
A nagycsoportos óvodás gyerekek, a szüleik,
sokszor még a nagyszülõk is nagy izgalomban
töltik az utolsó óvodás évet. Melyik iskolába men-
jen a kisgyerek? Milyen az iskolák programja? Kik
lesznek az elsõs tanító nénik? Milyen nevelést kap a
kisdiák majd az új intézményben és még sok-sok kérdés
vetõdik fel ilyenkor...               Folytatás a 19. oldalon.

Nyílt napok: március 20-21.
Beiratkozás: március 29-30. és április 12-13. (8.00-18.00 óráig)

A tartalomból:
• Kerepes példamutatóan törleszt • Két hónap - öt testületi ülés •
Talajterhelési díj emelés • Polgármesteri felhívás • Vers- és prózamondó
verseny • Farsangi mulatságok • Új nemzetiségi törvény
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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

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

30%-os kedvezményt adok,
Tel: 06-30-382-5377 Mezei Mária

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat.

A Kerepesen lakó 45—65 éves nõk, akik utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel,

hogy mikor várják õket 
a Flór Ferenc Kórházban vizsgálatra.

(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. tel.: 06 (28) 507-126)
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton! A

szûrõvizsgálat ingyenes.
Információ:

Budapest Fõváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetõség adott!                       Éljenek vele!
2012. február 27. — április 6.
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Erre a legtakarékosabb válasz az, hogy senkinél. Igen ám, de a nemzet-
közi bankvilág mindent megtesz azért, hogy minél több adósa legyen.
Ebben segítik a politikusok, a multik, az országok kormányai, a vallási,
az emberjogi és a háborúskodó vezetõk, tisztelet a kivételnek. Ennek
köszönhetõen a pénz, azaz a bank a nemzetek, így pedig az egész világ
fölött áll és istenként kormányoz: felemel, lesújt, kivételez vagy kivérez-
tet. Tehát aljasságát tekintve nem Isten, sokkal inkább Sátán. Az emberek
pénzébõl teszi tönkre az embereket, sõt nemzeteket. Eközben csak „köz-
vetít” de lecsupaszító haszonnal és gátlástalanul a disznófejû nagyúr.

Nos, Kerepes önkormányzata egyelõre
példaértékû kapcsolatot ápol a településünket
hitelezõ bankkal, azaz eddig és reméljük
ezután is napra pontosan fizetjük a tõke és a
kamattartozásainkat. Ez persze nem jelenti
azt, hogy a bankvilágról alkotott vélemé-
nyünk leheletnyit is változott volna.
Kerepesen mégis akadnak, akik ha másba
nem tudnak belekötni akkor az adóságunkkal
riogatják a kerepesi polgárokat hangos
kárörömmel. Nos, õk szándékosan
csúsztatnak, sõt hazudoznak és ezzel nem-
csak Kerepes Önkormányzatát és
Polgármesterét szeretnék lejáratni, de telepü-
lésünket is. A minél rosszabb annál jobb
vezérelte viselkedést csöppet sem lehet aggó-
dó lokálpatriótának nevezni, még a mesében
sem. Hát még Kerepesen! Javaslom tisztán
látásuk érdekében, ha nekünk nem akarnak
hinni, akkor kérdezzék meg a Kerepest
hitelezõ K&H Bankot, annak is az illetékes
igazgatóját (név és telefonszám a hivatalban),
hogy Kerepes példaértékûen teljesít vagy
sem. A válaszuk megegyezik az enyémmel. 

Nem vagyunk az adós élbolyban.
Olyannyira nem, hogy az államnak nem kel-
lett abból a 23 milliárdos támogatásból egyet-
len fillért sem adnia Kerepesnek, amelyet a
legeladósodottabb településeknek volt kény-
telen „odavetni”. Például ilyen Pécs,
Hódmezõvásárhely, Szada, Gödöllõ, Pécel,
hogy csak néhányat említsek a kéregetõk
közül. Hogy erre büszkék lehetünk, a világ
legtermészetesebb dolga. Mi lesz ezután?
Túléljük! 

Arra pedig még büszkébbek lehetünk,
ami ezekbõl a hitelekbõl elsõsorban sikeres
pályázatok útján Kerepesen megvalósult:
aszfaltos utaktól a bölcsõdéig. Persze már a
bölcsõdét is kikezdték a kárörvendõk,
mondván, hogy „jó jó, de milyen sokba
kerül”. Vannak, akik már a gyerekeken, a
jövõnkön is fogást keresnek? Bölcsõde
helyett például telepítettünk volna vadken-
dert? A kábítószer jól fizet. Vagy fúrattunk
volna egy olajkutat, mondjuk a szilasligeti
réten? Esetleg vettünk volna birkanyájat a kisebbségnek, hogy elfoglalja
magát? Ébresztõ jó indulatú bírálóink! Bíráljanak, de valós tények alapján
és kérem, adjanak tanácsokat, ötleteket, tegyenek felajánlásokat, hogy
minél gyorsabban haladjon Kerepes szekere. Kérem és köszönöm elõre is
építõ közremûködésüket. Mert követtünk és követünk el hibákat minden
igyekezetünk ellenére is. Egyébként semmi sem nyereséges akár a közle-
kedés, akár az oktatás, akár a tehetetlenek gyámolítása. Akkor zárjunk be
és szüntessünk meg mindent?   

Azt sem tagadjuk, hogy egyre nehezebb törleszteni az adósságot
fõként azért, mert Kerepesen nagyon sok településsel ellentétben 2012-ben
nem vezettünk be építményadót vagy telekadót, sem belterületit, sem kül-
területit. Egyetlen helyi adó a kommunális, ami azt jelenti, hogy a
Kerepesen élõ emberek havonta 1500 forintnyi helyi adót fizetnek, hiszen
a gépjármû adó, az iparûzési adó stb. minden településen jelen van. A kere-
pesi önkormányzat háza táján évek óta nincsen egyetlen fillér fizetéseme-

lés, nincs külön jutalom, nincs fizetett külsõs tanácsadás. A polgármester, a
jegyzõ és a képviselõk 2006 óta egyetlen forint jutalmat sem kaptak, egyet-
len taxiszámlát sem számolhattak el, nincsen hivatali gépkocsijuk sem.
Évente egyszer a betegállományok okán megspórolt béreket osztjuk el a
karácsonyfa alá, de csak a megspórolt bérösszeg ötven százalékáig. Ebbõl
viszont mindenki kap a takarítótól az igazgatóig. Köszönetemet fejezem ki
az önkormányzathoz tartozó 160 munkatársunknak.

Hogy meddig bírjuk? Remélem a kilábalásig, de nem rajtunk múlik,
mint ahogyan az országunk sem tudja mi várható. A nemzetközi pénzvi-

lág kezében vagyunk, és mindenben nekik
vagyunk kiszolgáltatva. Azt tudom, hogy a
kötvénykibocsátásunk idején felvett hiteleket
akkori árfolyamán minden nehézség nélkül
képesek vagyunk fizetni, sõt jelenleg a meg-
emelt árfolyamok közepette is példakép lehet
Kerepes. Az is, pedig egyre nehezebb. Az
idén és jövõre a legnagyobb gondot a még
Bók Károly és testülete által svájci frankban
2005-ben felvett 250 milliós hitel visszafizeté-
se okozza. Abból a 250 millióból Bók
Károlyék a Hegy utca részleges aszfaltozását
és a Hollandia telep egyik utcájának aszfalto-
zását végezték el, illetve földeket vásároltak a
szilasligeti réten. A maradék több mint 140
millió forintot a 2006-os választási vereségük
után kifizetetlenül ránk hagyott számlák
kiegyenlítésére és a meg nem választott
képviselõik elmaradt tiszteletdíjainak kifize-
tésére kellett elköltenünk. Drága mulatságot
rendeztek mielõtt leköszöntek, hiszen akkor
a svájci frankot 146 forintért vették fel és
most 250 forintot kell egyetlen frankért visz-
szafizetnünk emelt kamataival együtt. Olyan
ez, mintha valaki leemeli a polcról az egy kilós
kenyeret és mire a pénztárhoz ér vele már két
kilóért kell fizetnie. Ez van!

Tisztelettel és felelõsséggel jelentem
tehát, hogy Kerepes egyelõre jól, sõt példa-
mutatóan bankol. Az eddig megvalósult
beruházások - P+R parkoló, jelzõlámpa,
óvodabõvítés, 12 km aszfaltos út, iskola,
orvosi rendelõk felújítása, bölcsõde és
családsegítõ építése stb. - után igaz a
kivitelezõ hibájából határidõcsúszással, de
elkészül a mûvelõdési ház felújítása, nyáron
pedig a fogyatékkal élõk és nyugdíjasok
pihenõ háza, valamint pályázunk a Wéber
utcai óvoda bõvítésére mintegy 200 milliós
értékben. Az iskolai pályázaton a közokta-
tás területén várható intézkedések részlete-
inek pontos ismerete nélkül nem indulunk,
mert ha állami fenntartásba kerül, akkor a
továbbiakban ne Kerepes adófizetõit ter-
heljük. Ezzel együtt az iskola köszönjük
szépen jól van, a tekintélye, a színvonala

állandóan emelkedik, méltó arra, hogy valamennyi kerepesi szülõ ide
járassa a gyermekét. 

Önök nélkül nem állnánk ennyire jól, nem lehetnénk ennyire sikeresek.
Köszönjük a bizalmukat, a segítségüket, a megértésüket, a kritikájukat és
köszönjük, hogy nem ülnek fel a kárörvendõk keltette hírhullámokra. A
mi helyzetünk egészen más. Nekünk hozzá kell szokni mindenfajta visel-
kedéshez olykor az egészen triviális, sõt alpári viselkedéshez is, és meg kell
védenem meg kell magyaráznom céljainkat. Semmi baj, ez a dolgom. Nem
idegesít, sõt néha kifejezetten szórakoztat. Mindenkinek lehetetlenség
megfelelni és nem is volna célravezetõ. 

Tiszta kézzel, szigorú gazdálkodással, személyes felelõsséggel, és
keresztény alázattal végezzük a dolgunkat, mint eddig, Kerepes javára.
…És tesszük, amíg a település polgárainak nagy többsége felhatalmaz ben-
nünket erre a szolgálatra. 

Franka Tibor polgármester

Kerepes példamutatóan törleszt
… és Ön kinél bankol?



Sûrû programmal indította a 2012. évet
Kerepes Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete. Az elmúlt 2 hónap
alatt 5 ülést tartott. 

Évnyitó ülésére január 5-én került sor,
ahol döntés született arról, - ahogy a mon-
dás is tartja, három a magyar igazság - hogy
harmadszorra is beadjuk pályázatunkat
Kerepes várossá nyilvánítására. A pályázati

anyagot az elõzõekhez hasonlóan dr.
Trócsányi András tanszékvezetõ egyetemi
docens készítette el, amelyet már el is
küldtünk a Pest Megyei Kormányhivatal
illetékeséhez.

Étkezés és óvoda bõvítés
Soron következõ ülését január 19-én tar-

totta a testület, amelyen több rendeletün-
ket is módosítottuk. A gyermekétkezetés
intézményi térítési díjának módosítását
az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó
Zrt. kérését figyelembe véve, az élelmiszer
és energia, valamint a közüzemi díjak emel-
kedésére tekintettel kért 5%-os áremelés
helyett 2,5%-os díjemelést tartott elfogad-
hatónak a testület. A talajterhelési díjról
új rendelet született, eleget téve a Pest
Megyei Kormányhivatal törvényességi ész-
revételének. 

Törvényi módosítás miatt a testület
pénzbeli és természetbeni szociális ellátá-
sok helyi szabályozásáról szóló
3/2011.(II.4.) rendeletébe beépítésre
került, hogy a lakásfenntartási támogatás
jogosultsági feltételei kiegészülnek a lakó-
környezet tisztántartási kötelezettségével. 

A testület felhatalmazást adott a polgár-
mester úrnak a Rávisz ’96 Kft-vel kötendõ
szerzõdések aláírására, amelyek értelmé-
ben a kft 3,5 millió forintot fizet kötele-
zettségvállalás címén Kerepesnek. Ez az
összeg kizárólag településfejlesztési és
környezetvédelmi célokra fordítható. 

Miután 2011. november 3-án felmondta
szerzõdéses jogviszonyát az Önkor-
mányzat a Faluház felújítása és bõvítése
munkáira nyertes pályázóval, az EnerGas
Kft-vel, új közbeszerzési eljárást kényte-
len lefolytatni annak érdekében, hogy
végre elkészüljön a Faluházunk. A közbe-
szerzési eljárás lefolytatására szintén pályá-
zat útján az OKFON Közbeszerzési és
Szolgáltatási Zrt-t választotta ki a testület.

Szintén döntés született további pályá-
zatok ügyében is. Miután az új köz-
nevelésrõl és helyi önkormányzatokról
szóló törvények megszülettek a Parla-
mentben, nyilvánvalóvá vált, hogy 2013.

január 1-tõl nem önkormányzati feladat
az általános iskola fenntartása. Ezért úgy
döntött a testület, hogy nem kívánja meg-
valósítani a korábban az iskola energetikai
fejlesztésére benyújtott pályázatát.
Helyette inkább az óvodát bõvítjük,
amelyre 95%-os támogatást kaphatunk,
5%-os önerõ biztosítása mellett, összesen
bruttó 210 millió forint értékben. 

Bár a gazdasági válság minden családot
egyformán sújt, a testületi tagok erejükhöz
mérten felajánlást tettek a Szent Anna
templom alapításának 100. évfordulója
alkalmából rendezendõ templomi hang-
verseny támogatására, valamint a
templom tetõszerkezetének felújítására.

Kerepes példaértékûen teljesít
Kényes és húsbavágó témát tárgyalt a

képviselõ-testület január 31-én. Az önkor-
mányzat 100%-os tulajdonát képezõ
Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. számlájára a NAV Pest
Megyei Adóigazgatósága inkasszót nyúj-
tott be, az elmaradt és meg nem fizetett
járulékok miatt. Ezzel veszélybe került a
kft dolgozóinak bére is valamint a kft
mûködésképtelenné válhatott volna. A tes-
tület ezért megszavazott a 2012. évi önkor-
mányzati költségvetésben jóváhagyandó
mûködési célú források terhére 12,6 millió
forintot, amely összeg fedezi a NAV felé
tartozást és a dolgozók bérét. Így már
nem tolja maga elõtt a kft súlyos teherként
a tartozását, növelve évrõl évre a kamatfi-
zetést is. 

Február 16-án elfogadta a testület
Kerepes Nagyközség Önkormányzat
2012. évi költségvetését. Az elfogadást
hosszas egyeztetések, valamint február 15-
én megtartott összevont bizottsági ülés
elõzte meg. Polgármester úr beszédében
elmondta, hogy a gazdálkodás szigorú és
következetes, nincsenek túlfizetett külsõs
szakértõk, taxiszámlák, sem fizetésemelés
évek óta. Ennek is köszönhetõen büszkék
lehetünk megépült vagy újult 12 km aszfal-
tos utunk, megépült közel 300 millió
forintért a minden igényt kielégítõ
bölcsõdénk, megújult a Családsegítõ min-
tegy 20 millió forintért, reméljük rövidesen
befejezõdik a 120 millió forintos beruházás
keretben a Faluház felújítása, bõvítése is.
Döntött még a testület a Német
Nemzetiségi Önkormányzat pályázatokon
való indulásának támogatásáról is, melynek
keretében ifjúsági táborok valósulhatnak
meg, bútorokat, számítógépeket, sportesz-
közöket tudnak beszerezni a fiatalok sza-
badidejének hasznosabb eltöltéséhez, vala-
mint orvosi prevenciós készülékek: 24
órás vérnyomásmérõ készülék, EKG
készülék beszerzésére is pályáznak.

Biztonság és zajcsökkentés
Hosszabb lélegzetû ülést tartott a
képviselõ-testület március 1-én délután 3
órától, közel 30 napirendi pontot tárgyalt. 

Meghallgatta és elfogadta Bozsó Zoltán
r. dandártábornok, a Gödöllõi Rend-
õrkapitányság vezetõjének 2011. évrõl
szóló beszámolóját.

Megtisztelt jelenlétével az ülést Gyulay
Zsolt a Hungaroring Sport Zrt. elnök-
vezérigazgatója, akivel együttmûködési
megállapodást köt Franka Tibor polgár-
mester úr a békés együttélés megvalósítása
érdekében: zajcsökkentés, éjszakai futa-
mok megszüntetése, stb. A megbeszélések
tovább folytatódtak 2012. március 5-én
tartandó közmeghallgatáson, ahol ismét
személyesen válaszolt a felvetõdõ kérdé-
sekre Gyulay Zsolt úr. (Részletes
beszámolót a következõ lapszámunkban
olvashatnak a megbeszélésrõl.)

Az ülésen több rendelet módosítására is
sor került. Többek között a gyermekétke-
zetési intézményi térítési díjának kerekítés
miatti módosítására, bõvült a kerepesi
kitüntetések és elismerések száma, módo-
sult a Kerepes Nagyközség Önkormányza-
tának és Szerveinek Szervezeti és
Mûködési Szabályzata, az államháztartás-
ról szóló törvény módosulása miatt
változik a helyi önszervezõdõ közösségek
pénzügyi támogatása, csökkentésre került
a közterület használati díjának mértéke
2 000 Ft+Áfa-ra. A megnövekedett kar-
bantartási munkálatokra is tekintettel díj-
emelés hagyott jóvá a testület a lakások
bérleti díjánál, 1 000 Ft/m2 összegre való
emeléssel.

Az állam részérõl történõ, az
önkormányzatot érintõ megszorításokra
és a szociális kiadásokon belüli magas
összegre tekintettel ez év végi kivezetéssel
megszünteti a képviselõ-testület a méltá-
nyosságból megállapítható ápolási díjat. 

A viziközmû szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény módosítása miatt
a viziközmû szolgáltatás jelentõs mértékû
átalakításáról kell elgondolkodnia a telepü-
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léseknek. Ennek egyik lehetséges megoldá-
sa lehet egyfajta vízgazdálkodási szövet-
ség létrehozása több település összefogá-
sával. Újra pályázat kiírására kerül sor a
Forrás Mûvelõdési Ház vezetõi posztjára.
A részletes pályázat a honlapunkon is
olvasható lesz. Döntés született az
intézményvezetõk javaslatai alapján az

óvodai és iskola beiratkozások
idõpontjairól: a Széchenyi István
Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szakszolgálat beiratkozási
idõpontjai: 2012. március 29-30. (csütör-
tök-péntek) 08.00-18.00 óra között, pót-
beiratkozást 2012. április 12-13. (csütör-
tök-péntek) 08.00-18.000 óra között. 

A Napközi-otthonos Óvoda-bölcsõde
beiratkozások idõpontja 2012. április 16.
— április 20. (hétfõtõl péntekig) naponta
8.00-16.00 óra között került elfogadásra.   

Az igények felmérése után arról is
döntött a képviselõ-testület, hogy a

2012/2013-as tanévtõl
mind az óvodai mind az
iskolai nevelésben támo-
gatja bevezetni a német
nemzetiségi nevelést,
ennek megfelelõen
módosításra került az
iskola Alapító Okirata is.

Hosszas egyeztetés
után végre pont kerülhet
a Faluház felújítása és
bõvítése pályázatát
elnyerõ, de a csúszások
miatt felmondott
j o g v i s z o n n y a l
rendelkezõ EnerGas Kft
és az önkormányzat
között. A megállapodás

értelmében a cég 16,2 milliós kötbért
ismert el, amelybõl az építkezés befejezése
elõreláthatólag finanszírozható lesz, így
Kerepes önkormányzatát semmilyen plusz
költség nem terheli.
Új tag került a Szociális és Egészségügyi
Bizottságba. A 2010-es választásokkor
külsõs tagnak választott dr. Havay Miklós
háziorvos helyére Horváth Vera a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetõje került, aki a szakmai tudásával
segítheti a bizottság munkáját. 

Halad a Faluház felújítására kiírt közbe-
szerzési eljárás is a maga útján. A most
meghozott döntés értelmében a testület
bruttó 14 millió forintos keretösszeget
állapított meg a meghirdetett közbeszerzé-
si eljárás lehetséges legmagasabb díjaként.

Tisztelt Adózók!

Tízszeresére emelkedett a talajterhelési díj
2012. február 1-jétõl a vonatkozó törvény
értelmében, így 3.600 forintot kell fizetni min-
den egyes elfogyasztott köbméter ivóvíz után
azoknak, akiknek 
- a fogyasztási helye nincs rákötve a kiépített
szennyvízcsatornára, 
- a szennyvíz elszállítását igazoltan nem tudja
számlákkal bizonyítani.
A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdése határozta
meg egységesen a korábbi 120 Ft/m3 helyett
1.200 Ft/m3 összegben.
A megváltozott mérték 2012. február 1-jétõl már
hatályos, így az ettõl az idõponttól keletkezett
szennyvíz után magasabb díjat kell majd fizetni.
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj
meghatározott alapja (a fogyasztott víz meny-
nyisége) a meghatározott egységdíj (1.200 Ft)
valamint a település közigazgatási területére
vonatkozó területérzékenységi szorzó (3,0)
határozza meg.  Ez azt jelenti, hogy egy köb-
méter ivóvíz-fogyasztás után 3 600 forint talaj-
terhelési díjat kell majd fizetni. A talajterhelési
díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót
(fogyasztót) terheli, aki a mûszakilag ren-
delkezésre álló közcsatornára nem köt rá és
helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhe-

lyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót
is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év köz-
ben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség
a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését
követõ 90. naptól terheli.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy
egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt
felhasznált, illetve mérési lehetõség hiányában az
átalány alapján meghatározott víz mennyisége,
csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási
célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyi-
ségével.
A talajterhelési díj alapja csökkenthetõ azzal a
számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljo-
gosított személlyel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi elõírások szerin-
ti elhelyezését igazolja.
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tarto-
zó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajter-
helési díjat a kibocsátónak (fogyasztónak) kell
megállapítania, bevallania (díj-mentes esetek-
ben is!) és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet
követõ év március 31-éig. Ebbõl következõen a
Fogyasztók a magasabb díjfizetéssel elõször
2013. március 31-én szembesülhetnek. 
Javaslom, hogy azon ingatlan tulajdonosok,
akik a mûszakilag rendelkezésre álló közcsa-
tornára még nem kötöttek rá, haladéktalanul
kezdeményezzék azt!

Oláh János jegyzõ

Emelkedik a talajterhelési díj!

testületi ülés
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A Szent Anna templom fennállá-
sának 100. évfordulója tiszteletére
Önkormányzatunk minden anyagi
és erkölcsi támogatást megad a
kerepesi katolikus közösségnek az
ünnepségsorozat méltó megtartásá-
hoz, legyen szó a restaurálásról, a
díszvilágításról és sok egyéb apró
munkáról vagy éppen
rendezvényekrõl. 

Legutóbb Kovács Antal
képviselõ kezdeményezésére a
képviselõk anyagilag is támogatják
egy színvonalas kórus fellépését a
Szent Anna templomban 2012.
március 25-én. Franka Tibor pedig a
szilasi kápolnában rendezendõ kon-
certet támogatja magánemberként
60 ezer forint-tal, amelyhez a
képviselõk szintén 10 000 Ft anyagi
hozzájárulásukkal csatlakoztak.
Kivéve Pap Anikó és Palotai László
képviselõket, akik nem a Kerepesért
Egyesület színeiben indultak.

Az ilyen áldozatokra is képes
önkormányzati és egyházi
együttmûködés, sõt egymás támo-
gatása az elmúlt éveket leszámítva nem volt szokás Kerepesen. A köl-
csönösség jegyében például Frajna András atya kölcsönadta a Faluház
felújításának idejére az egyház egyik ingatlanát. Állami és egyházi ünne-
peinket egyre többször együttmûködve egymással valósítjuk meg. Ez
pedig a múlt, a tradíció jelenlétét biztosítja a mához és a jövõben, ami
nemcsak a túlélést, de a továbblépést is megkönnyíti. 

A jubileumi év márciusi programjai:
március 9-10-11. - Nagyböjti lelkigyakorlat és a Torinói lepel
másolatának bemutatása - Vezetõje: Tamás József plébános
Tiszaföldvárról.

9-én 16.30 Kápolnában; 18.00 Templomban
10-én 18.00 Templomban
11-én 18.00 Templomban - A Torinói lepel bemutatása

március 25. - A „Budapesti Ifjúsági Kórus” fellépése a templom-
ban az esti szentmiséhez kapcsolódóan.

Február 5-én Eperjes Károly Jászai Mari-díjas,  Erzsébet-díjas és
Kossuth-díjas  színmûvész tanúságtételét  hallhattuk  a templomban.

Az V. Egyházközségi jótékonysági bált február 18-án tartottuk a
„vis vitalis medical wellness hotel”-ban. A bál bevételét a
templom tetõ felújítására kapott kölcsön törlesztésére fordítjuk. A
bál fõvédnökei az egyháztanács tagjai és Rapavi József voltak

Franka Tibor polgár-
mester és a képviselõk
összefogásának köszön-
hetõen egy csodálatos
koncerten vehettünk
részt, melyen három
mûvész, Czabán Ange-
lika, Szerekován János és
Sági Balázs játékát, éne-
két élvezhettük. A
Szilband zenekar színe-
sítette tovább a progra-
mot. Közös koncertjük
rendkívül változatos és
elvarázsoló volt.

Szakrális és opera koncert 

Képviselõk és koncertek
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Javaslat kitüntetések 
adományozására

Kerepes Nagyközség Önkormányzata a település
gyarapodását, fejlõdését hagyományainak és értékeinek virágozta-
tását kizárólag az együtt munkálkodó polgárokkal óhajtja megva-
lósítani. Nagyra becsüljük a kiemelkedõ tevékenységet végzõ hon-
fitársainkat. Felkérem a kerepesi polgárokat, civil szervezeteket és
intézményeket, hogy tegyenek javaslatot — életrajzzal, rövid
indoklással — Díszpolgári illetve Kerepesért kitüntetések adomá-
nyozására.

Díszpolgári cím Kerepes fejlõdése, gyarapodása és hírnevének
öregbítése érdekében kifejtett tevékenységért avagy példamutató
életmû elismerésére adományozható.

Kerepesért díj kulturális, mûvészeti, közmûvelõdési, pedagó-
giai, sport, közbiztonsági, egészségügyi vagy más közérdekû tevé-
kenység kifejtéséért adományozható. 

A javaslatokat zárt borítékban 2012. május 31-ig lehet benyúj-
tani a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájában Bondorné
Kisbenedek Éva irodavezetõnek. A borítékon kérem feltüntetni a
„Kerepes Díszpolgára” vagy a „Kerepesért Díj” szöveget. A díjak
átadására augusztus 20-án és október 23-án kerül sor. 

Ifjú tehetségek elismerése
Kerepes Nagyközség Önkormányzata az iskolai tanulmányok,

a szellemi, a sport, a mûvészet és a tudomány területén kimagasló
eredményeket elért ifjú tehetségek elismerését fontos feladatának
tekinti. Ezért fiatal büszkeségeinket jutalmazni kívánja. 

A „Kerepes ifjú tehetsége” címet a kerepesi bejelentett
lakcímmel rendelkezõ 12 és 25 év közötti fiatalok kaphatják meg
évente legfeljebb 2 fõ. A címmel oklevél és 50 ezer forint jutalom
jár. A cím átadására augusztus 20-án és október 23-án kerül sor. 

Felkérem a kerepesi polgárokat, intézményeket, civil szerveze-
teket, hogy tegyenek javaslatot — életrajzzal, írásos indoklással
ellátva — a díj adományozására. A javaslatot zárt borítékban 2012.
május 31-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Irodájában Bondorné Kisbenedek Éva irodavezetõnek. A boríték-
ra kérem ráírni „Kerepes ifjú tehetsége”.

Önéletrajz írási pályázat
idõseknek és nyugdíjasoknak 

Kerepes Önkormányzata önéletrajz írási pályázatot hirdet
kerepesi lakcímmel rendelkezõ 60 életév feletti személyek szá-
mára, akik szívesen osztják meg velünk életük egy-egy állomásá-
nak megírt történéseit. A pályázat során a pályázóktól önéletírá-
sokat, visszaemlékezéseket várunk, amelyek ha lehet összefügg-
nek településünk mindennapjaival is. Lehet az írott anyag egy-egy
történelmi pillanat feldolgozása, vagy éppen a kerepesi letelepedés
körülményei, a kerepesi lét egyes állomásai, eseményei. 

A pályázó egy témakörben nyújthat be pályázatot 5 és legfel-
jebb 10 gépelt oldalnyi terjedelemben 2012. június 15-ig a
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri titkárságára. A zárt borítékra
kérem ráírni „Önéletrajzi pályázat”. Az elsõ díj 50 ezer forint, a
második díj 30 ezer forint, a harmadik díj 20 ezer forintos juta-
lomban részesül, bíráló bizottság döntését követõen.

A díjak átadására augusztus 20-án kerül sor. (A legjobb írásokat
az önkormányzat Kerepesi Vélemény címû újságjában közöljük.)

Polgármesteri felhívás

A Szent Anna templom 100 éves évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségen - 2012. március
25-én - lép fel a Budapesti Ifjúsági Kórus. Az
1950-ben megalakult KISZ Központi
Mûvészegyüttes Központi Énekkarának jog-
utódja — amatõr kórus, tagjai a polgári fõfoglal-
kozásuk, illetve tanulmányaik mellett lelkesedésbõl
és az éneklés mûvészete iránti elkötelezett-ségbõl
eredõen énekelnek a kollektívájukban.

Az alapító Lantos Rezsõ Liszt-díjas karnagy után
az énekkar vezetõ karnagya Gerenday Ágnes, aki
1970-ben énekesként kezdte pályafutását, majd
korrepetitoruk és zongora-kísérõjük lett. 

A kórus számos hazai és külföldi versenyen és
fesztiválon szerepelt nagy sikerrel — ezt bizonyítják
a nagydíjak, arany fokozatú minõsítések is.
Repertoárjukban a klasszikus zeneszerzõktõl
kezdve egé-szen a kortárs zeneszerzõk (mint pl.
Bach, Mozart, Haydn, Liszt, Verdi, Kodály, Bartók,
Petrovics, Orff, Vangelis) mûvéig minden mûfaj
fellelhetõ. Legfõbb céljaik között szerepel a zene
népszerûsítése és a komolyzene szeretetére való
nevelés.

Vendégeink lesznek

Tisztelt Lakótársaink!
Az elmaradt hulladékszállítási

díj számlájuk rendezése 
érdekében rendkívüli nyitva
tartást biztosítunk az Önök
részére 2012. március 11-én

vasárnap 8-16 óráig 
a Kerepesi Községszolgáltató

Kht. épületében.
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Felhívás
Helyettes szülõk kerestetnek

Kerepesrõl és környékérõl

Sajnos, mint mindenütt, településünkön is vannak gondokkal
küszködõ egyedülálló szülõk, valamint családok, akik átmeneti
problémákkal - lelkiekkel, testiekkel, vagy anyagiakkal — küzde-
nek. A probléma súlyosságát tekintve vannak helyzetek, amikor
a gyermeknek el kell hagyniuk szüleiket, családjukat néhány
napra, hétre vagy hónapra, amíg a családban kialakult problémák
meg nem oldódnak.

Ezen idõ alatt a szülõ(k) idõt kap(nak), hogy a Gyermekjóléti
Szolgálattal együttmûködve helyzetüket rendezni tudják úgy,
hogy késõbb a gyermek(ek) is visszatérhessen(ek) a családba. A
gyerekek beilleszkedve egy másik család életébe, biztonságos
közegbe kerülnek mind lelkileg, mind fizikailag, míg szüleik
megerõsödnek. Környezetük nem változik, hiszen ugyan abba a
közoktatási intézménybe járnak, a szülõkkel a lehetõséghez mér-
ten tartják a kapcsolatot.

A helyettes szülõk, akik idõlegesen befogadják otthonukban a
bajba jutott család gyermekét, munkájukkal hozzájárulhatnak
ahhoz, hogy a szülõk biztonságban tudják gyermeküket az õ
nehéz idõszakuk alatt, illetve hozzájárulnak a gyermek
egészséges fejlõdéséhez nevelése és gondozása során. A helyettes
szülõség a gyermek teljes lényét elfogadó megbízatás, amely
magában foglalja a szülõkkel való együttmûködést és elfogadást.

Ki lehet helyettes szülõ? Aki:

• elmúlt 24 éves;
• büntetlen elõéletû;
• háziorvosa szerint egészségügyileg gyermekgondozásra alkal-

mas;
• otthona alkalmas gyermekelhelyezésre (rendezettség, a gyer-

mek részére külön szoba);
• sikeresen elvégezte a helyettes szülõi képzést 

Továbbá lehet:

• családos vagy egyedülálló, gyermekes vagy gyermektelen, idõs
vagy fiatal;

• aki kedvet érez mások gyermekének gondozására;
• ha nem csak barátainak, ismerõseinek segítene, hanem idege-

neknek is;
• ha nem jelent gondot, hogy a megszokott életritmusa egy-egy

rövid idõszakra felborul.

Jelentkezni a következõ elérhetõségeken lehet:
csaladsegito@kerepes.hu • 06-20-559-8906

Urbanovszky Zsuzsanna 
családgondozó

2012. január 1-tõl Kerepesen
visszaálltunk az úgynevezett
„kukás” kommunális hulladék-
gyûjtésre. S láss csodát, rend
lett a faluban! A szemét a
kukába kerül és nem a szelektív
hulladéktárolók környékére,
vagy a közterületi szemetesek-
be, patakba, határba. A
szelektív hulladékgyûjtõ kon-
ténerek nincsenek tele kom-
munális hulladékkal, és a kör-
nyékük is tiszta. A községszol-
gáltató kft kimutatása szerint
25%-al több szemetet szállítot-
tak a Zöld Híd Ökörteleki hul-
ladék feldolgozóba januárban,
mint az elõzõ hónapokban. Ez

a tény feltétlenül drágítja az
elhelyezést, vagyis az önkor-
mányzat is többet kénytelen
költeni. Volt egy olcsóbb, de a
lakosokra szigorúbb szabályo-
kat rovó megoldás, amit keve-
sen ugyan, de állandóan
megszegtek, sõt a kukás rend-
szer visszaállításával a szelektív
gyûjtés elterjedését is megaka-
dályozták. Ugyanakkor anyagi
teher sújtja azokat, akik az
olcsóbb zsákos rendszerben
betartották a játékszabályokat
és a felesleges szemetüket nem
a hulladékszigetek tövébe
hordták ki éjszakánként. 

Kiss Károly alpolgármester

Helyére került a szemét

A kerepesi megálló köze-
lében lévõ HÉV aluljáró a BKV
tulajdona, míg az egyik oldalán
átfolyó Szilaspatak pedig az
Ipoly-menti Vízügyi Társulás
kezelésében van. Sajnos sem a
BKV, sem a patak kezelõje az
évek során nem sokat tett az
aluljáró karbantartása érdeké-
ben. Ezért az önkormányzat
kft-je az átjárót az idei télen is

kipucolta, a jeget eltávolította,
a patak hordalékát kitermelte
és elszállította.

A Mogyoródi úti HÉV átjá-
ró mellett létesített hulladék-
szigetet a felelõtlenül
szemetelõk és a szigetet építési
törmelékkel, törött bútorokkal
és autólökhárítókkal telehor-
dók miatt meg kellett szüntet-
nünk. 

Kipucoltuk, 

elbontottuk

Tarlós István Budapest fõpolgármestere „adakozni” hívta össze
a fõvárosi kerületek és az agglomeráció, így Kerepes polgármeste-
rét is. Ismeretes, hogy a BKV több tízmilliárdos adósságot hal-
mozott fel és úgy gondolta a tulajdonos, hogy azoktól a
településektõl, ahol a HÉV áthalad, anyagi támogatást kér. Franka
Tibor polgármester kijelentette: „Ha Kerepes vért izzad, akkor
sem tudja és akarja támogatni a HÉV üzemeltetését.” 

Indokai: a közlekedési törvény értelmében a HÉV mûködtetése
a tulajdonos budapesti önkormányzat és az állam feladata.
Kerepesnek tulajdonosi jogosítványa nincsen, beletekintése sin-
csen a gazdálkodásba, ráadásul nekünk helyben kell megoldani és
finanszírozni a helyi buszjáratot.

Kerepes határozott elutasításához hasonlóan a többi érintett
település is elzárkózott a HÉV támogatásától. 

A HÉV mûködtetése

nem támogatható

Január 22-én vasárnap virradóra a Templom utcai díszburkolat
lenti szakaszán minden valószínûséggel éjszaka felszedték és
ellopták az úttesten keresztbe elhelyezett vízelvezetõ öntöttvas
rácsait. A felelõtlen, sõt emberélet elleni cselekedet végrehajtói
ezért börtönt érdemelnének, hiszen egy kerékpáros vagy motoros
halálos balesetet szenvedhet különösen, ha sötétedés után bele-
hajt. Állatok az ilyen kétlábúak, mert Krisztust is ellopják, ha
alumíniumból, vasból vagy pléhbõl készült. Kerepesen ez a fajta
lopás az elmúlt években a nyolcadik. Egyetlen rácsszerkezet újra-
gyártása közel 100 ezer forintba kerül.

Ugyancsak elszaporodott az élõfa kivágása, lopása és árusítása.
Kérünk mindenkit, ha ilyet lát, legyen bátorsága és annyi ideje,
hogy azonnal hívja a hivatali telefont: 28-561-059, vagy a körzeti
megbízott rendõrt: 06-70/382-3380 vagy a közterület
felügyelõket a 06-20/559-890 számon. Már eddig is több lakossá-
gi bejelentés vezetett el bennünket a tettesig. A saját biztonsá-
gunk, a saját pénzünk és a saját nyugalmunk érdekében tegyenek
meg ennyit.

Templom utcai tolvajok

Több Volánbusz utastársam nevében köszönetünket és
hálánkat fejezzük ki a Családsegítõ dolgozóinak.
Ma reggel közel 100-an 60-80 percet várakoztunk a zord
hidegben a Templomi buszmegállóban. Öt menetrendsze-
rinti autóbuszjárat nem érkezett meg! A munkahelyükre
érkezõ családsegítõ dolgozói miután látták, hogy
gyermekek, idõsek fáznak, dermedtek, beinvitáltak min-
denkit egy kis melegedésre. Telefonon érdeklõdtek a
Volánnál, teát fõztek a bent várakozóknak és az utcán
lévõknek.
Nagyon jól esett az emberségük. Ugyan autóbusz 6,50 és 8
óra között nem jött, de átmelegedve indultunk a HÉV-
megállójához, ki gyalog, ki a helyi autóbuszjárattal. 

Köszönet : Cs.H.K.P.M..T.V.J.B.A.

Köszönet és hála
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K65 évvel ezelõtt, 1947. február 25-én rabolták el és hurcolták a
Szovjetunióba Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt fõtitkárát.
Kovács Béla a magyarok szemében a szabadság és a nemzet füg-
getlenségének jelképe volt. Letartóztatásakor mindenki úgy
érezte: „megdõlt a demokrácia bástyája”. Egy embert tartóztattak
le, mégis egy egész nemzet tudhatta: elveszett a szabadság.

Ettõl a naptól kezdve mindenki érezhette: már semmi sem állja
útját a terrornak. Ezért lett ez a nap a kommunista diktatúra áldo-
zatainak emléknapja. 

Erre emlékeztünk Kerepesen is február végén. A rendezvényt
Franka Tibor polgármester és Mayer Endréné tanácsnok asszony
beszéde nyitotta. Ágó Katalin versszavalata és a Lila-Akác
Nyugdíjas Klub énekkara színesítette a programot. Springer
Friedrich, a Német Önkormányzat nevében beszélt a németeket
érintõ kitelepítésekrõl, majd Riskó János lelkész gondolatai és az
általa vezetett közös imádság zárta a megemlékezést. Köszönjük
minden résztvevõnek, hogy velünk tartottak a megemlékezésen és
koszorúzáson.

A kommunizmus áldozataira emlékeztünk
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Kedves Olvasók!

A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár az alábbi újdon-
ságokat ajánlja szíves figyelmükbe.
Felnõtt olvasóinknak:
Szoó Judit: Kilófaló népi ételek 0-24 óráig
Turbucz Dávid: Horty Miklós. A szerzõnek nem szoborállítás, és
nem bálványdöntés a célja; ehelyett az ellentmondásos, ma is élénk
vitákat kiváltó történeti személyiségnek közérthetõ bemutatására
vállalkozik, a kurrens szakirodalomra és részben saját kutatásaira
támaszkodva. A klasszikus biográfia nemcsak kormányzói
mûködését tárgyalja, hanem színes és eleven portrét fest a világ
körüli úton is járt, gyors karriert befutó tengerésztisztrõl; megvi-
lágítja, miért lehetett az ellentengernagy egy csapásra az
ellenforradalmi Nemzeti hadsereg fõvezére, végül kitekint az
emigrációs évekre is. A legendákat megkérdõjelezõ, a kultusz és
ellenkultusz túlzásaira egyaránt rámutató, mértéktartó összefogla-
lás számot vet a politikus hibáival és erényeivel is. Az arányosan
felépített könyvet irodalomjegyzék zárja és értékes képmelléklet
egészíti ki. A fiatal történész könyvét széles körben ajánljuk.
Alia, Josette: Perzselõ nap: szerelem és halál a háború poklában.
Armstrong, Kelley: The awakening: sötét erõ trilógia 2. Cornwell,
Patricia: Scarpetta. Hoag, Tami: A titkok sírba szállnak: sokkol,
lenyûgöz, felráz… Calire, Cassandra: Bukott angyalok városa
(Vörös pöttyös könyvek sorozat). Wass Albert: Kard és kasza

Gyermek olvasóknak:
Köthe, Rainer: Nyomozás (Mi micsoda sorozat). Iskolaválasztás
elõtt (pályaválasztási tanácsadó). Marti, Tatjana: A vasút. Bartos
Erika: Bogyó és Babóca segít. Bartos Erika: Bogyó és Babóca
ünnepel. Berg Judit: Maszat számol + Takarítás. Cabot, Meg: A
neveletlen hercegnõ naplója 9. rész Pizsamás hercegnõ. Babiè,
Violeta: Kislányból lett nagylány
Bosnyák Viktória: Analfa visszatér: regény fiúknak és
lányoknak.Az írónõ — s egyben a kötet narrátora — mikor máskor
kapna meghívót a szigligeti alkotóházba, mint pont június 13-án,
pénteken. Fel is kerekedik, hogy könyvírási célból leköltözzön a
nyugalmas kisvárosba, pont mûve megírásának erejéig. A házban
nem volt egyedül: megannyi más szerzõ is vele tartott, s napról
napra konzultáltak arról, hogy ki mit vetett papírra. Mindez talán
nem hangzik olyan izgalmasan, de ha azt is elõrevetítjük, hogy
hamarosan felbukkan a megátalkodott Analfa, a Boszorkányok
Könyvtárellenes Szövetségének elnöke, a titokzatos Muci nénikrõl
nem is beszélve, akkor bizony már más a helyzet…

Új könyveinkrõl folyamatosan tájékozódhatnak honlapunkon:
www.kerepeskonyvtar.shp.hu

Szeretettel várunk minden régi és új Olvasót!

Legyen az olvasás öröme mindenkié!
Könyvtárunk felajánlja mozgáskorlátozott, idõs, nehezen
mozgó kerepesi olvasóinak, hogy igény szerint, havi rendszeres-
séggel 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!

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

2011. nyarán a Nemzeti Kult-
urális Alap a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium miniszterének dön-
tése értelmében elindította az ún.
Márai — programot. A kezdeménye-
zés célja a nemzeti kultúrkincs
megõrzése, a hazai és határon túli
magyar kiadók által megjelentett,
értéket képviselõ könyvek eljutta-
tása minél több olvasóhoz a könyv-
tárakon keresztül. Ezen kívül
fontos célkitûzés az olvasáskultúra
fejlesztése, a kortárs magyar
szerzõk támogatása és megismerte-
tése.  A pályázat keretében, meghí-
vásos rendszerben, a köz-
könyvtárak egy elõre összeállított
listáról választhattak könyveket. A
Szabó Magda Nagyközségi és
Iskolai Könyvtár 400.000 Ft érték-
ben vásárolhatott értékes és hasz-

nos szépirodalmi és szakirodalmi
mûveket. A pályázat lebonyolítá-
sát, a könyvek szállítását a Könyv-
tárellátó Közhasznú Társaság
intézte.

Örömünkre szolgál, hogy a
pályázat révén állományunk 60 000
Ft értékben gazdagodott egy
nagyszabású mûvészettörténeti
sorozattal. A könyvek között van
magyar költészeti antológia, Áprily
Lajos összegyûjtött versei, Jókai
Anna gyûjteményes kötet és még
folytathatnám a sort. A
gyerekekrõl sem feledkeztünk
meg, hiszen többek között Lackfi
János két kötete, Kaláka-Kányádi
verses kötet CD melléklettel,
Csoóri Sándor: Moziba megy a
hold, 88 híres magyar találmány
gazdagítja könyvtárunk egyébként
is széles körû gyermekkönyv
választékát.

A megrendelt kötetek megér-
kezetek a könyvtárba, már
elérhetõk. 

Fehérváriné Bencze Ildikó,
könyvtáros

Nyertes pályázat a könyvtárban

Ünnepi nyitva tartás: Április 2-3-4-én minden nap fél 9 és
fél 4 között. Április 5-6-án és 10-én, a tavaszi szünetben
zárva tartunk. Nyitás: április 11-én (szerdán) 12.00-kor.

Megértésüket köszönjük!

FELHÍVÁS
A kerepesi Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár és
a Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
Szabó Magda születésének 95. évfordulója

alkalmából
„Gondolj rám, ha egyszer nem leszek. 

Sokszor, sokszor.” címmel
vers-és prózamondó versenyt hirdet

A versenyre két mûvet várunk:
Mindenkinek kötelezõen egy Szabó Magda vers vagy próza-
részlet.
Szabadon választott vers vagy prózarészlet a 20. század
második felében alkotott magyar írótól vagy költõtõl. 
Nevezni két kategóriában lehet:
kategória: 5-6. osztály
kategória: 7-8. osztály
A versek idõtartamát 3 percben, a prózarészletek
idõtartamát 5 percben maximalizáljuk.
Nagyszámú jelentkezõ esetén elõdöntõket tartunk,
amelynek idõpontjáról értesítjük az érintetteket.

A választott vers vagy prózarészlet fénymásolatát jelent-
kezési lappal együtt a könyvtár címére (2144, Kerepes
Vörösmarty u. 2.) kell eljuttatni legkésõbb március 26-ig.
(Jelentkezési lap a könyvtárban található.)

Nevezési díj 500, - Ft. Egy iskola több tanulót is nevez-
het. A nevezési díjat a helyszínen kell kifizetni. A
szavalóverseny döntõjének idõpontja: 2012. április 14.
(szombat) 10 óra. Helye: Szabó Magda Nagyközségi és
Iskolai Könyvtár (Kerepes Vörösmarty u. 2.)

A zsûrizésre olyan szakembereket kérünk fel, akik mél-
tóan értékelik, felügyelik majd a versenyt.

Díjazás: Kategóriánként az I. helyezettek 30.000 Ft, a II.
helyezettek 20.000 Ft, a III. helyezettek 10.000 Ft pénzju-
talomban részesülnek.

A vetélkedõ fõvédnöke Franka Tibor Kerepes
Nagyközség polgármestere és Tasi Géza úr a Szobotka Tibor
Emlékéért Alapítvány elnöke és jogutódja. 

Esetleges kérdéseikkel kapcsolatban felvilágosítást
adnak: Almási Miklósné és Fehérváriné Bencze Ildikó
könyvtárosok. Telefon: 06 28 560-340 vagy az
szkerepes@freemail.hu e- mail címen.
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Az Országgyûlés 2011 decemberében elfogadta a nemzetiségek
jogairól szóló CLXXIX. törvényt. Ebben többek között megvál-
tozott a korábbi kisebbségi önkormányzatok elnevezése, 2012.
január 01-tõl nevükben a nemzetiségi önkormányzat megnevezést
kell használni. Minden nemzetségi önkormányzatnak önálló
pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie, önálló költségvetést
alkotnak és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytatnak,
melyet az Állami Számvevõszék szigorúan ellenõriz.

A helyi önkormányzatnak megállapodást kell kötnie a
nemzetiségi önkormányzattal a mûködéssel kapcsolatos részletek
kidolgozásával. A helyi- és területi nemzetiségi önkormányzatok-
nak továbbra is egyetértési joguk van különösen a kollektív nyelv-

használat, oktatás, nevelés, hagyományápolás és kultúra, a helyi
sajtó, az esélyegyenlõség, társadalmi felzárkózás és a szociális ellá-
tás kérdésében.

Kerepesen 2012. január 19-én megtartott testületi ülésén hatá-
rozatot fogadott el a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat testülete
a névváltozásról, és ettõl az idõponttól az új megnevezése, Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes, valamint elfogadta a 2012.
évre vonatkozó költségvetést. Saját bankszámlát a többi
nemzetiségi önkormányzattal egy idõben nyit a helyi önkormány-
zat bankjánál.

Kiss Károly elnök
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes

Új nemzetiségi törvény

Újra sor került az immáron hagyománnyá vált farsangi bálra, ahol új és régi
ismerõseinkkel találkozhattunk.

Örömmel vártuk a „Székelyföldért Társaság” tagjait, a dunavarsányi,
áporkai, ócsai, fóti, mogyoródi, szadai, kistarcsai, csömöri, érdi, diósdi,
budapesti, gödöllõi, valamint a kerepesi vendégeinket, akiket baráti szere-
tettel, pogácsával, no meg egy kis szívmelengetõ oroszhegyi szilvapálinká-
val fogadtunk a jó hangulat érdekében. Vendégeinket fõvédnökünkkel,
Franka Tibor Polgármester Úrral és Incze Árpáddal, a „Székelyföldért
Társaság” elnökével közösen köszöntöttük.

A himnuszok elhangzása után sor került a „Székely fonó” elõadására,
melyben felelevenítettük dédapáink népszokásait, népdalait egy kis zenés-
táncos egyveleg bemutatásával, felcsendültek az ismerõs, de rég nem
énekelt dalok. Megmutattuk szülõföldünk több településének táncait, így
kapcsolódott a felcsíki a küküllõmenti párosba, a nyikómenti a korondi-
hoz, míg elértük a marosmentét. 

Végül egy friss marosszékivel zártunk, amit egy reggelig tartó fergeteges
táncmulatság követett kivilágos kiviradtig.

Szabó Adél
Kerepesi Székely 

Hagyományõrzõ Kör vezetõje

Ezúttal mondok köszönetet táncosainknak (Barabás Xénia, Bálint Attila,
Bálint Gyöngyvér, Jakab Annamária, Jakab Mária, Jakab Zsolt, Kelemen
Mária, Kovács Irén, Márton Mária, Márton Simon, Szabó Zoltán, Szabó
Tímea, Szabó Arnold), zenészeinknek (Bartos Sándor, Dósa György,
Magyari Gábor) és betanítóinknak (Márton Árpád, Márton Ibolya) a
kitartó munkájukért, valamint támogatóinknak: Terike zöldséges,
Kerepes; Royal Station, Kerepes; Nagyné Hohmann Zsuzsanna, Kerepes;
Nagy Anna, Kerepes; Lótusz kozmetika, Szilasliget; Szilasfood Kft.,
Kistarcsa; Nosztalgia étterem, Kistarcsa; Kistarcsai Kulturális Egyesület,
Kistarcsa; Györkös cukrászda, Kistarcsa; Györgyi virágüzlet, Kistarcsa;
Székelyföldért Társaság, Diósd; Márkus Levente, Mogyoród;
Dunavarsányi Székely Kör; Áporkai Székely Kör; Ócsai Székely Kör. 

Fergeteges székely bál
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2012. január 20-án Kerepesen a Royal Stationban tartotta a DOLINA
— Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete az éves közgyûlését. Az
Egyesületnek 18 település a tagja és ebbõl 17 község képviseltette magát,
összesen 60 fõ vett részt az ülésen. Jelen voltak még vendégek, a Ludové
Noviny szlovák hetilap újságírója Mataisz Andrea, a Szlovák
Közmûvelõdési központ igazgatónõje Király Katalin és az egyesület tisz-
teletbeli tagja Riba Etelka. 

A közgyûlés meghallgatta és jóváhagyta a 2011. évi kulturális
eseményekrõl szóló beszámolót, minden település elmondta, milyen szlo-
vák nemzetiségi eseményt rendez 2012-ben. A közgyûlés szünetében a
Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör Együttes és a Kisvirág Táncegyüttes

mutatott be rövid mûsort, melynek óriási sikere volt. A gyûlésen új
vezetõséget választottunk, erre azért volt szükség, mert az elõzõ elnök
Aszódi Csaba András egy magasabb funkciót is betölt és ez összeférhetet-
lenséget jelent. Az új elnök dr. Szabó Zsuzsanna, elõzõ elnökhelyettes
asszony lett. A következõ DOLINA közgyûlést Nagytarcsán rendezzük. 

Mataisz Andrea újságírónõ riportot készített az ülés után Kiss Károllyal
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, melynek
eredményeként a Åudové Noviny szlovák nyelvû, országos hetilap 2012.
február 09-én megjelent számában Kerepes a fõoldalon kapott helyet. A
cikk részletesen ír kerepes történelmérõl, jelenérõl, az utóbbi években elért
fejlesztésekrõl, intézményekrõl, civil hagyományõrzõ egyesületekrõl. A
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kapcsolata a Åudové Noviny
szerkesztõségével igen jó, a Kerepesen történõ kulturális és egyéb
eseményekrõl a lap rendszeresen tájékoztatja a Magyarországon élõ szlo-
vákokat.

Kiss Károly, SZNÖ elnök 

DOLINA közgyûlés

Véget ért a német nevelés-okta-
tási igények felmérése. Az iskola
teljes létszámának arányát nézve is
meglepõen magas számú igény
körvonalazódik ki. Az iskola teljes
létszámához képest is kb. 22 %-a
kérte, de sokan nem hozták vissza a
kérdõívet. 

Az óvodai felmérés is pozitív
igényt mutat. 44 igénylõ jelezte

vissza, hogy érdekli az óvodai
német nemzetiségi nevelés. A
bölcsõdei önszorgalmi
felmérésünk azt mutatta, hogy 22
érdeklõdõ onnan is németül szeret-
né taníttatni a csemetéket, ha óvo-
dába íratja majd.

Persze már a többi a képviselõ
testületen múlik. Akkor ennyi gye-
reknél nem is lehet kétséges az
eredmény. Mi semmit sem bíztunk
a véletlenre és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat
meghívására Kerepesen járt és

elõadást tartott nekünk a német
nemzetiségi oktatás adta
lehetõségekrõl Dr. Kerner Anna az
Oktatási és Kulturális
Minisztérium nyugalmazott
vezetõ fõtanácsosa. A megbeszélé-
sen jelen voltak a falu érintett
vezetõi is Franka Tibor polgármes-
ter úrral az élen. Sok olyan infor-
mációt kaptunk, ami eddig nem
volt köztudott. Informálódtunk
arról is, hogy az iskola 8. osztály-
ának elvégzésével a német kultusz-
minisztérium által támogatott
(Deutsche Sprach Diplom - DSD
I.-II) nemzetközileg is elismert
nyelvvizsgát tehetnek a tanulók,
alap vagy középfokon. Az iskolánk
vezetõivel zsámbéki német iskolá-
ba jártunk, ahol az ott látottak és
hallottak megerõsítették, hogy jó
úton járunk. 

Elindult a Kerepesi családfa
kutató programunk is. Megtudtuk
ki volt a legelsõ Kerepesen anya-
könyvezett (keresztelt) lakos. Nos,
gratulálunk az Ellenbacher család-
nak. Kutatásaink alapján ki merem
jelenteni, hogy szinte minden õs-
kerepesi ereiben biztos folyik
német vér is a sok kereszt házasság
által. Aki hiszi vagy sem, de érdekli
a téma, megtekintheti hamarosan a
honlapunkon (www.nok.uw.hu) a
legtöbb régi kerepesi sváb nevûek
adatait pl. Brants, Hoffman, Fogt,
Krieger, Semler, Stogl, Trunkl, és
persze Ellenbacher is. 

Springer Friedrich

Jelentkezés német oktatásra

Dr. Kerner Anna 
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OVI-HÍRADÓ
Csicsergõ óvoda

Január 16-án a Csicsergõ óvoda
csoportjai a Fõvárosi Bábszínházban jár-
tak, megnézték az Egy egér naplója címû
darabot. Január 27-én a Gézengúz együttes
járt nálunk. Színvonalas, jó mûsorral szóra-
koztatta a gyerekeket. 

Január végén, február elején minden
csoportban lezajlottak a szülõi értekezle-
tek, a nagyoknál - Méhecske és Mókus
csoport - a tanító nénik részvételével.

A két nagycsoportban elkészültek a
DIFER felmérések. Február 9-én a farsan-
gi mulatság volt az óvodánkban, jól mula-
tott az óvoda apraja-nagyja.

Meseliget óvoda
Január 27-én tartottuk óvodánkban a

farsangi mulatságot. Csoportjainkban már
hetekkel korábban elkezdtük a ráhangoló-
dást. Verseket, énekeket tanultunk és
napokig díszítettük csoportszobáinkat és a
folyosókat, faliújságokat. 

Míg a kisebbekkel a farsangi szokásokról
beszélgettünk, képeskönyveket lapozgat-
tunk, addig a Teknõs nagycsoportosok
már tevékenyen is kivették részüket a
készülõdésbõl. Kiszebábot készítettek,
melynek során az összegyûrt papírokba
belecsomagolták minden rossz gondolatai-
kat ezzel alakították a baba testét. A
farsangi idõszak végén közösen égetjük
majd el az udvaron, azt remélve, hogy min-
den belerakott „rossz” is vele ég majd.

Teknõs csoportosaink a farsangot
megelõzõ napon bemelegítésként egy
pizsamapartin is részt vettek, amit a torna-
teremben egy nagy párnacsatával zártak le.

A nagy napon a Gézengúz együttes adott
mûsort a tornaszobában, ahol fergeteges tánccal
próbáltuk elûzni a telet. A mûsor után minden
csoport visszament a szobájába, ahol újra meg-
csodáltuk egymás jelmezeit. Ettünk, ittunk és
folytattuk a mulatságot.

A nagy télûzést és tavaszvárást pár
nappal késõbb fergeteges hóesés követte,
de ezt a gyerekek nem bánták. Elõkerültek
a szánkók és önfeledt szánkózásokkal tel-
tek a napok, mert a hideg miatt sokáig
megmaradt a hó. 

Katica csoportosaink a tél beálltával
tovább folytatták a madarak etetését a
rengeteg összegyûjtött magból feltöltötték
ismételten a korábban kihelyezett
madáretetõket, hogy kis barátaink a nagy
hidegben se maradjanak eleség nélkül.

Minden nagycsoportos kisgyermekkel
elvégeztük a DIFER felmérést, melynek
eredményeirõl az óvónénik tájékoztatják a
szülõket.

Február elején Katica, Pillangó és
Teknõs csoportjainkban megtartottuk a
soron következõ szülõi értekezleteket,
amelyeken a német kisebbség vezetõi is
részt vettek. Tájékoztatták a szülõket a
német nemzetiségi csoport indításának
tervérõl. Teknõs csoportunkban az iskola-
kezdéssel kapcsolatos kérdéseket is
átbeszélték az iskola képviselõivel.

Sajnos a hideg idõ a betegségeket is meg-
hozta óvodánkba. Volt olyan csoportunk,
ahol csak 7-8 kisgyerek volt bent, a többi
mind lebetegedett. Reméljük az idõjárás
változásával a betegségek is búcsút intenek
nekünk. Addig is minden lábadozónak
mielõbbi gyógyulást kívánunk!

Nagycsoportosaink február 15-én az
iskolával ismerkedtek. Tornazsákjaikkal
felszerelkezve indultak neki a nagy útnak,
melynek végén a tanító nénik játékos és
sportos délelõttel fogadták gyermekeinket.
Köszönjük a vendéglátást.

Szivárvány óvoda
Meglátogattuk az iskola könyvtárát, ahol már

rendszeres olvasónak számítunk. Ildikó néni
mindig talál érdekes mesét számunkra, ami az
évszakhoz kapcsolódik. A gyerekek közül sokan
beiratkoztak szüleikkel is a könyvtárba, hogy
még több könyv történetét ismerhessék meg.

A nagy hideg beálltával az óvoda udvarán
folyamatosan etetjük a madarakat. Az ablakból
figyeljük meg a kis állatok csipegetését.

A nagycsoportokban megtartottuk a
második félévi szülõi értekezleteket, amelyre az
iskola igazgatója és a leendõ elsõs tanító nénik,
az angol, a testnevelõ tanár és a néptánc tanítója
is meghívott vendég volt. A szülõk
érdeklõdéssel figyelték a bemutatkozásukat. A
megjelentek közül mindenki a Kerepesi iskolá-
ba íratja kisgyermekét, ami az iskola
visszakapott jó hírének és a nevelõk

személyének köszönhetõ. A német kisebbségi
önkormányzat képviselõje a német nyelvtanulás
lehetõségeirõl beszélt.

Megtartottuk a farsangi mulatságot is az
óvodában. Már napokkal elõtte feldíszítettük a
csoportszobákat, verset, énekeket, farsangi kiki-
áltókat tanultunk. A nagy napra mindenki
vidám jelmezben érkezett, süteményt, szörpöt
hozott a mulatságba. Minden csoport bemutat-
kozott, majd elvonult a saját szobájába. Az evés,
ivás után versenyjátékot játszottunk, amelyet
vidám tánc követett. A farsang befejezése után
az udvaron kiszebábot égettünk és télbúcsúzta-
tó rigmusokat kántáltunk. Minden kisgyerek-
ben maradandó élményt hagyott a farsang han-
gulata és a télbúcsúztató varázsa.

„Elmúlik a rövid farsang, mi azt ne sirassuk,
Sirassák a lányok otthonmaradások,
Kiknek a nagy méreg miatt ráncos az orcájuk.”

Februárban részt vettünk a három
óvoda szülõi értekezletén. Elsején a
Szivárvány, másodikán a Meseliget,
hetedikén pedig a Csicsergõ Óvodába
látogattunk el. Nagy László igazgató úr
tájékoztatta  a szülõket az iskola által
biztosított lehetõségekrõl (úszás,
néptánc, angol, mûvészeti oktatás),
valamint bemutatkoztak a leendõ elsõs
tanító nénik és az osztályokba betanító
szakos kollégák.

A késõbbiekben a szülõk fogalmaz-
ták meg ezzel kapcsolatos kérdéseiket,
amelyekre a jelen lévõ pedagógusok
válaszoltak. Betekintést nyerhettek az
iskola életébe egy jelenlegi elsõs anyu-
ka beszámolója által. Köszönjük az óvó
nénik önzetlen segítségét, valamint
azt, hogy megteremtették annak
lehetõségét, hogy ezek a találkozások
létrejöhessenek.

Jó hangulatú, kötetlen beszélgetése-
ket tudhatunk magunk mögött, mely-
nek folytatása lesz az iskolába látogató
ovisok fogadása. Rövid foglalkozások
által ismerkedhetnek az iskolai élettel,
mely hozzásegíti õket a
zökkenõmentes beilleszkedéshez. 

Ica néni, Gabi néni, Judit néni

Tanárok 
az ovikban
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Február 11-én, szombat délután, ismét
gyerekzsivajtól volt hangos az iskola.
Farsangi bálon vehettek részt az iskola
alsós diákjai és az óvodások. Az iskola
hagyományait követve, a farsangi bált a
nyolcadik osztályosok keringõjével nyitot-

tuk meg. Ezt követte az óvodások jelmezes
felvonulása. Nagyon örültünk, hogy idén is

ilyen szép számban vettek részt ezen a
rendezvényen.  A mûsor az osztályok
csoportos jelmezes
elõadásaival folytató-
dott. Az 1.a osztályosok
pókoknak öltözve, a 3. a
osztályosok pingvin-
tánccal, a 3. b osztá-
lyosok a „Macskák”
címû musicalbõl elõ-
adott jelenettel, a 4. osz-
tályosok pedig a „tanulás
rabjainak” öltözve, a
tanító nénik közremû-
ködésével szórakoztat-
ták a közönséget. A jel-
mezes felvonulást az
egyéni jelmezek zárták.
Nagy örömünkre sokan
álarc mögé bújtak. A
rengeteg ötletesnél ötle-
tesebb jelmezek közül
nehezen tudott dönteni a zsûri. Az oviso-
kat egy kisebb játékkal és üdítõvel díjazták.
A csoportos jelmezes mûsorszámokat egy-
ségesen egy tortával jutalmaztuk.  Az egyé-
ni jelmezes helyezettek is értékes ajándé-
kokat kaptak. 

Helyezettek: I.: Légy szíves, II.: Csak egy
ugrás a sugár, III.: Gésa, IV.: Hunor-

Magor, V.: Hirdetõoszlop,
VI.: Spongyabob
A zsûri négy kategóriában
adott ki különdíjat:
Babramunka kategória:
Pattogatott kukorica, a leg-
nagyobbak között a legkisebb
kategória: Caesar, az egyetlen
élõ múmia kategória: Múmia,
a legfiatalabb kategória:
Kiscica

A rendezvény elmaradha-
tatlan eseménye a tombolahú-
zás volt, ahol értékes ajándé-
kok találtak gazdára. A jelme-
zes felvonulás és a tombola-
húzás között a gyerekek vidá-
man ropták a táncot. A büfé-
ben található finomságokkal
olthattuk szomjunkat és csil-

lapíthattuk éhségünket. Vidám és kellemes
délutánt töltöttünk el együtt. Köszönet
azoknak a szülõknek, akik munkájukkal,
felajánlásaikkal hozzájárultak az esemény
sikeréhez.

Váray Anita

Maszkabál

Februárban három alkalom-
mal látogattak el iskolánkba a
község leendõ elsõs tanulói.
Rövid bemutatkozás után
megnézhették a jelenlegi elsõs

tantermeket, ismerkedhettek a
tankönyvekkel, füzetekkel.
Rövid idõre bekapcsolódtak
Imre bácsi táncórájába, majd
Zsófi néni várta õket érdekes
játékokkal a tornateremben. 

Meleg teával kínáltuk meg a
futó-és fogójátékoktól elfáradt
kis vendégeinket. Késõbb a
tanító nénik segítségével rövid
kézmûves foglalkozáson

mutathatták meg kéz-
ügyességüket, türelmü-
ket. A sok-sok élmény
hatására egyrészt
hamar feloldódtak,
önfeledten játszottak,
szívesen kapcsolódtak
be a különbözõ tevé-
kenységekbe, másrészt
azonban a fáradtság
jelei mutatkoztak raj-
tuk.

Bízunk abban, hogy
kedvet kaptak az isko-
lához és szívesen kez-
dik tanulmányaikat
nálunk. Iskolai élmé-

nyeikre támaszkodva rajzpá-
lyázatot hirdettünk, melynek
címe: „Azért tetszett az iskola,
mert…” A pályázatok leadási
határideje: március 2. péntek.
Várjuk a szép rajzokat!

Óvodából iskolába

Január 19-én 18 órakor rendeztük meg a leendõ elsõs szülõk részére a
harmadik elõadást, amelynek címe „Utazás a mesék világába” volt.

Bemutattunk a szülõknek egy olyan tanulási illetve tanítási módszert,
melyrõl manapság gyakran hallhatnak az oktatással kapcsolatban. Ez pedig
nem más, mint a kooperatív tanulási forma.  Ez a régi, hagyományos „fron-
tális” osztálymunkával ellentétben a csoportos, egymást segítõ tanulást
helyezi elõtérbe. A szülõk - csakúgy, mint a gyermekek - kis csoportokban
tevékenykedtek. Igyekeztünk minél színesebb, érdekesebb feladatokba
bevonni a megjelenteket, nem kis derültség közepette. Volt képkirakó,
Totó, keresztrejtvény, bábozás és sok egyéb játékos feladat, melyet a
résztvevõk fantasztikus kreativitással és sok-sok humorral oldottak meg.

Az egyész este jó hangulatban telt el. Egy rövid idõre a játékosok újra
visszarepülhettek a gyermekkori mesék világába. Nagyon jól éreztük
magunkat mi, pedagógusok is, és a kapott visszajelzések alapján a szülõk is.
A program végén egy kis „retro” vacsorával (zsíros kenyér lila hagymával)
csillapítottuk éhségünket. Ezután néhány érdeklõdõvel még megnéztük a
jelenlegi és a várható elsõs tantermeket.

Reméljük mindenki jól érezte magát, s a jövõben is jó szívvel jön be
hozzánk, ahol csemetéjét szereté kezekben és biztonságban tudja!

Kõrösiné Dósa Ilona, Dóczi Judit, Fazekasné Rácz Gabriella

Utazás a mesék világába
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Február 10-én, a 2012. év egyik leghide-
gebb péntekjén került sor a Széchenyi
István Általános Iskola felsõ tagozatos
diákjainak farsangjára. Amilyen
dideregtetõ volt a kinti idõjárás, olyan
forró volt a hangulat már a kezdetektõl.
Kétségtelen, hogy az idén is a legszebbek
és legirigyeltebbek a bált megnyitó
keringõzõ 8. osztályos hölgyek és urak
voltak, akik gyönyörû báli ruhájukban,
különlegesen szép frizurájukkal és vadító-
an elegáns partnereikkel hibátlanul
táncoltak a lelkes közönség elõtt. Nem is

csoda! Hiszen Ragoncza Imre bácsi szokás
szerint hónapokig próbált velük, hogy a
jeles napon minden hibátlanul, a legna-
gyobb rendben történjen. Köszönet érte
újra, meg újra.  (Az igazsághoz tartozik,
hogy a táncba 5.- és 7.-es tanulók is
besegítettek, így õket is megilleti az elis-
merés.) 

Ezután rövid eszem-iszom következett,
és egy kis diszkóra hangolódás. Aztán jött
az est fénypontja, a legizgalmasabb,
iskolánk történetében az elsõ ének-tehet-

ségkutató verseny, az X Faktor döntõje.
Soha ennyi érdeklõdõ nem várta a 9
döntõbe jutott produkciót! Nem hiába! A
heteken át tartó szorgalmas felkészülés-
nek, gyakorlásnak, és nem utolsó sorban
Péter bácsi munkájának meg is lett az ered-
ménye. Igazán szuper hangulat, változatos
dallamok, és ígéretes tehetségek
mutatkoztak be egymás után. Ahogy elõre
megjósoltuk, nem volt könnyû dolga a
zsûrinek, hiszen nem csak szóló énekesek,
de duók, és bandák is felléptek. A
közönség elõtt is le a kalappal. Óriási kedv-

vel, tapssal, közös énekléssel biztatták
kedvenceiket. Minden fellépõ kitûnõ szö-
vegtudásról és nem kis bátorságról adott
tanúbizonyságot a reflektorok
kereszttüzében. A zsûri minden produkci-
ót értékelt, majd pontozott is. Igazán jó
volt látni, hallani, hogy minden osztályból
születtek igazán értékes produkciók, hogy
minden osztályban voltak bátor,
dicsérhetõ, elismerésre méltó teljesítmé-
nyek. Verseny lévén azért végül megszüle-
tett a sorrend is: I. helyezett Katona

Márton 5. osztályos tanuló, II. helyezettek
Nemes Bettina És Zlatnik Anna 7.b osz-
tályosok, III. helyezett pedig Bangó
Tamás 7.b-és tanuló. Az elismerés mellé
mindannyian hatalmas tortákat kaptak, és
egy ünnepélyes felkérést az SZMK
elnökétõl, hogy lépjenek fel a szombati
szülõk bálján, aminek örömmel eleget is
tettek. A döntõ további résztvevõi voltak:
Oláh Brigitta, Verdes Bettina, Molnár
Elizabet, Oláh Szilvia, Gáspár Friderika 5.-
es, Sárvári Mercédesz 6.-os, Hábenczius
István, Oláh Antal, Néma Jácint, Lastyák
Renátó, Gánicz Richárd 7.-es, Illés
Richárd, Laukó András 8. osztályos tanu-
lók. Gratulálunk mindnyájuknak.

Hogy mi történt még az este folyamán?
Folytatódott a legek bulija. Soha ennyi
tanár még nem nyert tombolán, (sajnos!)
és soha nem tartott még ilyen sokáig a
mulatság. De egyszer ez is véget ért.
Köszönet érte minden kollégámnak és még
egyszer Péter bácsinak, aki rengeteg
türelemmel, idõt és fáradságot nem
kímélve mentorállta a versenyzõket a
döntõig és lehet, hogy még azon is túl…!?

Müllnerné Sz. Margit

Idén a Széchenyi István Általános
Iskolában került megrendezésre a 4. kor-
csoportos fiú kosárlabda diá-
kolimpia, ahol három csapat
küzdött a továbbjutásért:
Fabriczius József Általános
Iskola, Veresegyház, Blasovits
Oszkár Általános Iskola,
Nagytarcsa, Széchenyi István
Általános Iskola, Kerepes.
Az elsõ mérkõzésen
Veresegyház várta a mieinket.
Három negyeden keresztül
fej-fej mellett haladt a két csa-
pat, viszont a negyedik
negyedben Kerepes elfáradni
látszott, így Veresegyháznak
sikerült nagyobb elõnyre szert
tenni, amit már nem tudtunk
behozni. A végeredmény:
Kerepes-Veresegyház 28-43.

A második mérkõzésen
Veresegyház szintén gyõzelmet

aratott Nagytarcsa ellen, így bebiztosította
a területi döntõbe való továbbjutását. Az

ezüstéremért vívott csatában Kerepes és
Nagytarcsa küzdött. A fiúk az elsõ két

negyedet elkönnyelmûsködték,
de a második félidõben fordult a
kocka, egészpályás letámadás-
sal, az ellenfelet megzavarva
sikerült megfordítani az ered-
ményt. Megérdemelten, sok
izgalommal sikerült megszerez-
ni a második helyet. Kerepes-
Nagytarcsa: 36-29. Legjobb
játékosok: Hargitai Krisztián,
Illés Richárd, Oláh Róbert

A csapat: Bangó Tamás, Pap
Benjamin, Csendes Zsolt,
Podobnik Patrik, Esztergaros
Alex, Gánitz Richárd, Hargitai
Krisztián, Illés Richárd, Jakab
Patrik, Kökény Rajmund, Oláh
Antal, Oláh Róbert, Popovics
Patrik, edzõ: Gaál Zsófia.
Végeredmény: I. Veresegyház,
II. Kerepes, III. Nagytarcsa.

Kosárlabda diákolimpia

A legek farsangja
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Megint eltelt egy esztendõ, egy évvel
öregebb lett diák, szülõ és pedagógus. Február
hónapot írunk, a farsangi mulatságok és bálok
hónapját. 2012. február 11-én, szombaton mi is

megtartottuk a már hagyományossá vált
bálunkat, melyet a Szülõi Munkaközösség szer-
vezésében és a pedagógusok támogatásával
bonyolítottunk le. Az elõkészületek kissé
döcögve, de azért rendben mentek. Az idén
jóval több segítséget kaptam a szülõktõl, mint
az elmúlt években. 

Este fél nyolcra készen voltunk mindennel,
vártuk a vendégeket. Az est fellépõit az
öltözõikben frissítõvel és pogácsával vártuk.
Megérkezett a zenekar is, így minden adott volt
a jó szórakozáshoz. Jó érzés töltötte el a lelke-
met, mert az elmúlt évek kapkodásaihoz és az
utolsó utáni perchez képest most flottul, simán
minden idõre a helyére került. Jó volt ezt meg-
élni, mert sok munka van egy ilyen rendezvény
megszervezésében!

Negyed kilencre megtelt a terem, és kétszá-
zötvenen hallgattuk Nagy László igazgató úr
köszöntõjét, melyet Franka Tibor polgármester
úr pozitív helyzetértékelése és megnyitó beszé-
de követett. Ezzel hivatalosan is kezdetét vette a
2012-es Széchenyi bál!

Az est elsõ fellépõi a nyolcadik osztályosok
voltak, a már hagyományos keringõvel, amely
Ragoncza Imre munkáját dicsérte. A kis hét-
köznapi tinédzserekre rá sem lehetett ismerni a
gyönyörû ruhákban. A Kisvirág táncegyüttes
kis- és nagycsoportja fergeteges húsz percet
varázsolt a táncparkettre. Az Együtt Egymásért

nyugdíjas klub kabaréjelenettel örvendeztetett
meg minket.

A MEGLEPETÉS CSAPAT mindenki szá-
mára meglepetés volt! Az iskola tanárai profi
fellépõkként adták elõ mûsorszámukat. Jó volt
látni, hogy az olykor szigorú tekintetû, de
jólelkû pedagógusok is felszabadultan, vidáman,
mosolyogva, lazán adták elõ produkciójukat.
Köszönet érte Ragoncza Imrének, aki betaní-
totta a koreográfiát, és köszönet érte Nektek is,
legyõzve kishitûségeteket, bátran vállalva
Önmagatokat egy csodálatos élménnyel ajándé-
koztatok meg minket: köszönjük!

Az est utolsó fellépõi a felsõs farsang X-
Faktor gyõztesei voltak: Bangó Tamás, Zlatnik
Anna, Nemes Bettina 7. b osztályos tanulók.
Gratulálunk!

A fellépõk után a koktél zenekaré volt a
fõszerep. A vacsoravendégeknek felszolgáltuk a
vacsorát, amit idén is az Elamen Kft. biztosított
számunkra. Ezúton is szeretném megköszönni a
hetedik és nyolcadik osztályos tanulóknak és a
felszolgálásban részt vevõ szülõknek a segítséget!

Az est egyik mókás része a lufis játék,
valamint a tombolahúzás, mindkettõnek nagy
sikere volt. Éjjel kettõkor megcsappant a lét-
szám, de így is sokan ropták a táncot. Az utolsó
számot hajnali fél négy körül játszotta a zenekar,
ez volt az idei bálzáró.

Kezdetét vette a rendcsinálás, a terem erede-
ti állapotának visszaállítása. Kicsit embert
próbáló feladat, fõleg úgy, hogy a beígért
segítség (10-14 fõ) helyett 6-7 fõ tette a dolgát.
Azért így is hajnali fél hatra végeztünk, és a büfé
leltározása után fél hétkor végre nyugovóra
hajthattuk fejünket.

Pivarcsi Gábor

Széchenyi támogatóbál Köszönet
A segítségért Nagy László igazgató

úrnak, Ágó Katalin, Karó Valéria, Hévíz
Csilla, Kõvári Marika, Gaál Zsófia, Tar
Judit, Váray Anita, Homokiné Bencze
Judit, Nagyné Szedlák Rozália (Rozika
néni), Pandúr Kitti, Fazekasné Rácz
Gabriella, Sallai Krisztina, Kõrösiné Dósa
Ilona, Hegedûsné Újfalusi Éva, Nagy
Boglárka, Mászáros Klára és Fejes Viktória
pedagógusoknak. Young Mártonnak,
Soltész Lukácsnénak (Zsófi néni), Prokop
Adél Mia megbízott faluház-vezetõnek,
Almási Miklósnénak (könyvtáros Babi
néni) is köszönet a segítségért!

A szülõknek: Skolnikovicsné Bakos
Krisztina, Varga Zsanett, Andrási József és
Józsefné, Csepeti Csilla, Szûcs Botond,
Illyésné Erika, Szabóné Horváth Teréz,
Szabó János, Kövér Katalin és férje,
Czibiné Farkas Edina, Jakab Kelemen
István, Danyi Júlia, Molnárné Kovács
Tünde, Zsiák Ágnes, Kõszegi Rita, Bálint
Kinga, Árva Gyula, Varró Gábor,
Skolnikovics Zsolt, Rábai Ildikó, Kovács
Gyula, Gróf Kitti, Bólya Gábor, Káldi risz-
tina, Karacs Gyula, Kesziné Ángyási
Mónika, Berta Ágnes, Kis Erika, Szûcs
József, Véber Tibor József és Véberné
Mándó Rita, köszönjük! Elnézést kérünk
azoktól, akik esetlegesen kimaradtak a fel-
sorolásból!

Külön köszönet elsõtõl nyolcadikig
azoknak a szülõknek, akik süteményt biz-
tosítottak az esti büféhez, Marikának és
Áginak, a vacsora kiosztásáért és a konyha
rendbe tételéért, Gáspár Edmundnak és
Noéminek a portaszolgálatért, Nagy
Martin és Pivarcsi Norbert volt Széchenyis
diákoknak, valamint Popovics Dávidnak.

Támogatóink voltak: Oravecz pékség,
Tóth pékség, Kerepes Önkormányzata,
Szilas Tv, Kerepes Rádió, Terike
Zöldségüzlet, Kata boltja, Lótusz kozme-
tika, Kisgömböc étterem, Illés cukrászda,
Skolnikovics Zöld ABC, Baresi zöldségüz-
let, Orange Bt, Vörösmarty ABC — Te +
Én Sörözõ, Zöld virágüzlet, Községi
könyvtár, Forrás Mûvelõdési ház, Rácz
Katalin mûkörmös.

Külön szeretnénk megköszönni mind-
azoknak, akik ebben a nehéz helyzetben
jegyvásárlásukkal támogatták iskolánkat,
hiszen a bevétel teljes összege
gyermekeinkre fordítódik. Remélem,
jövõre ismét találkozunk!

Január 25 - én szombaton,
indultak útnak a Széchenyi
István Általános Iskola harma-
dik korcsoportos kosarasai,
hogy részt vegyenek a Kobak
kupa negyedik fordulóján. A
csapat már nagyon várta, hogy
bizonyíthassa milyen sokat
fejlõdtek az utolsó forduló óta.
Isaszeg csapata ellen kezdtünk,
ahol megmutattuk, hogy velünk
igen is számolni kell a jövõre
nézve. Mind a négy negyeden
keresztül magabiztosan
vezettünk, egyértelmûen

uraltuk a mérkõzést. A lányok
megmutatták, hogy milyen jól
tudnak védekezni és a támadó
játékuk is rengeteget javult.
Emellett két remek játékosunk
Hargitai Krisztián és Oláh
Róbert remek összejátszásával,
csak úgy szórtuk a pontokat. A
második mérkõzést szinte pihe-
nés nélkül kezdte a csapat, de
fáradság jele nem mutatkozott,
pedig tudtuk, hogy egy
keményebb mérkõzés vár ránk
a Szent Imre Általános Iskola
ellen. A harmadik negyed végé-

ig egált játszott a két csapat, de
az utolsó negyed remek
hajrájának köszönhetõen 7
pontos elõnyt szerzett a csapa-
tunk és ezt végig meg is tudtuk
tartani. Nagyon várjuk a
következõ fordulót, ahova a
gyõzelemért megyünk ismét.
Legjobb játékos: Hargitai
Krisztián, Oláh Róbert, Tóth
Vivien, Verdes Bettina. Edzõ:
Gaál Zsófia. A csapat: Oláh
Robi, Hargitai Krisztián, Ziák
Roland, Ziák Zsanett, Verdes
Bettina, Tóth Vivien, Oláh
Elvira, Molnár Elizabet, Csaba
Enikõ, Oláh Brigitta

Kobak kosaras kupa
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Forrás Mûvelõdési Ház

ETKA JÓGA
Minõségi mozgás=Minõségi élet

Szeretnéd megõrizni vagy visszaszerezni az egészségedet,
a fiatalos rugalmasságodat, alakodat?

Ehhez olyan minõségi mozgást keresel, ami nem zsigereli ki
a tested, épp ellenkezõleg: életerõ, életkedv fokozó hatása van?

Ez a természetes mozgásokra, légzésre testtartásra épülõ 
Erõgyûjtõ Etka Módszer.

Tapasztald meg Te is ennek a módszernek a testi, lelki,
teherbíróképesség-fejlesztõ, feszültségoldó hatását.
Várunk a már évek óta mûködõ szilasligeti és kerepesi

csoportjainkba valamint 
a Forrás Mûvelõdési Ház megnyitásáig a kerepesi

Szabó Magda Könyvtárban
2012. március 21-én induló

új csoportunkban.
Foglalkozások idõpontja: szerdánként 8.30-tól
További információ: Miklós Erika egészségtan-tanár,

az Etka Módszer vezetõ oktatója
Telefon: 06-30-359-60-53

A nagycsoportos óvodás gyerekek, a szüleik,
sokszor még a nagyszülõk is nagy izgalom-
ban töltik az utolsó óvodás évet. Melyik isko-
lába menjen a kisgyerek? Milyen az iskolák
programja? Kik lesznek az elsõs tanító
nénik? Milyen nevelést kap a kisdiák majd az
új intézményben és még sok-sok kérdés
vetõdik fel ilyenkor.  
A helyi óvodákba járó nagycsoportos gyer-
mekek és szüleik már többször találkoztak a
jövõ évi elsõ osztályokat vezetõ tanító nénik-
kel, illetve ismeretségüket több iskolai és óvo-
dai programon igyekeztek szorosabbra fûzni.
Tájékoztatást kaptak arról, hogy intézmé-
nyünkben tanórai keretben tánc és úszásokta-
táson vesznek részt gyermekeink, valamint
megfelelõ idõkeret jut a felzárkóztatásra és a
tehetséggondozásra is. Megfelelõ feltételek tel-
jesülése esetén tanulóink háromféle (testneve-
lés, angol, matemetika-informatika)
emeltszintû oktatás közül választhatnak. A
tanórán kívüli idõt a szakkörök, sportfoglalko-
zások, énekkar, napközi mellett, a
mûvészetoktatás kínálta zenei tanulmányokkal
is hasznossá lehet tenni.
Kerepes Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2012. március 1-jén
hozott döntése értelmében a 2012/2013.
tanévtõl iskolánk bevezetheti a német nem-
zetiségi oktatást. Ez azt jelenti, hogy
megfelelõ számú leendõ elsõ osztályos jelent-
kezése esetén a német nemzetiségi oktatásban
résztvevõ osztály — a normál tananyag mellett
— heti öt órában ismerkedhet a német nyelvvel
és kultúrával.
Tudom, a személyes tapasztalat sokat jelent,

ezért javaslom az érdeklõdõ szülõknek, hogy
látogassák meg intézményünket az iskolai nyílt
napokon. 
A szülõk felelõssége nagy. Jó döntést kell
hozni az elkövetkezendõ nyolc évre. Sokan
intézményünket, a lakóhelyhez közel esõ isko-
lát választják.  Bízom abban, hogy új
lehetõségünk — a német nemzetiségi oktatás
bevezetése bõvíti az intézményünket választók
táborát. Könnyebb helyzetben van az a népes
csapat, akinek a testvérei már ide járnak. Jó
érzés, hogy több testvér készül hozzánk.
Olyanná kezdünk válni, mint egy nagy család. 
Intézményünk iránt körzeten kívülrõl is
érdeklõdnek. Körzeten kívülrõl elsõsorban az
iskola programját, nevelési elveit
messzemenõen támogató családokat várjuk. 
Közeledik a nagy nap, a beiratkozás napja.
Ilyenkor a beírató szülõk gyermekeikkel
együtt jönnek, ha tehetik. Várjuk õket sok sze-
retettel!

Nagy László
igazgató

Nyílt napok: március 20-21.
Beiratkozás: március 29-30. és április 12-13.
(8.00 órától, 18.00 óráig)

Üzenet leendõ elsõseinknek és szüleiknek
Tudom van télálló alma, amelynek az a
tulajdonsága, hogy miután leszedik a
fáról, még sokáig finom és friss marad
a raktárakban. Az én almám úgy állja a
telet, hogy fent felejtették az almafán.

Házunk ablakából a szomszéd almafá-
jára látni, amelynek ágai csupaszon
merednek az ég felé. Az egyik gallyon
mégis ott maradt, ott virít egy piros
alma. Ki tudja mitõl és miért képes
erre a gyümölcsökre amúgy csöppet
sem jellemzõ kitartásra. Csodálatra
méltóan tapad a csupasz ághoz és
dacol az esõvel, a hóval, a jéggel és a
szélviharral. Testét kikezdték a vere-
bek, színét megfakította a fagy, mégis
a ragaszkodása dacol minden támadás-
sal és január végén még mindig itt
piroslik a fán. Istenem! De sok min-
dent ki lehet bírni és mennyi mindent
ki kell bírni. 
Barátaim! Tanuljunk az almától!

Franka Tibor

A télálló alma

Sok-sok évvel ez elõtt mérték
össze az erejüket a gyerekek ilyen
típusú versenyen, pedig nagyon
szeretnek így játszani. Azt minden-
ki jól tudja, hogy ez nem csak játék,
hanem igen komoly logikai és stra-
tégiai gondolkodást kívánó szelle-
mi tevékenység. A szakkörön
olyan feladatokkal foglalkozhatnak
a gyerekek,
melyekkel a tanórá-
kon csak ritkán
találkoznak. Nagy
öröm mindegyikük
számára, ha sikerül
egy bonyolult
problémát akár
egyedül, akár közö-
sen megbeszélve
megoldaniuk. A
logikus gondolko-
dás fejlesztésének
eredményét nem
csak a matematika
órákon lehet kamatoztatni, jól jön
ez bármilyen tanórán, de az iskola
falain kívül is. A gyerekeket (élet-
kori sajátosságaik miatt) leginkább
játékokkal lehet fejleszteni, ezért is
rendeztem nekik ezt a
körmérkõzéses bajnokságot.
Milyen sikerrel? Hatalmassal! Az
eredményhirdetés után rögtön
követelték a következõ versenyt,
ami valószínûleg Malom-játék lesz.

A bajnokság résztvevõi:
3.osztály: Gáspár Lili, Rábai Enikõ,
Horváth Bence, 4.osztály: Czibi
Gergõ, Rostás István, Oláh Kitti,
Malya Dominik, Parkánszki
Barna, Molnár Sanyi, Molnár
Domi, Decsi Andor, Bugán Szidi,
Sárvári Szabi, Rutkai Boti,
Hajnóczi Józsi, Puszta Tomi.

A Bajnokok: I.helyezett:
Rutkai Boti, 4. osztály, II.helyezett:
Decsi Andor, 4. osztály, III.hely-
zett: Horváth Bence, 3.a osztály.
Gratulálunk Nekik!

Kedves Szülõk, játsszanak
Önök is gyermekeikkel!  Remek
szórakozás, örömteli együttlét és
csemetéjük számára az egyik leg-
hasznosabb tevékenység.

Herczegné Kenesei Edit

Amõba (ötödölõ) verseny
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K Ö S Z Ö N J Ü K!
Tisztelt Adófizetõ!
A Hosszú Élet Alapítvány m e g k ö s z ö n i a tavalyi évben felajánlott
1%-ot, ami nagy segítség volt mûködéséhez. Célunk az egyedülálló
nyugdíjasok és sokgyermekes családok támogatása az „Együtt
Egymásért” nyugdíjas klubbal karöltve. Mivel sajnálatunkra a rászorultak
köre tovább bõvült, nagy örömünkre szolgálna, ha adójuk 1%-ával
ebben az évben is támogatnák a HOSSZÚ ÉLET Alapítványt. 
Felajánlásaikat a 18693159-1-13 adószámra (a rendelkezõ nyilatkoza-
ton) tehetik meg. A vállalkozók támogatását is szívesen vesszük, melyet
a Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100235-11031507 bank-
számlaszámon tehetnek meg. Adományaikat leírhatják az adóalapból!

Elõzetes a Szilasligeti „Együtt Egymásért” 
nyugdíjas klub programjából

Március 25-én egynapos kirándulást szervezünk, a csodálatosan
felújított élményfürdõvel is rendelkezõ Cserkeszõlõre.
Figyelem! Klubvezetõnk 2012. május 13-tól május 20-ig, tavalyi ked-
vezményes áron Hajdúszoboszlói gyógyüdülést szervez. Az üdülõ
éttermében félpanziós ellátás (reggeli és vacsora) biztosítja a vendégek
kényelmét. A Béke szállodában háziorvosi beutalóval TB kártyára a
gyógyfürdõ és gyógyászati kezelések kedvezményesen igénybe
vehetõek.  Térítési díj: 8 nap 7 éjszakára, szállás és félpanziós ellátással
19.500,- Ft/fõ! A kirándulásra és az üdülésre jelentkezni és érdeklõdni
lehet: Dudás Istvánnénál legkésõbb 2012. április 6-ig klubnapokon
(szombatonként du. 15 órától) a Közösségi Házban, vagy a 06-30/539-
5064 telefonszámon! 

Klubnapok a Szilasligeti Közösségi házban
2012. március 10. du 15 óra: Nõnapi mûsor, hölgyek köszöntése,
2012. márc. 17, márc. 24, márc. 31. húsvéti készülõdés
A NYUSZI Társulat  új színdarabot próbál  Almássy Bettina
színmûvésznõ vezetésével!
Honlapunk:  www.nyuszitarsulat.5mp.eu az interneten!
A klubnapokra és rendezvényeinkre szeretettel várjuk a
nyugdíjasokat, az érdeklõdõket és a Kerepesi Lakosságot! 

SziDné 
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Az építõipari szakma egyetért abban, hogy az új lakások
építésének visszaesése és a gáz árának emelkedése miatt
egyre nagyobb az igény a régi épületek korszerûsítésére
és felújítására. Ezen házak nagy többsége B30-as téglaf-
alakkal, horcsik (tégla tálcás) födém salakkal, beton lába-
zattal és kapcsolt gerébtokos ablakokkal készült, így a szi-
getelés hiánya miatt sokan az utcát fûtik. Mivel eladáskor
el kell készíteni az épület energiatanúsítványát, ezek a
házak max. H vagy I kategóriába sorolhatók. Az eladási
árat ez a tény jelentõsen csökkenti! Mit lehet tenni? A
falakat, a lábazatot és a födémet szigetelni, az ablakokat
pedig legalább U=1 értékûre cserélni. És meg kell
szüntetni az összes hõhidat! A falak alsó részénél, a padló
alatt, redõnytokoknál és a koszorúnál is.
„5 cm bõven elég a falakra, a lábazatra nem kell semmi”-
gondolják sokan. Nos, hatalmasat tévednek! Ekkora
hõszigetelés még csak D kategóriába sorolhatja be az
épületet. A külsõ határoló falakat legalább 15-16 cm szi-
geteléssel kell ellátni ahhoz , hogy A vagy B szerepeljen az

energiatanúsítványon. . feltételezve, hogy a födém és a
lábazat is megfelelõen szigetelt.
Mennyibe is kerül a szigetelés? Az 5 cm-es, polisztirol
hõszigetelés anyagára kb. 2100 Ft, míg a 16 cm-es 3700
Ft körül van áfásan. A munkadíj mindkét esetben 2600-
2900 Ft/m2+Áfa. Így, egy 100 m2 alapterületû házat
840.000 Ft-ból körbe lehet szigetelni és újra színezni .A
ház külsõ szigetelése elõtt célszerû a nyílászárókat is
korszerû , hõszigetelt üvegezésûre cserélni. A mûanyag
ablakok ára kb. 24.000 Ft/m2, U=1. 
Összefoglalva: a fenti példában szereplõ ház külsõ hatá-
roló falait és nyílászáróit kb. 1,5 MFt-ból lehet
korszerûsíteni.
És mibe kerül, ha nem szigetelünk? Kb. 120 m2 falfelületû
házat alapul véve, egy fûtési szezon alatt kb. 230.000 Ft-
ot költünk a falakon távozó melegre éves szinten. Ha ezt
a falat 15 cm hõszigeteléssel látjuk el, már „csak” kb.
40.000 Ft megy ki feleslegesen a zsebünkbõl. Azt
szeretné, ha a következõ télen fûtésszámlája érezhetõen

csökkenne?  Önnek is elege van abból,
hogy hatalmas összegeket fizet ki a
gázszámlára úgy, hogy közben se
melege, se komfortérzete nincs? 
Keressen meg és megoldást nyújtunk
problémájára. Coll-Stock — mérce az
építkezésben.

folytatjuk…
Hitkó László

Felújítás alaptól a tetõig — kérdések és válaszok I.

Ezzel a címmel rendezett találkozót február 20-án az önkor-
mányzat épületében a testület nevében a polgármester. A
meghívást csaknem 20 Kerepesen mûködõ civil szervezet fogadta
el és jelent meg a beszélgetésen. A cél a település civil szervezetei
véleményének, ötleteinek és az együttmûködés lehetõségeinek
feltérképezése és erõsítése, illetve a település javát szolgáló javasla-
tok beépítése a testület munkájába.

Az elsõ találkozáson szó esett Kerepes anyagi helyzetérõl, a sze-
métszállítás, a légszennyezés, a hulladékégetés és a Hungaroring
zajkibocsátása körüli problémákról. A következõ összejövetelre
azt kérte a polgármester, hogy a civilek hozzák el írott elképzelése-
iket és felajánlásaikat is Kerepes fejlõdése érdekében, hiszen csak a
találkozók az igazi eredmények eléréséhez kevesek.

Erre a találkozóra március 5-én, hétfõn délután 4 órakor került
sor a szilasligeti közösségi házban tartott közmeghallgatás során,
melyen Gyulay Zsolt a Hungaroring Sport Zrt elnök-vezérigazga-
tója válaszolt a feltett kérdésekre. (Részletes beszámolót
olvashatnak errõl a témáról a következõ lapszámban.)

*
A civil szervezetek tanácskozási joggal való részvételét a testü-

leti üléseken olyan közösségek esetében gondolta megalapozott-
nak a polgármester, amelynek legalább 100 fõs tagsága van, hiszen
2-3, vagy 10 fõs szervezetek nagyon csekély közösséget képvisel-
nek. A létszámot Sinkó György a Pátria Egyesület elnöke túlzás-
nak érezte a másik három szervezettel együtt, annak mérséklését
kérte. A képviselõtestület végül a civil egyesület létszámát 60 fõben
állapította meg.

Kerepesi civil fórum
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Újévi öröm: - Tömhetem a libámot, és újra
a kukámot, sej-haj ripityom.

A csatorna egyik arca: - Mindig tudtam,
hogy õk tudják, hogy én tudom, hogy õk
tudják azt, miszerint én mit tudok. Érthetõ,
ugye? Éppen ezért, és persze jól fizetett
küldetésem okán a felmérhetõ és kölcsönös
függõségi viszony mézesköcsögében lubic-
kolva mindig tudatosan elhallgatom az igaz-
ság kimondását, és egyben a mögöttes erõk,
vagy éppen a történések népies jelzõkkel
illetett megnevezését is. Keményen dolgo-
zom tehát, hogy adásban soha ne hangoz-
zék el egyetlen igaz szó sem. A minket
körülvevõ világ igazságaira még csak gon-
dolni sem merek. Valószínüleg ezért lehetek
még mindig ott. Elárulom, már most azon
dolgozunk, hogy a 2014-es választáson kire
szavazzatok. - Ezért hát esténként csak néz-
zetek engem szorgalmasan az ATV-n.

Kérdés: - Zajos, színes, kártékony. Mi az?
-  Egy fürge léptû, sötét szemû fiú, piros
láncfûrésszel aprítja a zöld fenyõket a
Rókadombon.
(Kár, hogy nem a Rózsadombon, hahaha.)

Téli berek: - Ráfeküdt a fûz a tóra, meg is
töföncõte vóna, ha a lékben éppen nem egy
horog lógna.

Egy kemény vallomás: - A Wall Street-i
kóklerek, és a brüsszeli, maoista szolgáik
munkásságát figyelve, egyre nagyobb tisz-
telettel gondolok a Szovjetunióra.

Helyi aktivista: - Amolyan kommentelõ
blogger vagyok, anonim. Akik mégis ismer-
nek, azok szerint csak afféle gyülekezeti
szalajtott, vagy valami ilyesmi. Ámde nem
haragszom rájuk, csak a község vezetõire.
Feladatom a lakosság hangulatának foko-
zása. Pénzt nem kapok érte, mégis szívesen
csinálom. Nem vagyok régi kerepesi,
viszont harminc év múlva talán az leszek,
ha addig ki nem hajtanak innen.

Az árfolyamról egyszerûen: - Bármelyik
valuta árfolyamának mozgása a mindenko-

ri gazdasági teljesítmény változásának
tükre kellene, legyen. Ez sajnos nem így
van, mert ugye micsoda képtelenség az,
hogy például ma délután gyártunk repülõt
vagy autóbuszt, esetleg bányászunk sze-
net, míg másnap reggel már nem? Sajnos,
ebben a velejéig romlott, neoliberális világ-
ban a pénz maga az érték. Vagyis egyenlõre
és többnyire a munkának és az egyéni gaz-
dagságnak nincsen semmilyen összefüggé-
se. Egészen világosan most arról van szó,
hogy a világ szélhámosainak hálózata - ter-
mészetesen önös céljuk érdekében -,
néhány telefonnal elintézi az éppen aktuá-
lis célpont ország valutájának értékét.
Megszakadhatsz a munkában személyesen,
vagy vért izzadhat bármelyik állam a gaz-
dasági törekvéseivel, ez sajnos jelenleg így
mûködik. Reméljük, hogy nem sokáig,
hiszen tudjuk, hogy elõbb-utóbb minden
kártyavár összedõl. Úgy legyen.

Igény: - A TEK, vagyis a Terrorelhárítási
Központ akkor lenne igazán hatékony, ha
összefogdosná azokat a liberális egyéneket,
- akik magyarnak hazudva magukat- mér-
hetetlen károkat okoznak hazánknak.
Ennek utána többé nem írhatnának kül-
földre olyan, minket és az országunkat
gyalázó leveleket vagy cikkeket, amellyel
egyértelmûen kimerítik a hazaárulás fogal-
mát. Úgy tudom, hogy Göncz Kinga haza-
áruló munkássága miatt valamilyen eljárást
kezdeményez a KDNP. Jól teszi! Végül egy
kiegészítõ értelmezés: - A fentiekkel
összefüggésben a liberális jelzõ szinte min-
den esetben azt is jelenti: - nem keresztény.
Megérzés:- Amikor elhajtok autóval a
hegyeshalmi határátkelõ néptelen bódéi és
fészerei mellett, mindig az jut az eszembe,
hogy nem véletlenül vannak még ott. Talán
szükség lesz rájuk.( )

Szerintem a Guinnes Rekordok Könyvébe
elõbb-utóbb bekerül a „demokrácia” fogal-
ma, mint a világ legnagyobb humbugja. A
könyvben jól megfér majd a „világ legna-
gyobb hamburgere”- beírás mellett.

Kovács Ferenc

Vallomások, egyebek
M ég nekünk is nyílnak a virágok
I bolyák, rózsák és orgonák,
N ekünk is teremtette Isten a világot
D rága nekünk is a nagyvilág.
E gyedül ülni a szobád sarkába,
N ehéz és nyomasztó lehet
K özösen egymás kezét fogva,
I nkább érezzük szépnek az életet,
T alán itt nagyobb is lesz a szeretet.

Sz eretnénk, ha te is velünk lennél,
E lmondanád, ha valami fáj neked.
R eméljük örömed sok, bánatod csekély,
E gy emberként mi megosztjuk veled.
T e is tudnál majd velünk nevetni,
E lmondani vicces dolgokat
T e is tudnád majd ugyanúgy szeretni
T ársaidat, egymást, felejtve bánatodat.
E gyedül vagy társaddal gyere el körünkbe.
L ehet úgy érzed majd, itt maradsz örökre.

V an-e szebb dolog az élet alkonyán,
Á rvaság helyett mosoly és szeretet?
R emény, ogy enyhíthetünk egymás bánatán,
U gy élni, ahogy eddig nem lehetett.
N e tétovázz hát, az ajtó nyitva áll
K özöttünk szíved, lelked nyugalmat talál.

Minél több szeretet adsz másoknak, annál
több marad meg magadnak.

Id. Csõsz Lajos

Jöjj közénk 

(Az idõseknek)

Automata 
mosógép 

szerviz
Billinger Zoltán
06-30-214-6366
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A Kerepesi Vélemény januári számában
Kovács Ferenc tollából egy humorosnak
szánt szösszenet jelent meg a fiatal orvo-
sokkal kapcsolatban. Azzal most nem fog-
lalkoznék, hogy az intelligencia, a késes-
köszörûs szakma és az élmunkásság között
milyen összefüggés van, de a leírt sorok
egy súlyos félreértést tükröznek, és a
szocializmus idejébõl jól ismert és a közbe-
szédben azóta is fel-felbukkanó hamis
„munkásmítosz” dohos levegõje lengi be
õket.

Hogy a mai helyzetet jobban megért-
sük, tisztában kell lennünk néhány
ténnyel. Amíg egy fiatalemberbõl egyete-
met végzett orvos lesz, hat-nyolc kemény
és folyamatos tanulással töltött év van a
háta mögött (az orvosi egyetemek a
legmagasabb követelményrendszerû felsõ-
oktatási intézmények az országban). Az
egyetem elvégzése után újabb 4-6 év tanu-
lás következik - de ekkor már munka mel-
lett -, hogy a szakorvosi vizsgáját is meg-
szerezze ez a bizonyos orvos. Ezt a szak-
orvosjelöltet nevezik manapság „rezi-
dens”-nek. A rezidens orvosok a szakor-
vosjelölti éveik alatt nem egyetlen kórház-

ban dolgoznak, hanem mindig ott, ahol az
adott ismeretanyagot a legjobban
elsajátíthatják — ebbõl következik az, hogy
megélhetési költségeik magasak (pl. az
ország másik végén, a családjuktól távol
kell albérletet fizetniük) és gyakorlatilag
paraszolvenciához sem jutnak. Az orvosok
fizetése a volt szocialista országok között
Magyarországon a legalacsonyabb,
ráadásul az ügyeletben töltött idõ órabére
jóval alacsonyabb, mint a normál
munkaidõé (vajon egy késes-köszörûs,
duguláselhárító vagy vízvezeték-szerelõ
amikor éjszaka dolgozik joggal kér többet
a munkájáért? — vagy talán õk sem?).
Tagadhatatlan, hogy a kezdõ orvosok mél-
tatlan helyzetben vannak, és még az ország
helyzetéhez képes is hátrányos megkülön-
böztetésben van részük. Amikor hivatástu-
datról beszélünk, akkor nem arról van szó,
hogy egy orvos bármikor bárhonnan
elõszedve bárkinek bármilyen apró-cseprõ
bajában mosolyogva rendelkezésre áll,
hanem arról, hogy rengeteg tanulással, idõ-
és energia-befektetéssel, a létfenntartás
küszöbén küzdve mégsem megy el kül-
földre, hogy nyolc-tízszeres fizetésért fele

annyi munkát végezzen normálisan
felszerelt, jól mûködõ kórházakban. 

A magyar egészségügy válsága már nem
közeleg, hanem elért minket, beteget és
egészségügyi dolgozót egyaránt. A mosta-
ni válság lényege, hogy elfogyott
munkaerõ, mert a szakdolgozók, a
szakorvosok, és a rezidensek jelentõs része
mára már elhagyta Magyarországot.  Azok
a kezdõ orvosok - akik most Kovács úr
szerint zsarolnak minket - jelentik az
egyetlen esélyt számunkra, hogy a
krízishelyzetbõl kilábaljunk. A most
akciót szervezõ rezidensek nem osztrák
vagy német színvonalú fizetést akarnak
(hiszen akkor már õk is elindultak volna),
hanem tisztes megélhetést, hogy idehaza
maradhassanak. Ha õk is elmennek, mi
kínok között fetrengve az árokparton
fogunk elpusztulni, mert hiába áll a kór-
házépület, ha nincs benne szakember, aki
megoperálná a vakbélgyulladásunkat. 

Vagy rendezzük a béreket. 
Rendezzük?

Dr Vaszil László

Csípõs Logika vagy rövidlátó logikátlanság?

-  Határozott vonásokkal ékesített arcát tekintve Dezsõ éppen úgy néz ki,
mint a Kinga.
Vagyis a G. Kinga. E fizikai hasonlóság okán, még ha finom célzásokkal is,
de megszólják mostanában. Pedig Dezsõ rendes kerepesi férfi, és magyar
polgár. Kinga meg ennek éppen az ellenkezõje. Aztán a fizimiskán túl
egyéb hasonlóság is van kettejük között, mégpedig az, hogy amíg Dezsõ a
saját telkét próbálja eladni a „Drog-üzem”-nél, addig Kinga a saját hazáját
árulja külföldön bõséges fizetségért, amellyel felmérhetetlen kárt okoz
mindannyiunknak. Eszébe sem jut a nyomorultnak, hogy az elárult haza a
mi hazánk is. Munkálkodása következtében erkölcsi, és pénzbeli büntetés-
sel is sújtják hazánkat. Vagyis minket, magyarokat. 
-  Dezsõ egyszerû magyar ember, következetes és igazságos gondolkodás-
sal. Ezt mondta: -
„Nézd barátom, láttam én már sok mindent, és én még az alámondásos filmek
korszaka elõtt szocializálódtam, vagyis öregember vagyok. Tehát történelmi
ismereteim, valamint olvasmányaim szerint az ilyen hazaárulókat a közép-
korban simán felszögelték volna a vár falára, míg hasonszõrû társait vasból
készült ketrecbe zárva lógatták volna alá a mélybe. Ott aztán addig rághatták
volna a virtuális nyeles szalámit, amíg ki nem szárította volna õket a nap.
Ugyanis, aki külföldre kerülvén a saját hazája ellen cselekszik, az hazaáruló.
Még akkor is az, ha a világ liberális hálózata csatakosra izzadja magát a hazu-
dozásban, hogy megvédje az ilyen kártékony élõlényeket. Minap az egyik
hasonszõrû boldogan mondta, hogy szerencsére már Brüsszelben több elvtár-
sunk van, mint Moszkvában volt. Hiába uram, régen még a nap is szebben
sütött, hiszen akkor még kevesebb volt a génmanipulált, romlott lelkû liberá-
lis.”

Kovács Ferenc

Dezsõ véleménye

Tisztelt Olvasó!

Ha van véleménye, ha van ötlete, elképzelése, vagy csak vála-
szolni szeretne egy-két megjelent írásra, kérjük, tegye meg.
Kéziratát juttassa el a Kerepesi Vélemény címére és mi - ha
csak színvonala és hangneme megüti a közölhetõség kritériu-
mát akkor - közöljük. A közölt tartalommal a szerkesztõség
nem mindig ért egyet, vagyis nem a Kerepesi Vélemény irá-
nyultságát képviselik ezek a hozzászólások, de ha alkalmasak,
mint az írója véleményét adjuk közre.
(Kéziratot nem õrzünk meg, nem küldünk vissza, és megje-
lentetését sem tartjuk a szerkesztõségre nézve kötelezõnek.)

EBOLTÁS!
A magyar Állatorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete mûködési területemen
javasolja az összevezetéses eboltás elvégzését Kerepes szilasligeti és széphegyi
községrészében, valamint Nagytarcsa községben. Fentiek értelmében a két
helyszínen a veszettség elleni eboltások az alábbi idõpontokban történnek.

Kerepes: 2012. Április 12. 8-11 óra, pótoltás 2012. április 19. 8-10 óra 
Helyszín: Kerepes szilasligeti községrészen lévõ Közösségi Ház, Állomás u.
(a Posta mögött)

Nagytarcsa: 2012. Április 26. 8-10 óra, pótoltás 2012. Május 3. 8-9 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Rákóczi u.

A 41/199/V.28. sz. rendeletben az Állategészségügyi Szabályzat 213.§.1.bek.
szerint „minden 3 hónaposnál idõsebb ebet - a tudományos, kutatási és labo-
ratóriumi vizsgálat céljából tartott állatok kivételével - a tulajdonos, vagy tar-
tója köteles évenként - a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül, majd 6
hónapon belül ismételten — a saját költségére állatorvossal veszettség ellen
beoltatni.”
A védõoltás díjaként az elõzetes kamarai egyeztetéseket figyelembe véve 4200
(négyezer kettõszáz) forintot javasolok, plusz 300 Ft/10 tskg a féreghajtó,
plusz 500 Ft/db az új, számozott eboltási igazolvány kiállítása (akiknél ez
ideig nem történt meg). Állatútlevél elfogadott. (81/2002 FVM és 164/2008
XII.20. FVM rendelet.)
Kérjük az ebtartókat, hogy a veszettség oltás során a védõoltás díja mellett a
féreghajtás és az új oltási könyv kiállításának a költségével is számoljanak.
Kérem a védõoltásokhoz a szükséges segítség biztosítását, valamint hogy a
fentiekrõl a lakosságot a szokásos módon értesíteni szíveskedjen.

Ezúton értesítem Önöket, hogy 40 éves szolgálat után nyugállományba
vonultam. Rendelõmet és praxisomat megtartva jogosult hatósági állatorvos-
ként és magán állatorvosként dolgozom tovább. 

Rendelési hely: Kistarcsa, Váci Mihály u. 2.

Rendelési idõ: Hétfõ: 18-20 óráig
Szerda: 18-20 óráig
Péntek: 18-20 óráig

Tel.: 06-28-470-764, 06-30-9668-415

Dr. Rédling Tibor állatorvos
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10-11 éves srácok már a második
tornájukat nyerték Gödöllõn ahol a baj-
nokság torna rendszerben folyik, hogy ne
kelljen utazgatniuk egy-egy mérkõzésre.
Ilyenkor 5-6 mérkõzést is lejátszanak egy
nap, így születik meg a torna gyõztes.
Nagyon aranyos látvány a gyereket
Kerepes mezben látni, büszkén viselik,
mivel õk a legjobbak. A 6-7 éves gyerekek
is jól szerepeltek elsõ tornájukon, a népes
mezõny közepén végeztek. A 8-9 évesek
most vannak toborzás alatt, remélem õket
is minél elõbb el tudjuk indítani a torná-
kon. Ez a jó szereplés az új edzõnek Kõvári
Péternek köszönhetõ, az egyesület pedig
minden feltételt biztosít az edzõ és a gye-
rekek részére.

Elindult az U17-es bajnokság is, a kez-
deti nehézségek után (kevés gyerek volt)
most már, mintegy 20 gyerekkel nagyon
lelkes kis csapatot alkotnak. A bajnokság-
ban eddig 50 százalékos teljesítményt
nyújtottak, az eddigi mérkõzésekbõl a leg-
utolsót emelném ki. A listavezetõ Bag gár-
dáját fogadtuk, villanyfényes mérkõzésen,
és hatalmas küzdelemben 0: 0-ás döntet-
lent értünk el. Gratulálunk nekik!

Ifi csapatunk továbbra is menetel a baj-
noki cím felé, jelenleg a 2. helyen áll.
Sajnos Ikladon, egy gyõztes meccset
engedtünk ki a kezünkbõl, mivel 3 perccel
a mérkõzés vége elõtt még 4:2-re vezet-
tünk, de a vége 4:4 lett. Következõ

mérkõzéseken Õrbottyánt, Tóalmást
fogadtuk hazai pályán. Mindkettõ sima
gyõzelem, egyaránt 4:0. Gratulálunk csak
így tovább!

Felnõtt csapatunk, eddig szintén csak
50 százalékos teljesítményt nyújtott,
Ikladon sajnos beleszaladtak egy súlyos
7:2-es vereségbe. Javítani próbáltak
Õrbottyán ellen itthon, de hiába vezettek
2:0-ra a vége 2:2 lett. Következõ
mérkõzésüket szintén itthon játszották
Tóalmás ellen, és nagy küzdelemben 1:0-ra
sikerült gyõzniük.

A lányok az elmúlt hónapban 4
mérkõzést játszottak, ebbõl 3-at megnyer-
tek, Rákoskeresztúrt 2:0-ra, Hidegkutat
13:0-ra, és a Budapest Híd Uniót 6:0-ra
verték. Ezek után következett a tatabányai
Kalafa, akik tavaly a 3. helyen végeztek.
Sajnos megint úgy kellett utaznunk, hogy
épp hogy megvoltunk, így is 3 tizenhárom
éves kislánynak kellett végigjátszania a
mérkõzést. Az elsõ félidõben kiegyenlített
játék folyt, mind a 2 kapu elõtt adódott
gólhelyzet, de sajnos nem tudtunk gólt
rúgni, félidõ 0:0. A második félidõben a
Tatabánya támadott többet, de ha véletle-
nül sikerült megszereznünk a labdát, a bíró
azt azonnal elvette tõlünk, szemmel látha-
tóan gólt akart lövetni az egyébként is jobb
erõben, és veszélyesen támadó
Tatabányával. Sorba ítélte ellenünk a
szabadrúgásokat a kapu elõtt. Felháborító

volt, amikor Dalmácska, a 13 éves, 43 kg-
os kislányka labdát szerzett, az ellenfél
játékosa fellökte, akkor is Dalmácska ellen
ítélt. Végül is, amit akart a játékvezetõ,
Majerik József a 83. percben elérte: befújt
egy jogtalan bûntetõt. A lányok természe-
tesen hevesen reklamáltak, a bíró ezt nem
tudta elviselni, és ordenáré módon elkez-
dett ordítani a lányokkal. Felháborító, egy
férfi, hogy viselkedhet így?! Végül Esztert
kiállította, a Tatabánya pedig belõtte a
büntetõt. Ezek után következett a csúcs-
pont, a lányok felébredtek és elkezdtek
emberhátrányban nagyerõkkel támadni. A
büntetõ után 3 perccel Adrienn (Ada)
egyedül vitte kapura a labdát. A kapus
kiszaladt a kapuból, a16-os vonalán elütöt-
te a játékosunkat — ítélet: mehet tovább a
játék. Arcátlanság! Így a vége maradt 1:0.
Sajnálom, hogy ezután a meccs után, csak
Eszter fog bûnhõdni, meg én (Karikás
Rozália, engem is kiállított a bíró), mivel
ezek után nálam is elszakadt a cérna.
Majerik József bíró viszont
minõsíthetetlen viselkedése, és kritikán
aluli játékvezetése után is nyugodtan alud-
hat. 

Minden focizni vágyó fiút, és lányt
továbbra is szeretettel várunk 5-11 éves
korig. Jelentkezni lehet: 

Kõvári Péter: 0670/6324901, 
Kiss Kálmán: 0670/6197445, 
Karikás Rozália: 0670/6246961.

Bajnoki Tornákon a focista gyermekeink

Kerepesen élõ családok — akik tagjai a HIT Gyülekezetének —
segítõ szándékkal 150 nehéz körülmények között élõ családot támo-
gattak élelmiszerrel és ruhanemûvel. A rendezvényre 2012. január 28-
án a sportpályán került sor. A leginkább rászoruló családokat a
Családsegítõ Szolgálat értesítette. Az önkéntesek sátrat állítottak,
pakoltak, segítettek az embereknek ruhát válogatni sõt, azon adomá-
nyozottak számára, akik nehezen bírták el a kb. 10 kg-os csomagot
felajánlották, hogy segítenek azt az otthonukba szállítani. 

A történetnek itt még nincs vége, mert az extrém hideg idõjárás
beálltakor a Gyülekezet újra felvette intézményünkkel a kapcsolatot.

Az együttmûködés eredményeként 10 leginkább rászoruló kliensünk
jelentõs mennyiségû tûzifát kaphatott. 

Úgy gondoljuk, hogy ebben a nehéz idõszakban az egyik legna-
gyobb érték a közösségek összefogása és tenni akarása a településen
élõkért.

Családsegítõsök 

Kerepesi családok 
a kerepesi családokért
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