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Vállalom

SZÁMÍTÓGÉPEK
szerelését, telepítését, vírusirtását,

igény szerinti bõvítését és karbantartását, 
otthonában is. Mivel számomra ez hobbi,
így biztosan megtaláljuk a mindkettõnk

számára megfelelõ árat. Kerepes, Kistarcsa,
Szilasliget ingyenes kiszállás, NON-STOP.

Érd.: 06-20/220-34-94
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Május 6-án vasárnap szép verõfényes reggel-
re ébredtünk. A Szent Anna templom
délelõtti szentmiséjére gyülekeztünk, de
feltûnt, hogy az épület oldalánál tucatnyi fiú
és lány gyülekezik. Látszott rajtuk nagyon
készülõdnek valamire.
Néhány perc múlva a lelkes csapat már nem a
templom oldalánál gyülekezett, hanem az
oltár elõtt felsorakozva, lámpalázukat csöp-
pet sem titkolva belekezdtek Anyák napi

ünnepi mûsorukba. A mindennapi élet
pillanatait és a gyerek, meg a szülõ
kapcsolatát felelevenítõ szóképek, kisebb
emlékezések és versszakok az édesanyák és a
nagymamák szemébõl elõcsalták a hála és a
meghatottság könnyeit.
Köszönet valamennyiünk nevében a szép és
meghitt ünnepi megemlékezésért Sohan
Andrásnénak, Frajna András plébános úrnak
és a szereplõ gyerekeknek.

Anyák napja mise elõtt

Egyre többször és egyre
többen tesznek bejelentést a
Wéber Ede utcai óvoda
környékén élõ lakók a zajra és a közlekedésre, röviden; a
vízgyûjtõ árokban bulizó fiatalokra. Ez az új divat! Mióta elké-
szült az aszfaltos út és amióta a vízgyûjtõ árkot szépen
benõtték a fák és a
bokrok, azóta
csoportokba verõdött fia-
talok kerékpároznak,
újabban pedig motoroz-
nak a gödörben és az
úttesten, miközben han-
gosan kiabálnak és károm-
kodnak. Felbolydult a
környék. Tenni kell vala-
mit.

Nos, néhány hónapja a
biciklizõkkel beszélgetet-
te a polgármester és azt
javasolta, a szilasi réten
alakítsanak ki maguknak
egy kerékpáros akadálypá-
lyát önkormányzati segít-

séggel, de a fiatalok ki tudja
miért, azóta sem mozdították a
fülük botját sem, miközben az

árokban folytatódnak a bulik. Az itt élõ panaszos lakókkal
megállapodott a polgármester abban, hogy figyelik a randalíro-
zókat és rendszámokat, személyleírásokat adnak a körzeti

megbízott rendõrnek,
illetve az önkormányzat
közterület felügyelõinek.
Közben lakossági össze-
fogással a gödröt játszó-
térré alakítják, és ha kell,
akkor kerítéssel védik
meg a további rongálástól
és randalírozástól.

A fiatalok számára van
lehetõség és hely kerékpá-
ros akadálypálya kialakítá-
sára, de ahhoz nekik is
tenni kell valamit, például
kérnek, egyeztetnek,
aztán pedig dolgoznak is a
kialakításán. Ingyen nincs
semmi!

Buli a gödörben

Kerepesen egy Béke utcai ház
kerítésén vidáman lobogtat a
szél egy májusfát. Sajnos egyre
kevesebb helyen elevenítik fel
ezt a régis szokást, a májusfa
állítását, melynek eredete egyes
források szerint bibliai korra
tehetõ. 

A májusfáról elsõként a
tizenötödik században tett
említés Temesvári Pelbárt, aki
azt a kérdést firtatta, hogy miért
szokás a keresztényeknél május
elsején zöld ágakat tenni az
ajtókra, a házak bejáratának
környékét. Válaszul Fülöp
apostol történetét idézte fel, akit
Hierapolis városában meg akar-
tak ölni a hitetlenek. Hogy
tudják, hol szállt meg, zöld ágat
tettek a házhoz, hogy hajnalban
odataláljanak, de a Biblia szerint
reggelre Isten angyala a város
minden házára zöld ágat tûzött,
így nem lelték meg az apostolt.

Egy tizenkilencedik századi
szokásgyûjtemény másként
emlékszik. Eszerint Szent Jakab
és Szent Fülöp téríteni járták a

vidéket, utuk során hozzájuk
szegõdött egy Valburga nevû
szûz hajadon. A lányt a
pogányok ezért tisztátalannak
nyilvánították, rágalmazni
kezdték. Valburga leszúrta a
földbe vándorbotját, imádkozni
kezdett, mire a bot kizöldült.
Innentõl fogva a nõtlen ifjak
zöld ágat kezdtek állítani a jó
magaviseletû, jó erkölcsû
hajadonok ablaka elõtt
észrevétlenül.

A néphagyomány szerint
régen a legény így adta tudtára a
kiszemelt hölgynek, hogy udva-
rolna neki. A díszekkel, szala-
gokkal, esetenként borral is éke-
sített fa egy hónapig állt, utána
jött az úgynevezett kitáncolás,
egy olyan szimbolikus aktus,
mely során a lány és az apja elfo-
gadja udvarlónak a fát állító fiút.
A lány pogácsát sütött, az apa
pedig borral kínálta a legényt,
ezzel mutatva, hogy jövõbeni
férjként, võként tekintenek rá.

Az ünnepség a lányos háznál
zajlott, átjöttek a barátok, csa-
ládtagok és mulatni kezdtek a
kilátásba helyezett frigy okán.
Voltak helyek, ahol a májusfát
kitáncolás után szépen össze-
vágták, különleges faként kezel-
ték, onnantól fogva azzal gyúj-
tottak be a kályhában, kemencé-
ben, ameddig csak tartott.

Május elseje a faállításon
kívül a mezõgazdaságban is fon-
tos dátum volt. Úgy tartotta a
hiedelem, hogy ha május elseje
elõtti éjjel esik az esõ, nagy ter-
més lesz, ha hideg van vagy fagy,
akkor termés nem lesz. Az öre-
gek szerint azt is ki lehetett
következtetni, hogy milyen lesz
a jövõ tél. 

Szép hagyomány, kár, hogy
rohanó világunkban nincs
idõnk, vagy nem szakítunk idõt
az ilyen és ehhez hasonló — az
embereket egymáshoz köze-
lebb hozó, örömszerzõ-, és adó
— szokásokra, ünneplésre.  G.E.

Májusfa
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Végre birtokba vehettük a tavaly tavasz óta felújítás és
átalakítás alatt álló faluházat. Az uniós pályázaton nyert
mintegy 80 millió forintot több mint 30 millió forint
önrésszel kellett megtoldani, viszont mára elmondhatjuk:
Kerepesnek nincs szégyellnivalója amiatt, ahogyan a kul-
túrháza kinéz. Eddig volt, hiszen az épületet az elmúlt 50
esztendõben csak használták, még inkább lelakták, de olyan
gazdája, aki költött is rá, nem volt. A pincében talált
kõtábla írása szerint ezen a telken már az 1820-as években
épület állott, minden bizonnyal közfeladat ellátására
építették. Késõbb csendõrõrs mûködött benne, majd vörös
csillag került a falára és lakott itt vb titkár, orvos, volt benne
tanácsháza, katonai sorozóbizottság, sõt varroda is, olykor
pedig a kultúrának is helyet adott.

Most a pincét rendbe is hozták, amely így alkalmas
kisebb rendezvények, születésnapok, baráti összejövetelek
megtartására. A kiállító terem új parkettát, ablakokat és
világítást kapott, itt esküvõket, tanácskozásokat és
mûvészeti próbákat lehet tartani. A szórakozást büfé és tár-
salgó teszi teljessé, míg a földszinten számítógépes szoba
került kialakításra. A színházterem és a színpad ment át a
legnagyobb változáson, hiszen a színpad kialakítása és vilá-
gítása minden igényt kielégít, míg a színházterem
befogadóképessége 300 fõre emelkedett. Jöhetnek a színhá-
zi estek, az irodalmi színpadok és a látványos
rendezvények. Az épületet korszerû és energiatakarékos
fûtéssel szerelték fel, míg az udvar kinti rendezvények meg-
tartására is alkalmas, a közlekedés akadálymentesített. Az
udvaron — utalva a Forrás elnevezésre — Franka Tibor pol-
gármester magánemberként egy szökõkút felállításával
járult hozzá az ünnepélyes birtokba vételhez.

Az udvar padlástere — noha a pályázaton arra külön nem
nyertünk pénzt, mégis — annyira kialakításra kerültek, hogy
kevés ráfordítással 2-3 klubszoba akár 1-2 hónap alatt hasz-
nálható legyen. A kerepesi csoportok és tanfolyamok így
méltó helyre kerülhetnek.

Figyelem! A Forrás Mûvelõdési Ház mindenkié!
Magánszemélyek, társaságok, vállalkozások igénybe vehe-
tik rendezvények, tanácskozások, ünnepségek, esküvõk
stb. megtartására. Egyeztetni a 06-28/560-360-as telefon-
számon lehet.

A Forrás méltó Kerepeshez

Köszönet és hála
Az országos nagy meleg és

középiskolai ballagás ellenére a
mûvelõdési ház átadó ünnep-
ségére megtelt a Templom tér
késõbb pedig az új szín-
házterem. A nemzeti színû
szalagátvágást követõen pol-
gármesterünk majd a tervezõ, a
kivitelezõ és a pályázat
vezetõje méltatta a beruházást.
Az immáron csaknem kétszáz
esztendõs, de többször átalakí-
tott és most felújított épületet
Frajna András atya és Riskó
Géza lelkész szentelték meg.

A hivatalos ünnepséget
követõen hagyományõrzõ
kiállítás nyílt és a több száz fõs
közönség megtekintette az
épület valamennyi helyiségét.
Az enni és innivalóról a pályá-

zat projektmenedzsere és a
kerepesi szülõk és nyugdíjasok
gondoskodtak, akik fino-
mabbnál finomabb sütemé-
nyekkel és szendvicsekkel
köszöntötték az új házat és
egymást.

Felemelõ érzés volt, akár-
csak a helyi óvodások,
iskolások, táncosok, óvónõk,
hagyományõrzõ-, és nyugdíjas
csoportok fellépése az új szín-
házterem új színpadán.
Mindenki tett egy keveset a
sikerért! Köszönet és hála érte
a segítõknek.

Ugyanakkor kérünk min-
denkit, hogy vigyázzon a rend-
re, a tisztaságra, és a felújított
Forrás berendezéseire.
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2012. május 5-én 14 órakor kezdõdött el a Faluház ünnepé-
lyes átadása, Franka Pál Tibor polgármester, a Füvigáz2003
Kft. ügyvezetõje és Szabó Zoltán projektmanager szalagát-
vágásával. Ezek után a színházteremben polgármester úr
beszédével kezdõdött az ünnepség, majd Frajna András
esperes, valamint Riskó László református lelkész meg-
szentelte a Faluházat. Sajtótájékoztató keretében a teljes
projekt bemutatásra került. Az ünnepi mûsorban felléptek
Ragoncza Imre és csapatának társastáncosai, a település
óvodásai, iskolásai, a faluház csoportjai (Kisvirág
Tánccsoport, Pávakör Hagyományõrzõ Egyesület, Lila-
Akác Nyugdíjas Klub, Aranyesõ Nyugdíjas Klub, Együtt
Egymásért Nyugdíjas Klub, Hip-hop, akrobatikus rocky,
zumba) léptek fel. A fergeteges bemutatók után kötetlen
zene, tánc, beszélgetés folyt a Koktél Duó
közremûködésével. A rendezvényt színesítette a tárlatveze-
téssel egybekötött „Történetünk, történelmünk” kiállítás. 

Kerepes Nagyközség Önkormányzata 2009-ben az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív
Program (KMOP-5.2.1/A) keretében pályázott a faluház
felújítására. A projekt 20 %-os önrész mellett 72 220 617 Ft
Ft uniós támogatásból valósult meg. 

A faluház felújítása és bõvítése során az épületének teljes
akadálymentesítésére, energetikai korszerûsítésére és udva-
rának felújítására került sor. A földszint teljes átalakítására,
a színházterem és a színpad megújulására és bõvítésére
kerül sor, továbbá egy alagsori öltõzõ is ki lett alakítva

Ünnepélyes keretek

között került átadásra

a kerepesi 

Forrás Mûvelõdési Ház

További köszönet: A kivitelezõnek —FÜVIGÁZ Gépész  2003 Építõipari és Szolgáltató Kft. — Galambos Lajos; Menedzsment -
Euro - Ép Infó Kft.  vezetõje, Szabó Zoltán és dolgozói; Tervezõ - Száva István; Katolikus egyház — Frajna András esperes —
épületet biztosított; Családsegítõ — a sok segítségért, és befogadtak; Iskola — befogadták csoportjainkat, rendezvényeinket;
Könyvtár — befogadott csoportot, sok segítség; Kerepesi Községszolgáltató Kft. — bontás, költöztetés; Csoportjainknak a türel-
mét; Nagy Irénnek és a Kríger családnak a segítséget.
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Az önkormányzat 2011.
évi költségvetésének vég-
rehajtásáról szóló rendelet-
tervezet tárgyalása kapcsán
érdemes idézni a szakértõ
hozzászólását: „Szabályosan
készült el a beszámoló, lel-
tárral, mindennel alá van
támasztva, a vagyon meg-
osztás megtörtént. Az a
tapasztalatunk, hogy na-
gyon sok helyen nem tudtak
elkészülni vele december
31-ig. Az intézmények és a
nettósított beszámolók
egyeznek, - több önkor-
mányzatnál elõfordul a
beszámolók során, hogy
többféle probléma, eltérés
merül fel - de Kerepesnél
minden rendben van.”    

Mivel az eredeti pályázó
visszalépett, újra ki kellett
írni a pályázatot a Forrás
Mûvelõdési Házban kiala-
kított, büfé céljára alkalmas
helyiség eszközökkel, be-
rendezésekkel történõ fel-
szerelésére és üzemeltetésé-
re irányuló, a honlapon
megtalálható pályázati felhí-
vás alapján. 

A talajterhelési díjra
vonatkozó törvény kapcsán
sok probléma merült fel a
csatornahálózatra történõ
bekötés ügyében. A testület
napirendjére tûzte a csator-
nahálózattal kapcsolatos ké-
relmek, problémák tárgya-
lását és az alábbi elõterjesz-
tést fogadta el: „Kerepes
Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete
felhívja Horváth Csabát a
Szilasvíz Kft. ügyvezetõjét,
hogy készítsen részletes kimu-
tatást a szennyvízcsatorna
hálózatra jelenleg rá nem
kötött lakóingatlanok tekin-
tetében. A kimutatás mellett
készítsen mûszaki javaslatot
az érintett ingatlanok háló-
zatra történõ rákötésének le-
hetséges módozataira vonat-

kozóan. Felkéri a Település-
fejlesztési és Idegenforgalmi
Bizottság elnökét, hogy a
Szilasvíz Kft. jelentése alap-
ján az önkormányzat
ügyvédjének és a Szilasvíz
Kft. ügyvezetõjének bevoná-
sával tegyenek javaslatot az
érintett ingatlantulajdo-
nosokkal kötendõ jogi megál-
lapodások tartalmára.”

A Német Nemzetiségi
Önkormányzat levelet írt
jegyzõ úrnak, miszerint sze-
mélyi és tárgyi feltételek
biztosítását kérték az
önkormányzattól nemzeti-
ségi munkájuk segítése
érdekében, eddig eredmény-
telenül, illetve „rendkívüli
hiányosságokkal”. Újabb, a
testülethez benyújtott ké-
relmük tárgyalása kapcsán
Oláh János jegyzõ elmond-
ta, hogy a nemzetiségi
önkormányzatokról szóló
ez év januártól hatályos
jogszabály több olyan lehe-
tõséget, jogot és érdekérvé-
nyesítési lehetõséget fogal-
maz meg, amellyel a telepü-
lési önkormányzat és a
nemzetiségi önkormány-
zatok együttmûködésének
elemeit egy megállapodás-
ban kell meghatározni.
„Településünk érdeke az
lenne, ha a három nemzeti-
ségi önkormányzatunk
együtt tudna mûködni,
mellyel településünk hírét,
hírnevét akár közösen, akár
külön-külön is öregbítenék.
Önkormányzatunknak a
települési nemzetiségeinket
megfelelõ súlyukkal kezelni
kell, megfelelõ partnerséget
kell biztosítani, mindamel-
lett, hogy településünk
költségvetési forrásai is vé-
gesek, a nemzetiségi önkor-
mányzatok költségvetése
még inkább véges. Sze-
retném, ha a képviselõ-tes-
tület, nemzetiségi önkor-

mányzati elnökökkel, ta-
gokkal közösen egyeztetne,
meghatározná azt a módot,
formát, helyiséget, idõtar-
tamot, módszert, amellyel
tudjuk segíteni, mint tele-
pülési önkormányzat nem-
zetiségi önkormányzatain-
kat — fogalmazta meg vé-
leményét a jegyzõ. A
képviselõtestület úgy hatá-
rozott, megbízza Mayer
Endre Gyuláné képviselõt,
hogy a három nemzetiségi
önkormányzatot összefog-
va alakítsanak ki konszen-
zust az együttmûködésre a
települési önkormányzattal.

Sokakat érintõ napirendi
pont volt, melyben a Kép-
viselõ-testület az önkor-
mányzat által eddig kész-
pénzben nyújtott szociális
ellátási rendszert felváltó
utalványrendszerben törté-
nõ kifizetési módot tárgyal-
ta. Korábban is megfogal-
mazott cél volt már, és a

szociális bizottság is java-
solta, hogy a segélyezés
lehetõség szerint ne pénz
formájában kerüljön a rá-
szorulókhoz, hanem vagy
természetben, vagy utalvány
formájában. Ennek eredmé-
nyeképpen most a testület
megszavazta az elõterjesz-
tést, mely szerint ezentúl
utalvány formájában kapják
a rászorultak az ellátást.

Ismét elõkerült a Gyár
utcai ingatlan eladási
lehetõsége. A testület az
ingatlan értékesítése mellett
döntött, és ennek érdeké-
ben az önkormányzati va-
gyonrendeletben foglaltak
figyelembe vételével kíván
eljárni. A vételi ajánlatok
értékelésénél az ajánlati
áron kívül a bizottság javas-
latát elfogadja és támogatja,
hogy a vevõ-jelölt, igazolt,
rendszeres jövedelemi vi-
szonyai is értékelésre kerül-
jenek.                              G.E.

BESZÁMOLÓ testületi ülésrôl
Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete a 2012. április 26-án megtartott testületi ülésén 27
napirendi pontot tárgyalt, melynek többsége
rendeletalkotásról szólt, a képviselõk meghallgatták az
intézmények 2011 éves beszámolóját, a bölcsõde nevelési
programját, valamint döntöttek két zártkerti ingatlan
belterületbe vonásáról.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat-képviselõtestülete

pályázatot hirdet
a 2144 Kerepes, Gyár u. 5. szám alatt lévõ (2800/1 hrsz-ú)

kivett lakóház és udvar besorolású ingatlanának értékesítésére.
Az ingatlan paraméterei:

Telek területe: 259m2

Víz, villany az utcában kiépítve
Lke-1 építési övezet, oldalhatáros beépítési móddal, 

a telek nagyságnak 30 %-os beépíthetõsége, 
6 m-es építménymagassággal

Részben elbontott, lebontandó építményt tartalmaz.

A pályázat benyújtásának helye: 
Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 27.
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Harmadik alkalommal hívta össze
Polgármester úr a civil szervezetek
képviselõit megbeszélésre, a települést
érintõ, aktuális témák megvitatására, javas-

latok meghallgatására. A megújult Forrás
Mûvelõdési házban május 17-én délután 4
órakor kezdõdõ fórumon elsõként a
Hungaroringgel kapcsolatos elvárások és
teendõk kerültek terítékre. Továbbra is
nehezményezték a hozzászólók a verseny-
pálya zajhatárérték túllépését, de azt is
elismerték, hogy az elõzõ évekhez viszo-
nyítva sokkal jobb a helyzet, a hangos ver-
senyek és rendezvények száma csökkent,
éjszakai futamokat a ring nem szervez és a
vezetõség is készséges és törekszik a békés,
mindenki számra elfogadható együttmû-
ködésre. A Szilasliget Teleház elnökhelyet-
tese szerint a Zrt törvénytelenül mûködik,
be-mutatott egy általuk készített tiltakozó
plakátot, mely szerint az F1 futamok

kivételével a versenypálya mûködése nem
felel meg a környezetvédelmi elõírásoknak.

Felmerült a szilasligeti településrész
Közösségi Házának jövõbeni üzemeltetése.

Polgármester úr felvetette azt a
lehetõséget, hogy a Wesselényi
utcában nyár közepén átadásra
kerülõ nyugdíjasok és
fogyatékkal élõk napközi ottho-
nának átadása után szabaddá
váló épületben a  községben
szép számmal mûködõ
civil szervezetek kapjanak
helyet, és saját fenntartás-
ban „üzemeltethetnék”

azt. Javaslat hangzott el a ház eddigi
formában történõ üzemeltetésére,
sõt, felvetõdött egy átmeneti óvodai
csoport kialakítása is. 

Szintén mindenkit érintõ téma volt
a helyi buszközlekedés további sorsa.
Mint ismeretes, a jelenlegi
üzemeltetõ szerzõdése lejárt, egyéb-
ként pedig a szolgáltatás számára
veszteséges. A hivatal pályázatot írt ki
a buszközlekedés üzemeltetésére,
addig is csökkentett járatszámmal, a reggeli
és a késõ délutáni járatokat megtartva szállít-
ja az utasokat a Szekér Transz Kft. Busz jára-
tot, ha csökkentett járatszámmal is, de min-
denképpen fent akar tartani az önkormány-
zat a tanulók és a dolgozók érdekében.

Húsz év óta elõször, és a tényleges
együttmûködés elsõ kézzelfogható intéz-
kedéseként a fórum másnapján a ver-
senypályát üzemeltetõ Hungaroring Zrt
ügyvezetõ igazgatója Gazsi Júlia, Franka
Tibor Kerepes-, és Babitz László
Mogyoród polgármestere 10 fát ültetett el a
Ring kerítésén belül a kerepesi oldalon. Az
ügy-vezetõ elmondása szerint ez volt az
elsõ lépés az õsszel kezdõdõ erdõsáv telepí-
tési projekt megvalósítása kapcsán, amiko-

ris a pálya kerítésén belül földdel töltik fel a
kerepesi oldalt, melynek tetejére fákat ültet-
nek, amely fásítás „hangszigetelõ” funkciót
betöltve csökkenti a ring felõl Szilasliget felé
érkezõ zajokat.                                    

GE

Civil fórum és erdõsáv

Felújítás alaptól a tetõig — kérdések és válaszok III.

Legutóbb a házak lábazatának és födémének szigetelésével és a fûtési
energiaveszteség csökkentésével foglalkoztunk. Viszont a  fûtési energia
kb. 15 %-a a nyílászárókon keresztül távozik , ezért ez is érdemel
néhány gondolatot. A régi házak kapcsolt gerébtokos ablakainál érez-
tük, ha fújt kint a szél és lengette a függönyt. Természetesen, ahol befe-
lé jön a hideg, ott a nagyon drága gázfûtéssel elõállított meleg is távozik. 
Ezért a külsõ falakra felrakott homlokzati hõszigeteléssel egyidejûleg
célszerû kicserélni a nyílászárókat is. A legelterjedtebbek és a felújítá-
soknál leggyakrabban alkalmazottak az 5 légkamrás, mûanyag
tokszerkezetû, acélvasalású, Uü=1 értékû hõszigetelt üvegezésû abla-
kok. Miért? Mert ár-érték arányuk a felújításoknál kiváló, beszerelés
után nem igényelnek karbantartást, színtartók. A klasszikus 150/180-as
ablak ára 57.000 Ft, a 60/60 fürdõszobai ablaké 12.000 Ft körül van, a
90/210 méretû bejárati ajtó kb. 114.000 Ft-ba kerül. Nagy átlagban
elmondható, hogy a példánkban eddig szereplõ 10x10-es kockaház
külsõ nyílászárói 300-350.000 Ft-ból lecserélhetõk. Lényeges, hogy az
ablakcsere után a külsõ szigeteléssel „ráforduljunk” az ablakkávákra, ill.
az ablakkeretre is.
Sokan panaszolják, hogy a szigetelés és ablakcsere után a házban belül

penészesedés jelei láthatók és okolják a fel-, ill. betett anyagok miatt
kialakult dunsztosüveg jelenséget. Az igazság, hogy eddig is volt pára a
házban, csak a drága gázzal felfûtött beltéri levegõ felszárította és/vagy
kiment a különbözõ réseken. Most viszont nem tud távozni, ez tény.
DE!! Minden házban kell szellõztetni, még télen is. Ezt a modern (pl.
passzív)házakban hõcserélõs szellõztetõ berendezésekkel oldják
meg,így a szabadba „kiengedett” hõenergia egy jó nagy részét ismét
felhasználhatjuk a kintrõl beengedett friss levegõvel. Felújításkor túl
nagy költség lenne, ezért marad a szellõztetés, vagy az ablakok felsõ
keretébe beépített légbeeresztõ, ami páraszabályozottan engedi be, ill. ki
a friss levegõt. Ennek költsége helységenként kb. 18.000 Ft.
A mûanyag ablakok helyett tehetünk be fából készült nyílászárókat is
,bár ezek ára magasabb (fafajtától és minõségtõl függ), viszont ezeket
évente 1-2 alkalommal speciális olajjal le kell kezelni.
Összegezve: egy ilyen kockaháznak a teljes külsõ felújítása szigeteléssel,
ablakcserével kb. 1,2-1,4 Mft-ból elvégezhetõ. A fûtés költsége ezután
kb. felére csökken. 
A legtöbben úgy próbálnak meg spórolni, hogy lejjebb tekerik a fûtést,
miközben nem kellene feltétlenül hidegebb lakásban élniük. Ezért
következõ alkalommal a fûtéskorszerûsítést fogjuk körbejárni, így aztán
mindenki maga döntheti el, hogy a saját házánál mi a legszükségesebb

beavatkozás egy felújítás során.
Segítséget szeretne kapni a háza, lakása felújítá-
sához? Keressen meg minket személyesen vagy
email-ben.
Coll-Stock — mérce az építkezésben.

folytatjuk….
Hitkó László

Felújítás alaptól a tetõig — kérdések és válaszok III.
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Egy amerikai egyetemi hallgató
Denis Hayes 1970. április 22-én
nagyot álmodott, és a Föld védelme
érdekében elindított egy mozgalmat,
amely mára már szinte az egész világra
kiterjedt.

Hazánkban is évrõl-évre egyre több
ember gondolkodik el azon, hogy mit
tehet környezete épségéért, tisztasága

megóvásáért. Egyre tudatosabban
kezeljük és megértjük a következõ
egyszerû összefüggést: tisztább kör-
nyezet - több egészség…

Lassan tíz éve annak, hogy minden
tavasszal Kerepes település is
bekapcsolódik a „FÖLD NAPJA”
nevû világméretû mozgalom honi ren-
dezvényeibe. Ezt a programot a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest
megyei Igazgatósága szervezi hagyo-
mányosan. Mint köztudott e cég nem
csak eszközt biztosít, hanem bérment-
ve el is szállítja a felszedett szemetet.
Ez igen áldásos körülmény a manapság
oly nagyon költségérzékeny önkor-
mányzatok számára. Ezért minden
évben több száz település csatlakozik
ehhez a programhoz.  

A rendes felhívás 23-a, hétfõ
délelõttre szólt. Mivel ebben az idõben
az emberek dolgoznak, így nyilvánva-
lóvá vált, ha azt akarjuk, hogy minél
többen csatlakozzanak, akkor idõben
növelnünk kell a csatlakozás
lehetõségét.  Így a kesztyûk, zsákok
felvételénél már úgy tájékoztattunk,
hogy nincs semmi akadálya az elõtte
hétvégén való szedésnek. Nekünk
szervezõknek az a legfontosabb, hogy
ennek a pár napnak a végén, a plakáton
kiírt idõre tudassák velünk: hol meny-
nyi zsák, vagy géppel felszedendõ sze-
mét található!                                            

Tehát a lakosság már pénteken-
szombaton elkezdte a takarítást. Az
Iskola, mint minden évben most is

készségesen állt hozzá. Természetesen
õk sem tudták vállalni a hétfõi napot,
hanem már 21-én szombaton, igen
praktikusan az iskolai, éves
papírgyûjtéssel kapcsolták össze a
programot — és mentek ki az elõre
megnézett területekre. Üdítõ az idén
sem maradt el, hála azoknak a
boltosoknak, vendéglõsöknek és

magán személyeknek, akik anyagi
támogatásukkal is képesek voltak
segíteni. 

A környezettudatos szemlélet
gondolatának megfelelõen a két szila-
si és a kerepesi nagy óvodában majd
400 apróság serénykedett. Az ifjú
hölgyek és urak, a holnap felnõttjei,
nem vettek részt a szemétszedésben,
mint máskor sem — õk a maguk
lehetõségeivel járultak hozzá a nap
sikeréhez. Itt a gondolat elültetése a
lényeg, s nem valamiféle fizikai hasz-
nosság!  Minden évben az Óvodáik
udvarát és környékét csinosítják.
Nem maradt el a köszönet sem — jó
munkáért díjazás jár. Kb. 5 kg frissen
sütött Fornetti süti volt a jó munka
gyümölcse. Nevelési szempontból ez
egy nagy lehetõség, amit nagy hiba
volna kihagyni a gyermekek tudatos,
környezetet kímélõ nevelése terén.
Egyszer beszéltem egy idõs falusi

asszonnyal aki a szemembe nézve azt
mondta:   lehet ezt-azt szervezni,
ilyen-olyan eredményeket elérni, de
gyökeres, tiszta változást, elõrelépést
csak úgy tudsz csinálni, ha a kicsiket, a
gyerekeket tudod mozdítani… 

Ebben az évben az intézmények és
civil szervezetek is felhívást kaptak és
önállóan vettek részt a szemét szedés-
ben, azokon a helyeken, amelyeket õk
fontosnak tartottak. Valószínûsíthetõ,
hogy kb. 700-800 gyermek és felnõtt
vett részt az idei takarításban.  

Köszönjük segítségét az alábbiak-
nak: Pongó Béla, Terike zöldség,
Mariann Kisbolt -  Plachtinszky
Jánosné  „Pietró” Presszó, és kis  ABC.
Köszönet illeti azokat az iskolai és
óvodai pedagógusokat, dadákat, akik
mindig, most is példát mutattak a gye-
rekeknek és vezették a kezüket. Nagy
László, iskolánk igazgatója és
Jankovicsné Lengyel Mária, az óvoda
vezetõje minden évben értékén

kezelik, kellõképpen segítik ezt a
fejlesztõ programot.   Köszönöm
Pordán Miklós, a KHT vezetõjének és
csapatának hasznos ötleteit és a jó
együttmûködést.

Meg kell említeni, sajnálatos módon
több utcai szemetesnél azt lehet látni,
hogy van, aki azzal szórakozik rend-
szeresen, hogy a dugig tömött utcai
kis szemetest kiborítja (pl. a
Templommal szemben). Ez bizony
igen szívfacsaró látvány tud lenni.
Javaslat: addig kellene üríteni, míg van
mit. Az Alsóvégen, a „Jelzõkõ” és a
Kereszttel szemben valaki eltüntette a
szemetest. Rendszeresen ott éktelen-
kedik tisztességes halom szemét — és
sajnos nagyon sokan látják… 

Tisztelt Olvasó ! Találkozzunk a
következõ Föld Napja rendezvényen és
egyre igazabb lesz: „Fogyóban a szemét
Kerepesen”!

Véber Gábor szervezõ

„Szedd magad” a Föld Napján
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Június utolsó szombatján
ismét megrendezésre kerül az
hagyományos Nemzetközi
Nemzetiségi Fesztivál, immá-
ron 11. alkalommal.

Az idei évben is a Templom
utca végében kerül sor a ren-
dezvényre, ahol a helyi csopor-
tokon kívül több olyan
hagyományõrzõ csapat is fel-
lép, akik még nem jártak
Kerepesen. Fogadjuk Õket
szeretettel, azért jönnek, hogy
megmutassanak egy keveset a
saját világukból, megõrzött
hagyományaikból, népvisele-
tükbõl.

A felújított Forrás
Mûvelõdési Házban Kerepesi
helytörténeti és hagyomány-
õrzõ tárgyaiból lesz kiállítás. A
kiállított tárgyak szlovák
nemzetiségi elõdeink viseletét,
használati tárgyait mutatják be,
korabeli fényképekkel illuszt-
rálva, melyek családi és közös-
ségi eseményeket mutatnak be. 

A  használati tárgyak, babák,
viseletek gyûjtése, évek óta
rendszerezésen folyik Zombori
Hubertné vezetésével aki a kiál-
lítást rendezte be.

Hagyományhoz híven a
rendezvényt kétnyelvû szent-
misével nyitjuk meg a  századik
évfordulóját ünneplõ szent
Anna templomban 14 órai kez-

dettel. A szentmisét Galgóczi
Rudolf esperes atya Zselizbõl
(SK) és Frajna András esperes
atya a Kerepesi egyházközség
vezetõje koncelebrálják.

Külön szeretném felhívni a
figyelmet a szentmisére és kér-
ném, hogy minél többen jöjje-
nek el. Nem csak a kiváltságo-
sok számára miséznek az atyák
és utaznak több száz kilomé-
tert. Legyenek kíváncsiak a
magyarok is hogyan hangzik ez
a nyelv, milyen egy ilyen mise. 

A szentmisét követõen
zenés felvonulással megyünk a
díszburkolatos Templom utcán
a színpadig, ahol Franka Tibor
polgármester a rendezvény
fõvédnöke, Aszódi Csaba
András az Országos Szlovák
Önkormányzat elnökhelyette-
se és Kiss Károly a Kerepesi
Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke nyitják meg a
rendezvényt.

A fellépések után táncházzal
zárjuk a remélhetõen fergete-
ges fesztivált.

Nemcsak a fesztiválra
hanem a táncházra is szeretettel
várunk mindenkit! Senki ne
menjen haza mert az ami
következik az nem
szokványos, a jó hangulatról
élõ zene és Ragonca Imre gon-
doskodik.

A programok Önökért
készülnek sok munkával és sze-
retettel! Tiszteljenek meg jelen-
létükkel! A belépés díjtalan!

Kiss Károly 
elnök

Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Kerepes

Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál 2012.  június 30.

„Õseink nyomában”

Automata 
mosógép 

szerviz
Billinger Zoltán
06-30-214-6366

Kerítésszaggató SkodaKerítésszaggató Skoda
Egy Skoda Fábia típusú személygépkocsi „landolt” a
Szabadság úti lámpás keresztezõdés melletti ház
kerítésében. A gépkocsi vezetõjének elmondása szerint
mûszaki hibás lett az autója, ezért õ, hogy ne ütközzön a
szembejövõ autóval, elrántotta a volánt és a jelzõlámpa
kitörése után a nekicsapódott ház kerítésének. Személyi
sérülés szerencsére nem történt, a kár körülbelül 1 millió
forint.
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Beköszöntött a
tavasz ezért több idõt
töltünk a szabadban.
A belsõ kerítés
elkészült, így a
levegõztetés során
zárt udvaron, bizton-

ságos környezetben tudnak játszani a bölcsisek. Az erõs UV
sugárzás ellen fényvédõkrémekkel védekezünk. Kérjük a
kedves szülõket, hogy gyermekük számára világos színû kis
kalapot, kendõt biztosítsanak, kivédve a nap káros hatásait.
Ebben az idõszakban már több folyadékra van szüksége a szer-
vezetünknek, a gyerekekre pedig kiemelt figyelmet kell fordí-
tanunk a melegebb napokon.  Nagyon fontos a folyadékpót-
lás, ezért a szabadban tartózkodás során mi is gyakrabban
kínáljuk vízzel, gyümölcslével a kicsiket. Fontos, hogy az
étrend is több gyümölcsöt, zöldfélét tartalmazzon, hisz szer-
vezetünk a tél folyamán kiürítette vitamintartalékokat, amit a
tavaszi, nyári hónapokban változatos, szezonális alapanyagok-
ból készített étrenddel pótolni tudunk.
Bölcsõdénkben 2012. május 25-én családi napot rendezünk.
Ennek programja a következõképpen alakul:
• Délelõtt az udvaron leszünk (idõjárástól függõen).
• Mini fánk sütés (szülõi felajánlás, amit ezúton is

köszönünk!!!!)

• A Kölyökidõ Alapítvány segítségével arcfestõt szervezünk
erre a napra, aki a délelõtt folyamán fog igénytõl függõen
tevékenykedni.

• 13.00 órai kezdettel Dr. Vaszil László gyermekorvos és a
védõnõk fognak kötetlen beszélgetés keretében minden
olyan problémára válaszolni, ami a picikkel kapcsolatban
felmerül.

• Az ébredés és uzsonna után Bábszínházi elõadásra kerül
sor.

A Babrakadabra Bábszínház mûvészei tartanak elõadást,
kicsit rendhagyó módon, a bölcsõdés korú gyermekek
igényeinek, érdeklõdésüknek megfelelõen.
A színházról a www.babrakadabra.net honlapon
tájékozódhatnak.
Minden szülõt szeretettel várunk ezen a napon, hogy gyer-
meknap közeledtével egy színes, vidám napot tölthessünk
együtt gyermekeink örömére. 
A bölcsõdébe a beiratkozás megtörtént. Június végén 33 apró-
ság számára rendezünk ballagási ünnepséget.
A megüresedett helyekre a létszámunk betelt, szeptembertõl
folyamatosan történik majd az új gyerekek beszoktatása.
Az újonnan érkezõ apróságok szüleinek júniusban szülõi érte-
kezletet tartunk, ahol minden tájékoztatást megkapnak a fel-
vétellel kapcsolatban. Ennek idõpontjáról —emailban kapnak
az érintett szülõk értesítést.
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BÖLCSI HÍREK

OVI-HÍRADÓ

Csicsergõ óvoda

Meseliget óvoda

Április 19-én a Mókus és
Méhecske csoportból né-
hány gyerek szavalóverse-
nyen vett részt az iskolában.
A Méhecske csoportból
Kõszegi Anna, Sebõ An-
na, Sebõ Marcell, Radnóti
Botond, a Mókus csoport-
ból Karácson Domonkos, 
Szilléry Szabolcs, Agárdi
Dávid mondták el verseiket.

A gyerekek szépen, hangsú-
lyozva, bátran mondták a
verseket. Eredményes sze-
replésükért oklevéllel,
könyvvel jutalmazták õket.
Április 28-án ugyanezek a
gyerekek a Royal Station-
ban rendezett „kortárs köl-

tészet gyerekszemmel”
versmondó versenyen szin-
tén elõadták választott ver-
seiket. A versenyen Szil-
léry Szabolcs különdíjat
nyert. Április 21-én, szom-
baton társadalmi munka
keretében udvarrendezés
folyt a Csicsergõ óvodában,
sok szülõ részvételével.
KÖSZÖNJÜK!

A Süni csoportban elké-
szültek a személyiség lapok.
A kicsik izgatottan készül-
tek elsõ mûsorukra az any-
áknapi ünnepségre. Minden
gyerek részt vett a köszön-
tésen.

A Fecske csoportban

befejezõdtek a DIFER fel-
mérések. Az édesanyák
köszöntésével kezdték õk is
a május hónapot. Május 9-
én a Meseerdõ bábszínház
látogatott el hozzánk. Az
udvari színpadon báboztak
a gyerekek nagy örömére.

A Mókus csoportban a
kicsik személyi lapja a
középsõsök DIFER felmé-
rése szintén elkészült.
Május 10-én a csoport
könyvtárlátogatáson vett

részt Gödöllõn a Madarak,
fák napja alkalmából. A gye-
rekek érdekes, új ismeretek-
kel gazdagodtak.

Csiga-biga csoportosa-
ink is túl vannak a DIFER
felmérésen és a szép anyák-
napi köszöntésükön.

A Méhecske csoportosok
egyénileg köszöntötték az
édesanyjukat. Megható,
szép, bensõséges ünnep volt.
Minden csoportban folyik a
készülõdés az évzáróra.

Április 21-én a Föld napja
alkalmából kerti munkálato-
kat végeztünk a szülõk és a
gyerekek segítségével. A ker-
teket tettük rendbe, füvesí-
tettünk az elszáradt bokrokat
kivágtuk és helyükre újakat
ültettünk. R. Martin anyuká-
ja segítségével még a sövé-
nyeket is lenyírták nekünk,
valamint a virágládáinkba
tavaszi virágokat ültettek. Így
lett ismét szép virágos az
óvodánk udvara. Köszönjük
mindazon családok munká-
ját, akik szabadidejüket felál-
dozva segítették óvodánk
szépülését!

Maci csoportosaink ápri-
lis 19-én a Budapest
Bábszínházban jártak, ahol a
Misi mókus kalandjai c.
elõadást nézték meg. Erre az
eseményre az anyukák is
elkísértek bennünket, sõt
voltak olyan gyerekek is,
akikkel az egész család (apa,
anya, testvér) együtt volt.
Mindenki nagyon jól
szórakozott a színvonalas
elõadáson, de a kicsiknek a
kétszer ötven perces elõadás
kissé hosszúnak bizonyult.
Egy Maci csoportos kisfiú
szüleitõl 6db rollert kaptunk
ajándékba, amit a gyerekek
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A középsõs csoportokban
befejezõdtek a DIFER
felmérések. A szülõket az
eredményekrõl folyamatosan
tájékoztatjuk.

Április 19-én versmondó
versenyen vettünk részt az
iskolában. A Napocska cso-
portból Bólya Bíborka, Idrányi
Márk és Tornyi Larissza, a
Margaréta csoportból
Burkovics Viktória, Mikita
Hanna, Osváth Kincsõ képvi-

selték az óvodát. Mind a hat kis-
gyerek oklevelet és csokoládét
kapott a jó szereplésért.

Április 23-án a Föld napja
alkalmából rendbe tettük az
óvoda udvarát. Seprût, gereb-
lyét ragadtak a gyerekek, hogy
szebbé tegyék a környezetüket.
A kisebbek az elhullott
papírszemetet gyûjtötték össze.
A szorgos munkáért pogácsát,
üdítõt kaptak az önkormány-
zattól a gyerekek.

Minden iskolaérett nagy-
csoportos beiratkozott az isko-
lába. A nagyok boldogan
mesélték a kisebbeknek a jeles
eseményt. Sokan tudják, hogy
ki lesz a tanítónénijük. Egész
évben több alkalommal is talál-
koztak velük, így nem volt
ismeretlen a személyük.

Három csoport kirán-dulni
volt Gödöllõre, ahol a
hüllõkiállítást is megtekintet-
ték. A gyerekek roppant izgal-
masnak találták a krokodilt és a
madárpókot. Volt, akit a
hatalmas kígyók nyûgözték le.
Öröm volt nézni, ahogy a gye-
rekek egyik terráriumtól a mási-
kig szaladtak. Egész héten errõl
meséltek. A kiállítás után nagy
élményt jelentett a közeli ját-
szótéren tett látogatás. Sok

olyan játékot kipróbálhattak,
amely újdonságot jelentett szá-
mukra.

Minden csoportunkban
május elsõ hetében megtartot-
tuk az anyáknapi ünnepségeket.
A gyerekek énekekkel, versek-
kel köszöntötték édesanyjukat,
a maguk készítette ajándékok-
kal kedveskedtek nekik.

Május 5-én a Faluház
átadásán óvodánkból a
Napocska csoportosok és a
Margaréta csoportosok sze-
repeltek énekes táncos mû-
sorukkal.

A Gyöngyvirág és a
Margaréta csoportosok a
Madarak, fák napja alkalmából
erdei sétán vettek részt, ahol a
madarak énekét hallgatták és az
erdõ fáival ismerkedtek.

Szivárvány óvoda

rögtön birtokba is vettek és
azóta is naponta rendszere-
sen használnak. Köszönjük
szépen!

Katica csoportosaink a
Föld napja alkalmából beszél-
gettek a Földünk megóvásá-
nak fontosságáról. Versekkel,
dalokkal, süteményekkel
köszöntötték az édesanyákat,
melynek során a maguk
készítette ajándékokat is
átadták.

Pillangó csoportosaink

május 3-án köszöntötték az
édesanyákat közös anyák
napi mûsorukkal. Április 18-
án ellátogattak a Kerepesi
pékségbe, ahol körbenéztek
és megtanulták, hogyan
készülnek a péksütemények.
Kóstolót is kaptak, islert és
pogácsát hoztak magukkal az
óvodába, amit aztán jóízûen

elfogyasztottak.
Teknõs csoportosaink

április 19-én versmondó
versenyen vettek részt az
iskolában. Mindezt
megelõzte egy házi verseny,
melynek során a gyerekek
döntötték el, hogy ki mehet
közülük az iskolai verseny-
re. Az iskolában Nagy
Benedek, Edényi Nóri és
Cserkúti Peti mondhatta el
választott versét, amelyet a
tanítónénik könyvjutalom-

mal díjaztak. Gratulálunk a
versenyzõknek! A Föld
napján elültetett virágokat
ebben az évben csoportunk
locsolgatja. A gyerekek
nagy lelkesedéssel hordják
kis locsolókannáikban a
frissen ültetett bokrokhoz
és virágládákhoz a vizet és
öntözgetik azokat.
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Az iskola hírei

Egy internetes oldalon olvastam döbbenten, hogy egy
európai háztartás évente átlagosan 6 fa életét dobja a kuká-
ba. És azt is, hogy 54 kg újra hasznosított papír megmenti
egy fa életét. Most nagy örömmel jelenthetem, hogy isko-
lánk tanulói, szüleik és pedagógusaik több mint 21 ezer kg
papír összegyûjtésével közel 400 fa életben maradását
segítette elõ. Mellesleg ezzel 630 ezer forintot is kerestek a
szorgalmasan gyûjtõk, aminek kétharmadát a diákok sze-

mélyesen kapják meg, a maradékból pedig iskolai- és osz-
tálykirándulások, versenyek, jutalmazások kerülnek támo-
gatásra.
És hogy kik voltak a legügyesebbek a felsõ tagozaton?
5. OSZTÁLY: Bereczky Laura 356 kg, Csaba Enikõ 139 kg,
Füredi Noémi 215 kg, Konfár Balázs 179 kg, Oláh Brigitta
158 kg, Sajben Gréta 196 kg, Sárvári Éva 182 kg, Tóth
Vivien 126 kg, Verdes Bettina 212 kg
6. OSZTÁLY: Bajusz Zsuzsanna 298 kg, Barabás Géza 257
kg, Boros Gergely 102 kg, Fónagy Daniella 164 kg,
Montalbano Frediano 132 kg, Nemes Péter 123 kg,
Popovics Patrik 110 kg, Ragoncza Péter 157 kg, Sárvári
Mercédesz 149kg, Sárvári Nikolett 349 kg, Szûcs Vivien
260 kg
7. A-B OSZTÁLY: Bereczky Gábor 233 kg, Fazekas István
248 kg, Lastyák Renátó 110 kg, Németh Nimród 250 kg,
Szénási Zsófia 144 kg, Vetõ Roland 137 kg, Gánicz Richárd
114kg
Csendes Zsolt 200 kg, Hock- Sirsom Viktória 169 kg,
Nemes Bettina 123 kg, Pivarcsi Szabolcs 305 kg, Striczky
Panna 308 kg
8. OSZTÁLY: Cserven Szabina 102 kg, Horváth Adrienn
103 kg, Jakab Patrik 169 kg, Petrovics Zsuzsanna 110 kg,
Uzsoki Zsófia 134 kg

Köszönjük nem csak nekik, de mindenkinek, aki akár
gyûjtõként, akár segítõként részt vett ebben a nagy attrak-
cióban. Köszönjük Pivarcsi apuka, Striczky apuka, Gánicz
apuka önzetlen segítségét, amellyel a három konténer meg-
töltését nagyban megkönnyítették.

Senki ne felejtse, papírgyûjtés õsszel is lesz!!! Ne hagy-
junk egy deka papírt sem kárba veszni!!  

Müllnerné Sz. Margit
DÖK

Az iskola tavaszi  

papírgyûjtésének eredményei
Egy csepp a tengerben. 

Cél a takarékosság mellett 
a környezettudatos nevelés 

Alsó tagozatos papírgyûjtési eredmények:
1000 kg fölött
Szûcs Botond 1.a 1314 kg
600 kg fölött
Bólya Liliána 1.a 634 kg
Tronka Krisztofer 1.a 634 kg
500 kg fölött
Wéber Barnabás 1.c 539 kg
Skolnikovics Natália 1.a 500 kg
400 kg fölött
Horváth Bence 3.a 489 kg
Fazekas Zoltán 2.o 479 kg
Fehérvári László 1.b 408 kg
300 kg fölött
Bende Bogi 1.b 339 kg
Bende Bianka 1.b 339 kg
Molnár Sándor 4.o 329 kg
Rutkai Botond 4.o 317 kg
Vilhelm Zalán 1.c 308 kg

Április 17-én, kedden Katasztrófa- és Balesetvédelem
versenyen vettünk részt a gödöllõi Tûzoltóságon. A
versenyre iskolánként egy 4 fõs csapatok indulhattak, ahol
elméleti és gyakorlati tudásukról kellett számot adni a tanu-

lóknak. 11 versenyszámban mérettették meg magukat a
csapatok, mint például Nyúlgát építés, Elsõsegélynyújtás,
Poroltóval „erdõtûz” oltás, Túlélõcsomag összeállítás kite-
lepítés esetén. A feladatoknál a tudás mellett a pontosságra
és az idõ betartására is szükség volt.
A versenyen Cserven Szabina, Czinanó Máriusz, Nagy
Richárd és Zlatnik Anna tanulók vettek részt. Ezúton is
gratulálok a sikeresen és jól végrehajtott versenyért!

Gulyás Zoltán

Katasztrófa- és balesetvédelem 

Iskolánk áprilisban versmondó versenyt rendezett. Idén is
meghívtuk a nagycsoportos óvodásokat, akik talpraesetten,
határozottan álltak ki a zsûri elé, hogy elszavalják Gazdag
Erzsi vagy egy kortárs költõnk versét. Az alsós osztályok-
ból 3-4 gyerek vett részt a versenyen, akik között voltak
olyan diákok, akik már szinte „rutinos versenyzõnek” szá-
mítanak. Az ovisok között nem hirdettünk helyezetteket,
minden kicsit egy emléklappal, könyvvel jutalmazott a
zsûri. Az 1.-2. évfolyamot és a 3.-4. évfolyamot külön
értékelte a zsûri, akik nagyon nehéz helyzetben voltak,
hiszen minden kisdiák nagyon ügyesen szerepelt.
Gratulálunk mindenkinek, aki helyezést ért el, és azoknak
is akik részt vettek a versmondón. 

Versmondó verseny
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1.-2. évfolyam
1.helyezett: Molnár Zsolt 1. b, Palotai Patrícia 2. o.
2. helyezett: András Viktória 1. a, Bodó Tamás 2. o.
3.helyzett: Balázs Julia 1. a, Botrágyi Gergõ 1. c

3.-4.évfolyam:
1.helyezett: Rostás Donát  3. b
2. helyezett: Haselbach Ivett  3. b, Horváth Bence  3. a
3. helyezett: Kozma Dominika  4. o

Váray Anita

Idén 10. alkalommal került megrendezésre a bál. Remek
összefogással, sok segítséggel készítettük elõ a vidám estét.
A Kerepesi Iskola adott ismét helyet, ahol a szorgos kezek,
csodálatosra varázsolták a termet. Virágillat, és esztétikus
díszítés tette varázslatossá a Sportcsarnokot. Lányi Attila
remek bevezetõje után, Kiss Károly Alpolgármester Úr,
majd Nagy László Igazgató Úr, és végül Ragoncza Imre
mûvészeti vezetõ mondott méltató szavakat a
Tánccsoportról, a táncról, a közösségi életrõl, és persze a
jövõrõl is. Ezek után kezdõdhetett a fergeteges bál.
Színvonalas mûsor kerekedett, amiben a Kisvirág /
Hóvirág, majd Rózsák Csoportja fürge lábait, és szép vise-
leteit láthatták a bálozók. A kisebbek: dunántúli, és mold-
vai táncokat, a nagyobbak pedig egy érzelmes tangót adtak

Kisvirág Tánccsoport 

Támogató-Bál 2012. május 12.

elõ — nagy taps fogadta a produkciókat. A közönség, izgal-
mas és vicces játékokkal múlatta az idõt, amíg a csoportok
átöltöztek. Idén is szorgos, fegyelmezett felkészülés után -
óriási sikerrel mutatta be táncát - a Kisvirág Szülõi
Munkaközössége (röviden, és találóan: „Nagyvirág”).
Ragoncza Anikó, a Nagyvirág állandó tánctanára, az Abba
együttes egyik számára készült táncfantáziát tanította be.
Folytatódott a bál, finom vacsorával, össztánccal, tánctaní-
tással. Szorgos Asszonyok tevékenykedtek a büfénél, ügyes
kezû fiatalok, segédkeztek - a Benyikné Marika által finom-
ra sikeredett vacsora felszolgálásában. A táncparkett egész

este táncos lábúakkal volt telve, hiszen Szénási Attila zene-
kara kiválóan játszott. Természetesen a tombola sem
maradt el, ahol sok örömet okoztak az értékesebbnél érté-
kesebb nyeremények. A bál hajnalig tartott, miután lelkes
kis csapat pár órán belül újra Sportcsarnokká varázsolta a
„BÁLTERMET”. Külön köszönet érte! 
„A terem üresen magányosan maradt, de akik a bál idején
jelen voltak — gazdagabbak lettek azzal, amit átéltek.
Szorosabbá tették kapcsolataikat, egy kis idõre elfelejthet-
ték a rohanó hétköznapokat, és a Kisvirág Tánccsoport tán-
cosai, szülei, hozzátartozói remélhetõleg azzal a gondolat-
tal hajtották le fejüket:
ÉRDEMES FOLYTATNI…”

Kiknek is köszönhetjük a bál kapcsán a támogatásokat:
DYMOL KFT, FLORIN ZRT, FOOD — ÍZ KFT;
FORRÁS MÛVELÕDÉSI HÁZ;
HOTEL GRANTE — ESZTERGOM; KATI
VIRÁGBOLT; KEREPESI ISKOLA; KEREPESI
ÖNKORMÁNYZAT; KISVIRÁG TÁNCCSOPORT:
SZÜLÕK — HOZZÁTARTOZÓK, LÓTUSZ KOZME-
TIKA, MUSKÁTLI GARDEN VIRÁGCENTER,
ÖREGTÓ HOTEL — TATA; PORDÁN MIKLÓS ÉS
CSAPATA, ROYAL STATION; TÉGLÁS KLAUDIA —
ZUMBA OKTATÓ; ZABODÁL IMRE — BIOKERTÉSZ 
/ha véletlenül valaki kimaradt volna: FOGADJA
KÖSZÖNETÜNKET!

KISVIRÁG TÁNCCSOPORT/R. I.
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2012. május 5-én a lovagkor-
ról szóló projekt záróeseménye
került megrendezésre az osztály-
unkban. Eljöttek meglátogatni
tanáraink és a szülõk. Négy cso-
portban dolgoztunk, amelyekbe
négyen-öten tartoztak.
Szerencsére az osztálytermünk-
ben voltunk, mert nem igazán
szeretek idegen helyen lenni.

Elõször Arany János Toldija
alapján Miklós vágyait és a cseh

bajnok legyõzését játszottuk el.
A jelenetek után a középkorról
szóló szövegek feldolgozása
került sorra, eközben minden
csapatból egy-egy ember kiment
a táblához a csapatok
kezdõbetûjét iniciálé formájában
lerajzolni. Ez után a történelem
tantárgyhoz kapcsolódó felada-
tok következtek. Bogi néni úgy
oldotta meg, hogy számok mögé
rejtette a villámkérdéseket. Ezt
követõen minden csapat bemu-
tatta a várat, amit épített.
Papírból, gyurmából, homokból
és LEGO-ból voltak megalkotva

a várak. Mindezek után jöttek a
matematikai feladatok. Elõször
két templomot kellett
megnevezni alaprajz és több
nézetbõl készült fotók alapján.
Utána megépítettük kockákból
az egyik templomot. Az egész-
ségtan tantárgyhoz kapcsolódó
feladatokban kérdésekre vála-
szoltunk és hibás szövegeket javí-
tottunk. Ez nekünk hibátlan lett.
Majd jelmezt öltöttünk, kimen-

tünk a zsibongóba és táncoltunk.
Középkori lakoma zárta az ese-
ményt. Nekem tetszett a pro-
jektzáró. Jó volt, hogy mindenki
valamilyen módon részt tudott
venni a munkában.

Kõvári Marika néni, Nagy
Boglárka, Mészáros Klári néni,
Ragoncza Imre és Gulyás Zoli
bácsi állította össze a feladatokat.
Vajda István, Fónagy Daniella,
Barabás Géza és Bodnár
Krisztián szüleinek köszönjük a
remek lakomát!

Montalbano Frediano, 6. osz-
tályos tanuló

Lovagok és lovagvárak 
projektzáró

Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy Föld napja alkalmából
az iskolában és az iskola környékén az osztályok összeszedik az
eldobott szemetet, hulladékot, így is óvva és csinosítva a
környezetet.
A felsõs osztályok április 21-én kezdték el a szemétgyûjtést.
Az öt osztály, öt iskola közeli területre volt felosztva, mint

Szemétszedés a Föld napján

Pár héttel ezelõtt még vissza is kérdezhettünk volna: „De mire?”
Most már ez múlt idõ, köszönet érte Nagy László igazgató úrnak és a
szülõi összefogásnak. Nyolc hónappal ezelõtt szülõi kezdeményezésre
elindult egy adománygyûjtés, melynek végeredménye 70.000 forint
lett. Ez sajnos kevés volt egy többfunkciós EU szabványos játszóal-
kalmatossághoz — hinta, mászóka, függeszkedõ — ehhez nagyjából
280.000 forintra lett volna szükség. 

A most kihelyezett tizennégy pad sem jött ki az összegyûlt
összegbõl. Polgármester úr ötlete alapján a padok lábait az iskola udva-
rán álló régi kötélmászó tartószerkezetébõl alakítottuk ki. A sódert és
a cementet a H-WOOD-KER Építõanyag Kft., a faanyagot az IRGA
fatelep, a festéket, csavarokat, zárszelvényt, laposvasat, végelzáró dugót
a VasVil Bt. biztosította részünkre, jelentõs árkedvezménnyel. A vég-
összeg így is 96.000 forint lett.

A két kosárpalánkot ingyen kaptuk, egy most beiratkozó elsõ osz-
tályos gyermek apukájától, Boronyai Zoltántól. Köszönjük szépen!
Konfár József lakatosmester vállalta, hogy munkaidõ után a „nyers”
csõanyagból kész padlábakat varázsol. Neki is köszönjük! A festés-
mázolás, csiszolás, palánkfestés Tóth Imre iskolagondnok keze mun-
káját dicséri.

Május 12-én szombatra hirdettem meg a társadalmi munkát, amire
sajnos elég kevesen jelentkeztek, MEGINT!! 

Akik viszont eljöttek: Bólya Gábor, Mészáros Imre, Bende nagy-
papa, Bálint Károly, Fazekas Viktor, Puszta Tamás, Jancsó Gábor, Jakab
Kelemen István, Varró Gábor, Koszó Dávid, Nagy László igazgató,

Pivarcsi Gábor SZMK elnök. Õk viszont a felhívásnak eleget téve „tel-
jes fegyverzetben” — ásó, lapát talicska — jelentek meg. Nagyné Szedlák
Rozália, Almási Miklósné, Fazekasné Rácz Gabriella, Varga Zsanett és
Illyés Erika, akik a bogrács körül serénykedtek. Õk biztosították szá-
munkra az ellátmányt, reggelire lila hagymás zsíros kenyér, a munka
végére pedig paprikás krumpli kolbásszal és kovászos uborkával.
Köszönjük szépen, finom volt, a megfeszített egész napos munka után
nagyon jól esett a korai estebéd. Rég láttam már ilyen lelkes, tenni
akaró szülõket, senkit nem kellett noszogatni, mindenki végezet a dol-
gát, égett a kezük alatt a munka. Az eredmény szemmel látható!

Két nevet szeretnék megemlíteni: Jancsó Gábort, aki segítõ szán-
dékkal, kerepesi lakosként jött el, valamint Bende nagypapa, aki
Kecskemétrõl jött el külön, hogy a Szilasligeten lakó és idejáró unoká-
inak segíthessen. Azért ez elgondolkodtató... 

Mikor fogják már fel végre emberek, hogy nem csak követelõzni,
számon kérni és vélt sérelmeinknek hangot adva kell az igazgatót vagy
az SZMK-t megkeresni, hanem ötletekkel, segíteni akaró önzetlen
szándékkal is fordulhatnak hozzánk úgy, ahogy mások is teszik. Van
egy 10-15 fõs kreatív csapat, gyere, csatlakozz hozzánk, segítsd a mun-
kánkat, mert csak közösen tudunk eredményeket elérni!

Nagy tisztelettel szeretném megköszönni a május 12-i hétvégi
társadalmi munkában résztvevõ szülõk, pedagógusok önzetlen segít-
ségét, valamint Nagy László igazgató úrnak, hogy mindenben partner
volt! Lesz folytatás, számítok rátok!

Pivarcsi Gábor, SZMK elnök

Üljünk le...

például a Szilasligeti hév megálló vagy a focipálya, ahol ez eldo-
bott hulladékot szedték szemetes zsákokba. A több megtelt
zsákot a kijelölt helyekre vitték, ahonnan végül a szemetet
elszállították.
Az alsós osztályok 23-án csatlakoztak a kezdeményezéshez, az
1-3. osztályosok az iskola területén szorgoskodtak, míg a 3-4.
osztályosok az iskolához közeli utcákon gyûjtötték a szemetet.
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Olaszos szójáték a kez-
det, mert a Bella szépet
jelent olaszul, de a Német
Önkormányzat „Tiszta
udvar…” pályázatára is
utaltunk egyben, melynek
gyõztese ismeretes már. 

Springer Krisztina az
NÖK elnöke kihirdette a
gyõzteseket. Az elsõ 3 hely a
meghirdetés szerint díjazás-
ban részesül és az oklevél
mellett még pénzben is, 30-
20-10 ezer forinttal kerül a
Német Önkormányzat elis-
merésére. Bizony érdemes
lett volna több nevezést is
leadni. Igaz? 

1. Hely -  Szabadság út
248.    (30.000 — Ft Bakon
Zoltán (LIION Kft) jóvol-
tából)

2. Hely -  Béke u.  41. 
3. Hely -  Szilas u. 18.

A Bartók B. u. 17. a szép
virágos kertért egy oklevelet
kap. Gratulálunk a nyerte-
seknek! A jutalmukat ünne-
pélyes keretek között adja át
a NÖK a 2012. július 28.-án
rendezendõ Kerepesi Anna
Bálon, a Vis Vitalis Medical
Wellness Hotel — Kerepes
Szabadság út 102. 

Bizony az Anna Bál ideje
is közeledik és szeretnénk ez
úton is felhívni mindenki
figyelmét, hogy kb. 200 fõ
részére van hely ezért jegyei-
ket és részvételi szándékukat
elõre jelezzék Springer
Krisztinánál vagy a Kerepes
Rádiónál, mint egyik fõ
támogatónknál. Tel: 06-
20—9221 920. Jegyek elõre
láthatólag 5500 Ft-ba kerül-
nek majd. Csodálatos szép
színes mûsor, hírességekkel,
sztár vendégekkel, operett
gálával és báli hangulattal! 

Karaoke show sztárok
lépnek fel, a mûsorvezetõ a
neves Karaokés show-man
Weber Zsolt azaz (Kecsap)

aki további sztárvendégeket
hoz magával. De várjuk a
Helyi csoportok fellépését
is. Új tánccal rukkol elõ a
Német tánccsoportunk a
Stammtisch Klub. Ezzel lép-
nek fel a Kerepesi Nem-zet-
közi Nemzetiségi fesztivá-
lon is. A Kórusunkba várjuk
továbbra is a jelentkezõket.

A bálon, az egyik fõ
attrakció az elsõ (Anna)-
bálozók nyitó tánca lehet.
Ide is várjuk lányok-fiuk
jelentkezését. Õk jelentõsen
kedvezményes jegyet vásá-
rolhatnak, és a táncokat
Ragoncza tanár úr tanítja be
nekik. Nevezõket, jelent-
kezõket ezért sürgõsen
várunk erre is, Ragoncza
tanár úrnál 06-30-201-3843
vagy az említett számon. A
táncosok külön értékes díjat
kapnak és emlék plakettet is.
És persze a Bál
Szépségkirálynõ választás
sem elhanyagolható. Itt
Azon felül, hogy a Korona
egy évig jogos viselete és bir-
toklása evidencia, még egy
Wellness hétvége is a fõdíj,
ha elkotyoghatom e hírt. De
a 2.-3. hely sem megvetendõ,
mert komoly díjak járnak az
udvarhölgyeknek is. Nos,
Hölgyeim, Lányok Asszo-
nyok itt a lehetõség megmu-
tatni bájaikat aki mer az
nyer. Egész éjjel mulatós
zene és persze a jó hangulat
biztosított. Várjuk a helyi,
vállalkozók szponzorok és
minden támogató felajánlá-
sát, segítségét, aki szeretné
ezzel is a 100 éves Szent
Anna templomot támogat-
ni. Továbbiakban az Anna
napi Bucsu vasárnapján idén
másodszor ismét lesz Német
nyelvû mise, és persze jövõre
is tervezzük a „Tiszta udvar
rendes ház” pályázatot.

Springer Friedrich

Bella Anna

Anna-Bella Anna Bál!

ESTI KÉPZÉS
MINDEN KOROSZTÁLY RÉSZÉRE

Az új OKJ átalakítja a szakmákat, ezért ebben 
a formában utoljára indíthatók

Mihály Dénes Szakképzõ Iskola Kistarcsai Telephelye
2012. szeptemberi kezdéssel OKJ-s képzéseket indít 

esti tagozaton az alábbi szakmákban:

Alapfokú képzés
IRODAI ASSZISZTENS: irodai feladatok ellátására készít fel.

(Számítógépes ismeretek, gépírás…)
SZÁMÍTÓGÉPSZERELÕ ÉS KARBANTARTÓ

Feltétel: 10. évfolyam, 
1998/99 elõtt végzetteknél 8 általános elvégzése

Középfokú képzés 
INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA: jól használható
hálózati és hardveres ismereteket szerezhetnek a hallgatók.

Feltétel: érettségi megléte

Felsõfokú képzés
PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZÕ: széles elhelyezkedési

lehetõség.Célunk olyan szakemberek képzése, akik jártasak lesz-
nek a pénz- és hitelgazdálkodási folyamatok szabályozásában,

pénzügyi döntések elõkészítésében.
Szükséges feltétel: érettségi megléte

Képzéseink 2 évesek.

Jelentkezni és érdeklõdni Fekete Ilonánál lehet a 06-70-933-
6307-es telefonszámon a hét minden napján, személyesen június
21-én (csütörtök) 15:00-18:00 óra között a képzés helyszínén: 

Simándy József Általános Iskolában. Cím: 2143 Kistarcsa,
Ifjúság tér 3., az uszoda mellett.

Mottónk: Tanulj, hogy tudj változni!

Szeretettel hívjuk és várjuk!
A Szilasligeti Közösségi Házba 2012 június 2-án 

(szombaton) 15. órára a

Mami  fogyi csülkös bablevessel!
Címû vígjátékra  a Szilasligeti  NYUSZIK lõadásában.

Szereplõk: Balajtiné Ilona; Endrédi Margit; Fehérné Zsuzsi;
Járdosné Zsuzsi; Huszné Zsuzsi; Jakab Imre; Kamhal György;

Kamhalné Irén; Szilágyiné Edit; Szilágyi Dénes

A társulat tagjainak  ötleteibõl :
Rendezte: Almássy Bettina

Díszlet: Kamhal György és Kamhalné Irén

A vidám történet egy budai elõkelõ szanatóriumban játszódik,
ahová „Lé  böjt  kúrára” érkeznek  a fogyni vágyó vendégek. Vagy
csak a család gondolja, hogy fogyniuk kéne?  
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A 8 -as szavazókörzetben
a Nefelejcs utcában 2012.
április 28 -án szombaton
délután nagyon kellemes, jó
hangulatú ‘utcabulit’ szer-
veztek a helyi lakosok
Kovács Pálné (lánykori
nevén Klopcsek Tercsi)
vezetésével. Nem ez volt az
elsõ ilyen jellegû találkozó
az utcában. 

A résztvevõk számából
egyértelmû az érdeklõdés az
rendezvény iránt.
Körülbelül hatvanan vol-
tunk, a legkisebb
korosztálytól a legidõsebbekig, az unokáktól a dédnagyikig.
A menü, bográcsban fõtt sertéspörkölt volt fõtt burgonyá-
val  savanyúsággal, természetesen finom borocska kíséreté-
ben.  Az étel elkészítése és a helyszín elõkészítése is közös
munka gyümölcse, ez is összekovácsolja a csapatot.

Minden családból hozott
valaki ezen kívül egy kis
kóstolót a hazai kisüstibõl,
saját borból is. A hangulat
fokozódott, elõkerültek a
magyar nóták, népdalok.
Olyan emberek is találkoz-
tak, akik egyébként ritkán
jönnek össze, vagy csak
köszönnek egymásnak. 

Az ilyen rendezvények
kitûnõek az emberek elide-
genedése ellen, mert ez is
egy olyan volt. Megismerni
egymást az jó dolog is
lehet! Egymást ismerve és

segítve vagyunk emberségesebb emberek. 
Nagyon jó ötletnek tartom az ilyen jellegû találkozáso-

kat, pártolom, segítem a kezdeményezõket. A következõ
ilyen jellegû családi találkozót az Alföldi utcai játszótér
környékén képzeltük el.                Kiss Károly, alpolgármester

Utca buli a Nefelejcs utcábanUtca buli a Nefelejcs utcában

2012.április 23-án, hétfõn, a rádiót hall-
gatva hallom, hogy a hétvégére nyári meleg
várható. Úgy éreztem, hogy a régóta dédel-
getett ötlet megvalósításra kerülhet. Telefon
az Önkormányzathoz majd a közterület
felügyelõhöz és elõzetes, szóbeli engedély
alapján elkezdõdhetett a szervezés. Végig
járva az utcát, igényfelmérést végeztem és
örömmel tapasztaltam, hogy az ötlet támo-
gatásában és megvalósításában a
legnagyobb segítségemre az utca
legidõsebb lakói lesznek. (Horváth Pista és
felesége Erzsi néni, Gróf Károlyné Annus
néni, Salamon Ica néni, Doricsákné Sáska
Margit néni, Nyíri Juci néni, Balogh Bence
bácsi és felesége Zsuzsa néni, Rózsa Karcsi

bácsi és felesége Juci néni.) Az ötlet meg-
hallgatása után nagy lelkesedéssel a támoga-
tásukról biztosítottak. Elkezdõdhetett a
megvalósítás elõkészítése: négy, egymás
szomszédságában élõ család összehozta a
fõzõ alkalmatosságot: üst, bogrács, gázégõ,
gázpalack. Beszereztem a menü elkészítésé-
hez szükséges alapanyagokat. Menü: sertés-
pörkölt burgonyával, savanyúság, kenyér és
finom egri bor. 

Szombat délelõtt már nagy izgalommal
készültünk valamennyien. Aki tudott,
asztalt, széket, napernyõt hozott, volt, aki a
fõzésnél segített, savanyúságot aprított,
krumplit hámozott és felügyelte, hogy a
pörkölt finomra sikeredjen. Délután 3 órára

minden készen állt a vendégfogadáshoz az
utca aszfaltján az asztalok, székek, a bog-
rácsban a finom pörkölt. Szép számmal
össze is jöttünk: 55 felnõtt és 4 gyermek.
Rózsa Jutka köszöntötte az egybegyûlteket,
az utca legrégebbi lakóinak külön megkö-
szönte a részvételt. Nagyon jó hangulatban
és kiadós beszélgetések után este 10 óra
körül szép lassan hazaballagott a társaság.  

Tisztelettel köszönöm az utcában lakók-
nak, hogy támogatták az elképzelésem meg-
valósítását, mert nélkülük az ötlet csak ötlet
maradt volna. Kívánom, Kerepes valameny-
nyi lakójának, hogy ilyen utcai közösségben
éljen, mint én.  

a szervezõ

A szervezõ néhány gondolata az utcabálról

Május 20-án a 16.00 órai szentmise keretében Dr. Beer
Miklós váci megyéspüspök Úr 19 bérmálkozónak szolgál-
tatta ki a Szentlélek ajándékait.

Cinkotán a Pünkösdköszöntõ dal- és táncfesztiválon nagy
sikert aratott a Pávakör Hagyományõrzõ Egyesület és a
Kisvirág tánccsoport közös fellépése.
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A május 16-20-ig terjedõ hétvégét Oroszhegyen, egy kis erdélyi
faluban élvezhettük. Egy kis csapat kerepesi Kisvirág tánccsopor-
tos, általános és középiskolás gyermek, szüleik, kísérõik, Kiss
Károly, Kerepes Nagyközség Szlovák Kisebbségi Önkormányzatá-
nak elnöke, Kerepes alpolgármestere, Nagy László, a Széchenyi
István Általános Iskola igazgatója, felesége Rozika néni és
természetesen Ragoncza Imre táncmûvész-tanár töltött emlékeze-
tes hétvégét Erdélyben.

A kicsiny, de lelkes csapat fellépett a május 19-én, szombaton
megrendezett Gyermek Néptánc és Népdal Fesztiválon ahol nagy
sikerrel szerepeltek. Élmény volt részesének lenni az erdélyi székely
hagyományõrzõ fiatalok elõadásának is. 

Kisvirág tánccsoportunk már évek óta ápolja kapcsolatát az
oroszhegyiekkel, sokakat ismerõsként láttunk viszont. A kerepesi-
ek három tánccal léptek fel, szereplésüket nagy tapssal jutalmazták.
A „kisvirágos” apróságok öt népdallal a népdal versenyen is bemu-
tatkoztak. Három kislány magyar, egy pedig szlovák népdalokat
énekelt. Szabó Mónika 3. osztályos tanuló harmadik helyezést ért
el a színvonalas mezõnyben. Gyermekeink szereplése, éneke üde
színfoltja volt a népes gyermeksereg elõadásának.

Ottani tartózkodásunk utolsó napjára is maradt számunkra
izgalom. A reggeli órákban kedves házigazdánk, Pál Attila segítsé-
gével egy terepjáró húzta utánfutóval „felkapaszkodtunk” a neve-
zetes Nárcisz-rétre, ahol vadon, természetes környezetben fejlõdik
a finom illatú nárcisz. A helybéliek minden évben ezen a hétvégén
látogatnak el a sûrû erdõn, patakokon át vezetõ hegyi utakon a
fennsíkon található rétre. Oroszhegyen nárcisz csokorral
díszítették a falut, a templomot, a mûvelõdési házat.

Gyerekeink, a közeli községek és városok kulturális csoportjai
között Nagyné Szedlák Rozália tanító néni által készített
különleges fellépõ ruháikban ismét nagy sikerrel szerepeltek ír
táncunkkal. Szûcs Tamás szólót táncolt, Nemes Bettina és Zlatnik
Anna hetedik osztályos tanulók a Magyarország címû dalt énekel-
ték el.

Természetesen akadt némi idõnk a környék néhány ismert tele-
pülését megtekinteni. Jártunk a parajdi sóbarlangban, Korondon és
Székelyudvarhelyen is. Az oroszhegyi kilátó már az elsõ napon,
csütörtökön erõt próbáló volt, de szemet gyönyörködtetõ látvány-
ban volt részünk.

Feltétlenül szeretnénk írni a vendégszeretõ, közvetlen és
rendkívül barátságos oroszhegyiekrõl. Szokatlan, mégis hihetetle-
nül jó érzés volt átélni, hogy öreg és fiatal tudja kik vagyunk, hon-
nan jöttünk. Mindenkinek volt hozzánk néhány kedves szava,
ismeretlenül is köszöntek. A házigazdák, ahova elszállásoltak min-
ket, mindent, de igazán mindent megtettek azért, hogy jól érezzük
magunkat. Megismertették velünk a jellegzetes erdélyi ízeket,
finomakat ettünk-ittunk. Jóízûeket beszélgettünk, bepillantást
nyerhettünk életükbe, hétköznapjaikba. Hálásak vagyunk odaadó
vendégszeretetükért!

Az oroszhegyieket meghívta Kiss Károly alpolgármester úr a
Nemzetközi Nemzetiségi Fesztiválra is, amelyet nyáron rendez
Kerepes. Azért, hogy ez a hétvége ilyen sikeres és élményekben
gazdag lehetett, hálás köszönettel tartozunk Kerepes Nagyközség
Önkormányzatának, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnak, a
Széchenyi István Általános Iskolának, és külön köszönjük a
Kisvirág Gyermek-tánccsoport támogatását!

Ágó Katalin, Pedagógiai Szakszolgálat vezetõje

Fesztiválok hétvégéje Oroszhegyen

Vallomással kezdem, és személyes
példámat hozom fel elrettentõ okulásul.
Gyerekfejjel szívtam el az elsõ cigarettát,
persze hogy a nagyobb fiúk unszolására.
Aztán már nem kellett unszolni, ment a
füstölgés egyedül is. Nagyon sokan kezd-
tük így azok, akik azután nagy dohányosok
lettünk és évtizedeken át költöttük a pénzt,
miközben mérgeztük magunkat, a kedve-
sünket, a kollégáinkat, a gyerekeinket.

Cigizni jó! Csak nem érdemes! Magam
a napi 1-1,5 csomag — 1 méter — elfüstölésé-
vel évente csaknem fél kilométernyi cigaret-
tát szívtam el, ami kegyetlen próba elé
állította a szívemet, a tüdõmet, a gyomro-
mat és az ereimet. Mivel az elmúlt negyven
évben kitartó és masszív dohányos voltam,
ha az általam eddig elszívott cigarettákat

egymás mellé állítjuk, akkor a hosszúságuk
eléri a közel 20 kilométert. Nem elírás!
Eddigi életemben annyi cigarettát szívtam
el, amennyi Kerepestõl a Lánchídig is elér-
ne. Hát nem borzasztó? De az! Ha
kötelezõ lett volna, biztosan nem csinálom.

Önként tettem és milliókat költöttem
rá. Mígnem néhány hónapja egy orvos bará-
tom rám tett egy ketyerét és közölte, baj
van, beszûkültek az ereim, fõként a jobb
lábamban. Az elzáródás pedig életveszélyt
okozhat és halált! Az egyik fõ ludas a niko-
tin. Vizsgálat, altatás, vágás, ércsere,
fájdalom. Röviden ennyi! A mûtét óta nem
gyújtottam rá. Tudom, amíg nincsen baj az
ember csak legyint az egészre és szívja, mert
valami szórakozás neki is kell. Nem is lehet
senkit sem paranccsal leszoktatni, ezért

nevetséges a dohányzás tiltása, mert attól
csak divatosabb lesz. Mindennek a fejben
kell eldõlnie, vagyis: akarom, vagy nem aka-
rom. A többi az állami költségvetést hizlal-
ja és az érrendszeri betegségek számát gya-
rapítja, következésképpen egyre többen
halnak meg az országban. Röviden ennyi!

Amíg az ember fiatal, azt hiszi, õ
mindent kibír, õ nem lesz beteg, neki nem
árt semmi. Aztán ahogy múlik az idõ, az
b”állagromlás” egyre érezhetõbbé válik,
egyre többször kell „szervizbe” járni! Azt is
megértem, ha valaki azonnal eldobja a ciga-
rettát, de azt is, aki szívja élete végéig. Ön
dönt!

Én csak a saját példámat mondtam el.

Franka Tibor

Kerepestõl a Lánchídig
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Valamelyik korábbi írásomban
egyszer utaltam arra, hogy
haszontalan tudásra épült társada-
lomban élünk. Állításomat most
ebben az írásban egészen egy-
szerû példákkal próbálom bizo-
nyítani. Természetesen figyelem-
mel kísérem, és laikusként igyek-
szem megérteni is a kormány
oktatás-politikai reformjának cél-
jait és módszereit, annak minden
buktatójával együtt. - Mert az
oktatás egésze is átalakításra szo-
rul, az biztos. Mindeközben
tudom azt, miszerint az igazság
bonyolultabb és színesebb annál,
miképpen azt én most gondolom
és írom, és az is biztos, hogy van-
nak kivételes esetek, és személyek
egyaránt.

A közelmúltban Pálinkás
József akadémikus, a Magyar
Tudományos Akadémia új elnöke
elmondta az M1-televízióban,
hogy maga mellé, valamilyen
titkári állásra, megfelelõ személyt
keresett. A mintegy huszonnégy
jelentkezõ közül aztán senki sem
felelt meg, mert a jelentkezõknek
még egy próbalevelet sem sikerült
megírniuk! Pedig kommunikációt
tanult diplomás fiatalok voltak az
álláskeresõk. Ezt az írást itt akár
abba is hagyhatnám, hiszen ebben a
történetben szinte benne van min-
den, amit a jelen írásom célja szerin-
ti tárgykörben gondolok!

Valószínû, hogy a hasonló
sorsú fiataloknak a diplomájuk
mellé a tényleges gyakorlati tudást
is meg kell majd szerezniük,
aztán jöhet csak a jól fizetõ állás.
Ebben a sorrendben! Óriási
probléma viszont, hogy a kezdõ,

vagyis gyakorlatlan szakembere-
ket a „piac” nehezen alkalmazza.
Pedig valahol gyakorlatot kell
szerezni! Mert minden végzett-
ség, vagyis szakma annyit ér,
amennyi hasznos tevékenység
származik belõle. Színvonalas
oktatás nélkül nem lehet jövõt
építeni! Ugyanakkor természetes
elvárás az, hogy az adófizetõk
pénzén finanszírozott, és egyér-
telmûen felesleges képesítésû
munkavállalók kitanítása meg-
szûnjön. 

Aztán, a modern jelzõvel ille-
tett élet szinte minden területét
érintõen az elektromos áramtól,
illetve készülékektõl való füg-
gõség önmagában is nyomasztó,
ráadásul benne a számítógép
használata pedig indokolatlanul
eltúlzott szerepet kap. Emiatt saj-
nos nem csak a személyiség válik
függõvé, hanem maga a valóságos
élet és tudás is elsatnyul az óriási
civilizációs teher alatt. (Emlékez-
zünk, egy kulcsi férfi agyárament az
internetes játék, amelynek családi
tragédia lett a vége.) Fizetést egy
normális munkáltató nem is ad
azért, ha valaki csak az internet
segítségével akar megoldani
tényleges tudást igénylõ feladato-
kat. Fejben kell, és illik tudni pél-
dául a kör terület számításának
képletét, és így tovább… És akkor
is kellene tudni fõzni, fûteni,
mosni, ha valamilyen okból
megszûnne az áramszolgáltatás! 

Aztán önmagában azért, mert
mondjuk, valaki megtanulta a
kínai nyelvet, még nem jár több
fizetés, hiszen például egy
önkormányzati vezetõ kínai

tudása most még felesleges. És
önmagában azért, mert valaki
már latinul tudja a nádirigó, az
ibolya, a torokgyík, vagy a pik-
kelysömör nevét, színtén nem jár
nagy fizetés. A minap a tévébõl
értesültem, miszerint felmérték a
rezidensek tényleges tudását, mely-
nek során kiderült, hogy még az
injekciók beadásával is gondok
vannak. Ez pedig nem az õ
hibájuk! Egyszerû logikámmal
ezt a megdöbbentõ tényt a rossz
egészségügyi oktatásban látom.
Köztudott, hogy a felmérésben
résztvevõ P. Magor, a Magyar
Rezidens Szövetség elnöke is
hasonlókat nyilatkozott. Ezek sze-
rint teljesen felesleges dolgok gar-
madáját tanulják meg hosszú évek
során a fiatalok, míg a tényleges,
életszerû ismereteket nem?  A
képzési idõ terjedelme sem feltétle-
nül arányos a megszerzett tudással,
hiszen a nagyobbik unokám az
iskola elõtt, ötévesen, magától
tanult meg olvasni. - Mert mit
érnek például azok a diplomák,
amelyekkel dicsekedve áll ki valaki
a televízió kamerája elé egy
közepes színvonalú kvízmûsor-
ban, aztán a húszforintos kérdés-
nél már kiesik? Vagy például,
milyen útépítõ mérnök az, aki
Kerepesen a fõút egy részén
éppen a jármûvek nyomvonalába
mérte ki a csatorna helyét? Ott
aztán zörög a dekli, és nyekken a
ráf, ha gyanútlanul arra jársz! És
így tovább..Miféle tanárok taní-
tották, és vizsgáztatták ezeket a
szánalmas tudású diplomásokat?
(Eközben, a megbukott államfér-
fiainkról már nem is beszélek.)
Lehet, hogy valakik szerint ezek
értelmiségiek, de szerintem nem
eléggé értelmesek, az biztos.

Ugyanakkor egy bizonyos szintû
átlagmûveltség már az általános
iskolában, és egy emeltebb szintû
szakmai képzés során is
megszerezhetõ, csak meg kell jegy-
ezni az ott hallottakat.

Ha az utcán megállítanánk és
megkérdeznénk tíz aktív embert,
kiderülne, hogy mindössze
három dolgozik az eredeti
végzettségének megfelelõ beosz-
tásban. Saját tapasztalatom alap-
ján említem meg, hogy nekem is
van olyan végzettségem, amit a
munkahelyemen be sem jelentet-
tem, mert olyan munkakörre ott
nem volt soha szükség. Aztán azt
is tapasztaltam, hogy amit
otthon, a magam erejébõl tanul-
tam meg, annak vettem talán a
legtöbb hasznát. A jó színvonalú
iskolát, vagyis a jó tanárt termé-
szetesen nem helyettesíti, csak
pótolja a magánszorgalom. Ezért
aztán örömmel hallom és olvasom
mostanában, hogy a kerepesi iskola
oktatási színvonala folyamatosan
emelkedik. 

És azért szintén nem kell köz-
pénzen képezni felesleges szak-
májú fiatalokat, hogy utána a kor-
mányt hibáztassák, mert nincsen
szükség a munkájukra! A piac sze-
repének, valamint az állam irányí-
tásának összhangban kell lennie a
tárgybani kérdéskör teljes egészét
illetõen.

Teljesen világos, hogy az állam
felelõssége az oktatás minõsége.
Viszont az állam és a szülõk
együttes feladata és kötelessége
elmondani a pályakezdõ fiatalok-
nak, hogy egy jól megválasztott
szakma, illetve oktatási intéz-
mény adja a szilárd alapot az
elõttük álló élethez.

Kovács Ferenc

A semmi mérnökei
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CSATORNABEKÖTÉS TELJES 
ÜGYINTÉZESSEL, INGYENES ÁRAJÁNLAT KÉSZITÉSSEL!

TEL: 06-20-9674-930

A Kisgömböc Étterem meghirdeti 
Kerepes elsõ sztrapacska-evõ versenyét!

A Kerepesi Önkormányzat szervezésében
Franka Tibor Polgármester Úr

fõvédnökségével megrendezésre
kerülõ Juniálison mindenkinek lehetõsége lesz 

összemérni étvágyát!
Várjuk olyan vállalkozó kedvû és jó étvágyú

versenyzõk jelentkezését, 
akik szívesen megbirkóznának

1 kg frissen elkészített káposztás sztrapacska
elfogyasztásával a Kisgömöc Étterem sátrában! 

A leggyorsabb nyer!

A nevezési díj az önkormányzat támogatásának
köszönhetõen csak 500.- Ft!

A helyszín: a kerepesi futballpálya, a Kisgömböc
Étterem sátra

Az idõpont : 2012. június 16. 12:00 óra

Nevezés: személyesen a Kisgömböc Étteremben, 
(2144 Kerepes, szabadság út 90.)

vagy a +3630-640-5979-es telefonszámon,
Mészáros László üzletvezetõnél.

Az elsõ helyezett egy Sztrapacska-vándorkupát kap, 
melyet a következõ évben megvédhet!

A sztrapacska mellett egész nap hideg csapolt sört és
üdítõt kínálunk!

Szeretettel várjuk a jelentkezõket!
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KEREPESI VÉLEMÉNY
Kerepes információs lapja • Megjelenik havonta  3800 példányban. 

• Kiadja: BEREI és Társa Kft. 2146 Mogyoród, Kerektó u. 8. Tell.: 06-30-565-5515; www.btsa.hu; www.unibrikett.hu 
• Megbízott szerkesztõ: Görgényi Erzsébet gorgenyister@gmail.com, telefon: 06-20-559-8930. 

Anyag leadási határidõ: tárgy hó 15-e.• Nyomdai elõkészítés: Jenõgrafika jenografika@gmail.com
• Készült a Berei és Társa Nyomdában Mogyoródon 
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