot
helyezett ki a Kft, amit az arra közlekedõk használhatnak
csúszásmentesítésre.  Ilyen helyek a Hegy utca és Sólyom
utca sarok, a Hegy utca és Szõlõ utca sarok, a Sólyom és a
Béke utca sarok, a Templom és a Szabadság utca sarok,
Tavasz és Rét utca sarok, Nefelejcs és Tavasz utca sarok,
Juhász Gyula és Katona József utca sarok. Ezúton is kérjük
tisztelt lakosainkat, legyenek óvatosak, bejelentéseiket,
kéréseiket intézzék a Kft-hez a 06 28 561 054-es telefon-
számon, hívják Pordán Miklós ügyvezetõt a 06 20 559
8904-es telefonszámon.

Síkosság-

mentesítés


