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Az unió illetékes luxemburgi biztosa, akinek hazája eddig
élen járt például Magyarország cigányellenességének hirdeté-
sében, most kijelentette: „Tizenkét éves korig legyen tilos a
gyermekszülés.” Nagyon helyes, sõt, az életkort feljebb
lehetne emelni. Manapság Franciaországban néhány tízezer
cigány él, mégis tehetetlenek, de legalább most, a biztosuk
által be is ismerték liberális felfogásuk vesztét. Belátták, hogy
a kisebbségnek - akár cigány, akár más - tudomásul kell venni
a többség értékrendjét, sõt alkalmazkodni kell ahhoz, ha
közöttük akarnak élni.

Magyarországon a legóvatosabb becslések szerint is a
cigányság száma meghaladja az egymilliót, akik közül
különbözõ okok miatt, de többségük egyszerûen nem dolgo-
zik. A legtöbb lánynak, vagy nõnek a foglalkozása a terhesség,
sõt az iskolai végzettsége is a terhesség - tisztelet a kivételnek.
Ez nem mehet így tovább! Végre a liberálisok, és az ebbõl élõ
bozótharcosok és országok is kénytelenek rájönni és a saját
bõrükön tapasztalni: változtatni kell. Bizony.

Kerepest érinti az uniós bejelentés, jóllehet nálunk a több-
ségi akarat érvényesül már 2006 óta, ami látható rendet és
fejlõdést jelent az oktatás és a település életében. Üdvözöljük
a kerepesi hitvallás nemzetközi terjedését Franciaországtól
Kanadáig, ugyanis az emberi egyenjogúság nem azonos az
ingyenéléssel.

F. T.

Ne legyen gyermek anya!

Az augusztus 20-ai települési ünnepünk Szent misével és kenyérszenteléssel
vette kezdetét. Majd a FORRÁS Mûvelõdési Házban egy kis ünnepség kereté-
ben megemlékeztünk István király szentté avatásáról. Lencse Balázs nyitotta
meg a programot egy közös imádsággal, majd Franka Tibor polgármester
köszöntötte az ünnepre egybegyûlteket. A mûsorban felléptek: Ragoncza Nóra,
Rémi Ilonka néni, a Lila-Akác Nyugdíjas Klub, az Együtt Egymásért Nyugdíjas
Klub, az Aranyesõ Nyugdíjas Klub. Ezen a jeles napon került kiosztásra a
Zöldség, gyümölcs, virág kiállítás díjazottjainak is az ajándék. A program sza-
badtéren folytatódott, Mihalik Misi bácsi által készített Aranypajzsos nõ szob-
ránál koszorúztunk, kis ünnepség keretében.

Augusztus huszadika

A Családsegítõ, Barti Béla
hentes, Demény Vilmos
zöldséges, Tóth pékség és
az Oravecz pékség, vala-
mint Kerepes Nagyközség
polgármestere 12 kilog-
ramm, hús, 5 kg bab, 6 kg
zöldség, valamint 12 kg
paprika és 6 kg paradicsom
felajánlásából a Gyár ut-
cában babgulyást és lecsót
fõztek az ott élõ gyerekek-
nek és felnõtteknek.
A közös fõzést gyerek-
játékok, gyöngyfûzés és
ugráló vár egészítették ki.
Végül sütemény, dinnye és
ásványvíz került az asztalra.

Lakjon jól minden gyerek!

István királyra emlékeztünk Kerepesen egyik közös hõsi
emlékmûvünknél: középeurópaiságunk védelmi szobra, az
Aranypajzsos nõnél is. Kihangsúlyoztuk közép-európaiságunkat,
mert elismerésével visszanyerhetjük önbecsülésünket, jövõbe
vetett hitünket. Ha van Kelet Európa, ha van Nyugat Európa,
akkor van Közép Európa is. Ezt elismerik a környezõ
középeurópai országok is, mert egy cipõben járunk. Ott is vannak
hõsök és ismeretlen hõsök is, mint ahogy az Aranykoporsónk ele-

jén is írva van. „Az ismeretlen hõsök emlékére, akik az õsök által
létrehozott kultúrákban az értéket, a szépet, a jót védelmezték”.
Összetartozunk, összetart minket a közös múltunk is. Ezt támo-
gathatjuk — támogatjuk 2012-ben is, mint ahogy Varga Miklós
zenésített versében írja. „… Nagyon kérlek, becsüld meg õt, a vén
Európát, a gyönyörû nõt.” Ehhez mindenki mellé állhat.
Koszorúztuk a Lakóhelyüket Szeretõk nevében is. 

Mihalik Mihály
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Polgármesterünk ünnepi beszédében méhecskének
nevezte a kerepesieket, akik szorgosan és felelõsen dolgoz-
nak, hordják a mézet a kaptárba. (Megjegyezte azonban,
hogy egyre többen kerülik a munkát.) „Amíg létezik kaptár,
létezik a haza, addig van hol szorgoskodni, és van kiért dol-
gozni. Szent István hazát és hitet adott a magyarságnak…
És a méhecske nemzet megerõsödött, megvédte önmagát,
olykor például a tatár meg a török elõl egész Európát is.
Nem sok jót kaptunk érte, hiszen napjainkban is sokan
gúnyolják, lopják és kihasználják Magyarországot.”

Nehéz a megélhetés, sok a megszorítás, de ne csügged-
jünk, mert attól nem virágzik fel az ország, csak apátiába
süllyed. Kerepes település, amely lakosságát és fejlettségét
tekintve 38 jelenlegi magyar városnál nagyobb, látványos
fejlõdésen ment keresztül - mint az ország legnagyobb
községe - az elmúlt hat esztendõ alatt. Utak, bõvítések,

bölcsõde, idõsek napközije, emlékmûvek, Faluház satöbbi.
Köszönetét fejezte ki a lakosságnak a töretlen bizalomért és
azt mondta: alázattal, de határozottan irányítja településün-
ket, és ha néha megemeli a hangját, azért elnézést kér, de
amit mond, azt betartja és betartatja, azon nem változtat.
„Amíg engem választanak polgármesternek, addig fejlõdés
és rend lesz. Amíg maradok. És maradok, ha Önök is úgy
akarják.” Ellenségeinek azt üzente, szereti õket.

Dicsérte az iskolát, a létszám 300 fölé emelkedett, az
óvodát, a bölcsõdét, a családsegítõt, a mûvelõdési házat, a
könyvtárat, a védõnõket és a kft karbantartó tevékenységét.
Minden méhecske teszi a dolgát, telik a kaptár.

Az önkormányzat továbbra is példásan dolgozik és
teljesíti adósságtörlesztõ kötelezettségét. Igaz, kevesebb
beruházásra telik, de egy-egy utat, vagy bõvítést lakossági
összefogással továbbra is megvalósítanak a lehetõségek
függvényében.

Gé

Isten méhecskéi — Kerepesen

2012. szeptember 3-án reggel nyolc óra elõtt két és fél
hónap után ismét megtelt a Széchenyi István Általános
Iskola épülete. 310 gyermek kezdte meg a tanévet, 14 tanu-
lócsoporttal. Az iskola az idei évben elindította a német
nemzetiségi oktatást is, amelynek keretében az elsõsök
közül azok a gyermekek, akik igényelték ezt, emelt óra-
számban tanulják a német nyelvet.

Az évnyitón a negyedikesek rendkívül jól sikerült
mûsorát láthattuk, amelyet Franka Tibor polgármester a
szülõkhöz és a gyermekekhez címzett beszéde követett.
Ezután — a német nemzetiségi oktatás indulásának apropó-
jából — a Német Önkormányzat képviselõjének, Springer
Friedrichnek a beszédét hallhattuk, amelyben felhívta min-

den gyermek figyelmét a nyelvek ismeretének fontosságára.
Végül, az ünnepség lezárásaként Nagy László iskolaigazga-
tó beszédét hallgattuk meg, és az elsõsök ajándékozása sem
maradhatott el, hiszen ez már évek óta hagyomány
iskolánkban. Az elsõsök azonban nem csak kaptak, adtak is
ajándékokat - áldozatos munkájukat megköszönve évekig
oly kedves óvó néniknek egy-egy csokor virágot. Ezután
elvonult mindenki az osztályába, ismerkedni és elkezdeni
az évi tanulást.

Elkezdõdött hát a 2012/13-as tanév, amely tanév legalább
annyira lesz érdekes, mint az elõzõ évek, ehhez adott min-
den személyi és egyéb feltételünk.

Jó tanulást!                                                                P.K.

Új tanév kezdõdik…
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HOŘICE, Csehországi város és
2009. november 4-tõl Kerepes testvér-
városa.

A cseh kisváros Ho ice szeptember 6.
és 9. között felöltötte legszebb ruháját.
Megalapításának 650. évfordulóját és az
édes ostyatekercs (Ho ické trubièky) felta-
lálásának 200. évfordulóját ünnepelte.
A város vezetõsége ebbõl az alkalomból
delegációkat hívott meg
a testvértelepülésekrõl, melyek között
Kerepes, Trstená (Szlovákia) és Jablonka
(Lengyelország) képviseltette magát.
A kerepesiek nagy örömmel fogadták
a meghívást, hiszen már 2009 óta jól
mûködõ kapcsolatban állnak Ho ice váro-
sával. Mivelhogy az ünnepség részét
képezte a parnertelepülések
reprezentációja, illetve a nemzetközi
kézmûves vásár, Kiss Károly alpolgár-
mester a Kerepesi Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat elnöke felkérte a nyugdíjas
klub hölgy tagjait, hogy gyûjtsenek össze
minél több helyi hímzett terítõt,
zsebkendõt, mellényt és népviseletbe
öltöztetett babát, melyek alkalmasak
a nagyközség reprezentatív bemutatására.
A kerepesi asszonyok készségesen vetet-
ték bele magukat a munkába, óriási

mennyiségû kiállítási anyagot gyûjtöttek
össze, melyeket természetesen ki is
tisztítottak és kivasaltak. A kézmûves
vásár bódéjába a Forrás mûvelõdési ház
munkatársai legfõképpen magyar
specialitásokat készítettek össze, õrölt
pirospaprikát, szalámit, kolbászt, gulyá-
skrémet, édességeket, dzsemeket,
szörpöket és borokat.  

Az énekesekbõl és táncosokból álló csa-
pat a közel tíz órás utazást követõen nagy-
on jó hangulatban érkezett meg Ho ice
fõterére, ahol már várta õket alkalmi
idegenvezetõjük Dagmar Bartoníèková. 

Az ünnepség központi napja szombat
volt, a programok jelentõs része a fõtéren
zajlott. A programsorozatot a testvértele-
pülések delegációinak népviseletbe és
egyenruhába öltözött ünnepi menete
vezette fel. A fõtéren felálított színpadon
a város polgármestere Ivan Doležal
köszöntötte a jelenlévõket, majd a
delegációk vezetõi néhány szóban bemu-
tatták településeiket. A programsorozat
a testvértelepülések folklórcsoportjainak
bemutatkozásával, koncertekkel és ügy-
ességi versenyekkel folytatódott.  A szín-
padon zajló eseményekkel párhuzamosan
került sor az önkéntes és professzionális
tûzoltó egyesületek képviselõinek talál-
kozójára, melyen a delegáció két tagja
Tímár István alezredes és Pintér Mihály
alezredes képviselték a Gödöllõi
Tûzoltóságot. A jeles eseményre a ho icei
professzionális tûzoltó egyesület megala-
kulásának 20., valamint az önkéntes
tûzoltó egyesület megalakulásának 150.
évfordulója szolgáltatott apropót.   

Az este folyamán könnyû-, és
komolyzenei koncertek, tûzijáték, vala-
mint nagyon jó hangulatú bál
szórakoztatták a résztvevõket és a nagykö-
zönséget.  

A vasárnapi ünnepi misén a magyarors-
zági delegáció már nem tudott résztvenni,
hiszen várta õket a hosszú hazaút. A kere-
pesi folklóregyüttesek tagjai a mielõbbi
viszontlátás reményében búcsúztak
nemcsak idegenve-zetõjüktõl Dagmar
Bartoníèkovától, hanem a kis ékszerdoboz
városkától, Ho icétõl is. 

Szabóné Mataisz Andrea

Ho ice a homokkõ csodák 
és az édes ostyák városa

Aratott  a Páva, a
Sarkantyú és a Pannónia

A Pávakör, a kerepesi fiatalokból verbúváló-
dott Sarkantyús csoporttal, valamint a
kistarcsai Pannóniás hagyományörzôkkel
kiegészülve aratott hatalmas sikert a cseh
városban, ahol az utcán, a kiállításokon és séta
közben is nem gyôzték fogadni a gratulá-
ciókat. A produkciót Szilágyiné Suba Éva és
Szilágyi Zsolt tanították be, de ôk sem mertek
ekkora elismerésre gondolni.
A szabadtéri szinpadon délelôtt és délután is
fellépett a Pávakor. Különösen nagy tapsot
kapott a Kerepesi táncok a Nógrádi tánccal, a
Felsô garam menti kopogós, a Zempléni tán-
cok címû produkciók. Elismerésre méltó,
hogy a csapat szinte minden korosztályból
verbuválódott és volt olyan jelenet, amikor
egyszerre  26-an ropták a táncot a szinpadon.
A látvány, a sok igyekezet és gyakorlás
meghozta gyümölcsét: Kerepes jóhírét
tovább öregbítették a táncosok.

Hasonlóan nagy siker volt, amikor a lengyel
Pabianice városban léptek fel 2008-ban.
Akkor a város NATO támaszpontján tartott
elôadásuk is maradandó élményt jelentett
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Augusztus utolsó, iskolamentes hetében csodaszép idõ
örvendeztette meg a fesztiválra látogatókat. A rendezvényt
lendületes kezdéssel sportbemutatók nyitották. Az ifjúság
kezdte a sort, a Kondi Doki bemutatóját láthatták a nézõk,
majd a shaolin kungfu színes, látványos mozgása kápráztat-
ta el a közönséget, végül a Zumba csapat minden férfit levett
a lábáról. Hagyományainkhoz híven a lovasíjász bemutató is
helyet kapott a programkínálatban, Kózol Ákos és csapata
fantasztikus bemutatót tartott eleink tudásából. Minden
állatok legkedvesebbike, a kutya, ô sem maradhatott ki ezen
a napon. Megnézhettük hozzáértõ segítséggel és kommen-
tárral, mire is képes némi tanulással házi kedvencünk. A
Bogácsa gyermekzenekar mûsora már a legapróbb nézõkhöz
szólt, akik lelkes közönségre találtak. A Szilasmenti
Fesztiválon természetesen nem hiányozhattak helyi büszke-
ségeink, az Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub, és a Lila-
Akác Nyugdíjas Klub, valamint a kistarcsáról érkezõ fiatal
tehetségek, a Hétköznapi Broadway Hõsök csapata sem. A

fõzõverseny eredményhirdetése Franka Tibor polgármester
beszéde után következett. 

Nyertesei a megmérettetésnek: 1. helyezett: Noémi, 2.
helyezett: KEMO csapat, 3. helyezett a Gráciák csapata volt,
különdíjat kapott a Nagy család, Gábor vezetésével. 

A kerepesi fellépõk mûsorát a FEZZ zenekar zárta, sláge-
reikkel jó hangulatot teremtettek. Az egész nap folyamán
mûködõ népi játszótér egy külön kis fesztivált hozott létre
az aprótalpúak számára a fesztiválon belül. A csemeték meg-
mérettettek a rengetek játék során és elnyerhették a bûvös,
bajnoki medált, míg a szülõk a színpadot figyelték, ahol este
a Palmetta zenekar és Varga Miklós lépett fel. Palmetta ízes
szövegezésével, újszerû hangzásvilágával fûszerezte a már
ismert népdalokat, néptáncosaik szemet kápráztatóan tán-
coltak, forogtak zenéjükre. Varga Miklós és zenekara nagy
rajongói tábort gyûjtött a rétre az est folyamán. A tûzijáték
szépsége, ragyogó fényei hangulatos befejezést adtak az egy
napos fesztiválnak.

Szilasmenti Fesztivál



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2012. SZEPTEMBER 7



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2012. SZEPTEMBER8

Többen érdeklõdtek a családfakutatásunk felöl. Folyik
tovább. Már a Knull család teljes feltérképezése megtörtént, ez
már a honlapunkon megtalálható. Jelenleg is az újabb családfá-
kat kutatjuk, csak kicsit lefoglalt a tábor, ami nagyszerû volt.
Itt napi 10-11 szót is játszva megtanultunk németül a gyere-
kekkel. Színeket, számokat köszönni és sok-sok mást is.
Wienerschnitzel?  Nos ha megkérdi ezt valaki a gyerekektõl,
akik az I. Sváb nyári ifjúsági és gyerektáborban részt vettek az
biztos rávágja, hogy rántott hús! 

Aggodalommal kezdtünk hozzá a tábor szervezéséhez min-
dig nehéz valami újat elindítani. Majd mikor elindult úgy teltek
az órák, mint máskor a másodpercek, és már vége is lett.

Mindenki így volt ezzel és nagyon sikeres tábor volt a szó szo-
ros értelmében. Ebben a táborban a szülõk, nagyszülõk is részt
vehettek, ha akartak. Családi tábor néha 40-50 fõ nyüzsgött a
Barber tanyán. Soha nem látott rendezvények és programok.
Hogy csak elmondjam igazi tûzoltó gyakorlat ahol egy autót
felgyújtottunk és a gyerekek azt hitték valódi minden. A
tûzoltók persze a sarkon álltak bevetésre készen majd sec perc
eloltották és feldarabolták az autót. Nagy izgalom mellett. A
gyerekek persze csak a végén értesültek róla hogy ez is része a

programnak. Este már másként álltak a tábortûzhöz. Ha más
értelme nem is lett volna csak ez, akkor is megérte. Fekete Pákó
is eljött közkívánatra. INGYEN. Ahol a Kerepesi táborban fel-
lépett és együtt énekeltek a gyerekekkel. A legújabb kippet
kívülrõl tudták mind. Mielõtt bárki cikizné a dolgot. Kérem,
jövõre lehet hozni persze ingyen, szuperszínvonalas produkci-
ókat még. Örömmel vesszük azt is (ingyen) A lényeg hogy ne

magunknak hívjunk  vendéget, ne magunknak csináljunk
tábort, hanem a gyerekeknek. Az kell, hogy õk érezzék magu-
kat jól. 

A Vecsési Német Önkormányzat tájházát is megnéztük
meg a Bálint Ágnes emlékházat (futrinka utca, manócska
kukori és társaik) és még a repülõ múzeum is Ferihegyen bele-
fért a teltházas buszkirándulásba. A Hungaroringen is jártunk
mindent megnézhettünk még a Boxban álló titkos szuper autót
is láttuk. Fótozni ugyan nem lehettet, de a Facebookon már lát-
tam képet róla hogy-hogynem. Ezek az ügyes gyerekek amint
meghallották a foto szót a „telcsihez” kaptak.  No és az
Aquaparkban egész napos fürdõzésre mentünk. Lovaglás a
Deres udvarban, séta a Kálvária hegyre a régi templom történe-
te és a földvár stb. Hadi bemutató a középkorból és ki tudná
felsorolni azt a sok mindent, ami volt azon a héten. Szerencsére
a Szilas Tv — és a Kerepes rádió is közvetített sok mindent
belõle és a képek is fenn vannak az www.nok.uw.hu oldalon. 

Köszönet a sok segítségért,mindenkinek, de külön is
Alexáné Ancsának, Baran Annuskának, Barka Marikának,
Brancs Mihálynak (a sok-sok finom szódáért), Ellenbacher

Marikának, Horvát Ernõnek és Marikának, Jancsó Icának és
Marikának, Kertészné Manyikának, Kusnyár Irénkének,
Lencse Balázs kántornak, Nagy Sándornak a finom
búcsúvacsora fõztjéért a köretét pedig a szülõknek, Polyák csa-
lád támogatásáért, Szászné Jutkának és Szász Andorné
Jutkának, Szilágyi Bettinek is és mindenkinek szülõknek.
Köszönet a Pedagógusainknak, Klári néninek, Zsófi, csilla és
Ildikó néninek, Zoli-tanár bácsinak. A Médiának, Sinkó család-
nak és a Tv-nek (a rádió én voltam) a Tûzoltóságnak a
Hunagaróringnek és az Aquaparknak.  Bocs, ha valakit
kifelejtettem. Reméljük jövõre is lesz. Ha rajtunk áll és tudjuk
finanszírozni, megtartjuk ismét.

Mint ahogy a Sörfesztivált is ismét megszervezzük
Kerepesen.  Idén a Faluházban tartjuk a 2012-es Kerepesi
Sörfesztivált. OKTÓBER 20-án. Sztár vendégünk a „Mulatós
királyok” a Sógorok és a SramliKings. Folyamatban tárgya-
lunk a Heimattöne - zenekarral és más zenekarok is még fel-
merültek. Német sör, sváb zene és jó hangulat a többi már csak
Önökön múlik. Jegyekért érdeklõdni a Kerepesrádióban is és a
faluháznál lehet illetve, Springer Krisztinánál: 06-20-922-19-20
Facebook Német Önkormányzat Kerepes.  

Springer Friedrich

Kerepes Német Önkormányzata

„Mi a fene az a „Wienershnitzel” 

A Kerepes németségérõl és a történelemérõl általában
címû írásunk III. részét a következô lapszámunkban
olvashatják!
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Úgy vélem, hogy velem együtt mások

is meglepõdtek errefelé, miszerint isme-
retlen helyeken hirtelen ingatlan tulajdo-
nosok lettünk. És ezt egy, a „semmibõl”
lecsapó fenyegetõ hangvételû levél által
értesülve tudtuk meg. Elõször 2010-ben
egy vezetékjogi bejegyzés kapcsán, majd
az idén parlagfû mentesítés miatt húzzuk
a rövidebbet. A Tigáz vezetékjogi kisajátí-
tása a 0163/52-es területet érinti, míg a
parlagfüves ügyben a 0163/26-os helyrajzi
számú, szintén osztatlan, közös tulajdonú
földterületrõl van szó. Mindkét esetben
mintegy száz-száz részarány tulajdonos az
érintett. Egyet sem ismerek közülük, aki
most boldogabb lenne az „új” földek bir-
tokosaként. 

Miképpen történhet meg az, hogy
közel húsz esztendõn át nem tudtam
(tudtunk) arról, hogy a nevünkön vannak
ezek az ingatlanok? Velem együtt ugyan-
ezt a kérdést fogalmazzák meg most
mások is. Esetleg ezeken felül még több
ilyen haszontalan tulajdonunk is lehet?
(Annak idején, vagyis majdnem húsz
évvel ezelõtt a földkiadó bizottság egyik
tagja szóban értesített a 088/95,(„Drog”-
üzemi), és a 0163/61-es (202-s tábla)
területekrõl, de más ingatlanok léte fel sem
merült.)

Nézzük, miképpen is derült ki tulajdo-
nosi mivoltunk. 

Úgy történt, hogy a parlagfüves terüle-
teket árgus szemekkel figyeli a tulajdonosi
listát õrzõ hatalom. Ezért aztán személyre
szóló levelekben ijesztget, ha nagy a gaz.
Azonban én a tárgybeli helyrajzi számok
alatt soha nem vettem földet, ott nem
béreltem, nem kértem részarányban és
kárpótlásban sem, nem örököltem, és
eddig senkitõl semmilyen formában értesí-
tést róluk soha nem kaptam, és így tovább.
Tehát nem is véletlen, hogy nem tudtam
róluk. (Annak idején az 1993.évi II. tör-
vény szabályozta az egész kérdéskört, és
az 5-6-7.§ a földkiadó bizottságok által
végzett földterületek kiadásának miként-
jét.) Vajon az illetékes FM hivatal akkor
miért nem értesített bennünket?
Ráadásul, ha valaki a fenyegetõ hangvételû
levél elolvasása után ijedtében és erõs lel-
kiismeret furdalástól gyötörten megke-
resné a területet, akkor pontosan melyik
századrészt mentesítené a gaztól? Ezért
természetes hát, hogy még rémálmomban
sem jutott volna eszembe, hogy az általam
ismert ingatlanaimon felül még kettõ,
(vagy ki tudja hány) helyen is van földem.
Logikus tehát, ha a tárgybeli tulajdonjog-
ról soha, sehol, semmilyen formában érte-
sítést nem kaptam, akkor az számomra
nem is létezik. Úgy vélem, ennél fogva
kötelezettség sem terhel engem, és társai-
mat sem. Az okozott problémát egymás
között az illetékes Kormányhivatal, a
Körzeti Földhivatal, és a helyi földkiadó

bizottságnak illene tisztáznia! És elfogad-
hatatlan, hogy a hatalom mostani, megké-
sett „jelentkezése” azonnal valamilyen
büntetés kilátásba helyezése.

A kérdéses területek egyébként osztat-
lan közös tulajdonúak, vagyis egyénileg az
égvilágon semmire nem jók. Kedves sors-
társaim, ezek a haszontalan, közös földek
valószínûleg éppen az értéktelenségük
miatt lettek a nevünkre iratva! Ellentétben
a hasznosítható, vagy belterületbe vonha-
tó szántóföldekkel. Néhány kemény véle-
ményt már volt alkalmam hallani
adatokkal is alátámasztva errõl, afféle
falusias beszélgetés keretében. Azt is
mondják, hogy a kérdéses területeket -
több száz év távlatában - még talán soha
nem mûvelte senki. Egyáltalán, hogy
merte valaki (bárki) a nevemre iratni
ezeket a félreesõ, gazos valamiket? Talán
arra gondolt akkor valaki, hogy majd fel-
ássuk azt húsz év múlva? Akinek tehát
bármilyen szinten ehhez a gyalázathoz
köze van, vagyis rámlõcsölte a tulajdonjo-
got, az fogja a sarlóját, aztán keresse meg
a földet, és vágja az acatot, meg az ambro-
sia elatiort, ahogy csak bírja. A helyzetért
hibásnak tartom az elmúlt húsz év összes,
parlamentet megjárt törvényalkotóját a
nagy tudású szakértõikkel, jogászaikkal,
minisztereikkel együtt. Népiesen szólva:
cakompakk hibás a társaság. És amennyi-
ben nem objektíven, és törvényesen járt el
a helyi földkiadó bizottság, úgy õket is
felelõsség terheli. Fent nevezettek hitvány
munkát végeztek, és ezzel rosszat tettek
nekem (nekünk) és az országban még
mintegy másfél millió osztatlan közös
tulajdonnal sújtottnak egyaránt.
Szégyelljék magukat!  

A parlagfû elszaporodásáért pedig tel-
jes egészében a húsz éve regnáló,
bûnözõbarát politikusok a felelõsek.
Ugyanis régen általában nem voltak
szennyezettek a földek, hiszen azokon
búza, kukorica, rozs, krumpli, paprika,
káposzta termett. Manapság pedig, ha
valaki kiültet mondjuk krumplit, akkor
onnan még a krumplibogarakat is ellopják
a mindenkori kor-
mányok által szinte
védett személyeknek
számító bûnözõk.
Elképesztõ, de van,
aki Kerepesen, a
Szabadság úti kertjé-
ben szándékosan
gazosan hagyja a
krumpliföldet, így
védekezve a tolvajok
ellen. A hatalom tud-
hatná azt is, hogy
t r a f f i p a x
készülékekkel nem
könnyû megfogni a
kukorica tolvajt.

Megjegyzem, nem közvetlenül a
rendõrökre gondolok, hanem a
mûködésüket szabályzó törvényi hátteret
alkotókra.

A „Drog-üzemi”(088/95) többszáz
tulajdonos közül tucatnyit tudnék most
nevesíteni, akik pontosan a fentebb
említett tolvajlások miatt nem mûvelik
földjeiket. Teljesen egyértelmû tehát,
hogy miért gazosak a területek, és ki a
felelõse.

Ez egy olyan ország, ahol a lakosságot,
és annak javait nem tudja hatékonyan
megvédeni a hatalom, és az emiatt
szervezõdõ önvédelmet pedig üldözi.
Most éppen százával fenyeget büntetéssel
bennünket, pedig éppen fordítva kellene!

Utóirat: Tekintettel arra, hogy az
önkormányzat is - mint tulajdonos -
érintett a parlagfû tárgykörben, ezennel
felajánlom részére „ajándékba” a 163/52,
és a 163/26 számok alatti területemet.
Amennyiben sorstársaim is így cseleked-
nének, akkor az önkormányzat, mint
egyedüli tulajdonos, talán hasznosíthatná
valamilyen módon.

Kovács Ferenc 
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Osztott közös meglepetés
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Gyógy pedikûr, svédmasszázs 
kényelmesen az Ön otthonában.
Tel.: 06-30-382-5377 Mezei Mária

Otóber 31-ig 20%-os kedvezmény!
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2012. szeptemberében elkezdõdött az új gondozási év,
melynek során a szülõkkel egyeztetve folyamatosan törté-
nik a picik beszoktatása a bölcsõdébe.

Elõfordult, hogy visszamondták a jelentkezést munka-
helyi, vagy egyéb okok miatt, de a várakozó listáról fel tud-
juk töltetni a létszámot, a szülõk nem kis örömére.

A felügyeletes ellátási forma is népszerû, hiszen a kis-
gyermekek fokozatosan igénylik a gyermekközösséget, az
életkoruknak, fejlõdési sajátosságaiknak megfelelõ ellátást.

A közösség formáló ereje már ebben a korban is látvá-
nyos változásokat hoz a kisgyermekeknél, alakít a viselke-
désükön, étkezési szokásaikon, játéktevékenységükön,
mert a játék nem pusztán szórakozás, hanem fontos isme-
retek szerzésének és kifejezésének módja, a belsõ feszültsé-
gek csillapításának eszköze.

Ez az elsõ év, amikor olyan gyerekek kerülnek az
óvodába, akik elõtte bölcsõdések voltak.

Az óvónõk részérõl nagyon jó visszajelzéseket kapunk.
A bölcsõdébõl átkerült gyerekek ügyesek, önállóak, igazi
közösségi kisemberkék, akik már rutinosan mozognak a
közösségben, a társaikra figyelve nevelkednek tovább az
óvodában.

A mai rohanó, felpörgött világban nem jut elég idõ a
gyermekekre, de a bölcsõdei gondozás, nevelés  az az ellá-
tási forma, ahol a kisgyermek játéktevékenysége kiteljese-
dik, önállósági törekvésük megerõsödik, hiszen a társak  jó
példát mutatnak , a szakemberek pedig a picik életkorának,
egyéni sajátosságaiknak megfelelõen  irányítják,
mûködtetik ezeket a  tevékenységeket.

A szülõk gyakran panaszkodnak, hogy gyermekük nem
fogad szót, akaratos, makacs, ami a 2-3 éves korosztálynál
természetes viselkedési forma, a szélsõségek viszont már
nem megengedhetõek. A bölcsõdébe kerüléskor maguk a
szülõk csodálkoznak, mennyire megváltozik a gyermekük,
ügyesen önállósodnak, ragaszkodóak, aktívak, szófogadób-
bak lesznek. Hozzá kell tennem, hogy a bölcsõdei gondo-
zás-nevelés  kiegészíti, de nem helyettesíti a család
szerepét!!

Erik Erikson fejlõdéspszichológus, a pszichoszociális
fejlõdést a születéstõl a halálig nyolc szakaszra osztotta.
Ebbõl az elsõ két szakasz a bölcsõdés idõszakot öleli át, 3
éves korig tart.

A csecsemõkor (0-1 évig) az õsbizalomról szól, a bizalom
kialakulásának az idõszaka. A csecsemõk megtanulnak
bízni abban, hogy mások gondoskodnak alapvetõ
szükségleteikrõl. Ha a gyermek szükségleteinek kielégítése
akadályozott vagy nem akkor történik, amikor igazán
szüksége van rá nem alakul ki az õsbizalom. Ezért fontos a

szeretet, gondoskodás, a csecsemõ szükségleteinek
kielégítése, ami nem összekeverendõ az „elkényeztetéssel”.

Ha a csecsemõ megfelelõ mennyiségû és minõségû táplá-
lékot kap, ha tiszta, meleg környezetben él, ha száraz a
ruházata, és a szeretet jelen van a mindennapokban, akkor
bizalommal, kiegyensúlyozottan lép a fejlõdés következõ
szakaszába.

A kisgyermekkor (1-3 éves korig): Ebben az életkorban a
gyermek fõ tevékenysége az ürítést végzõ szerveire irányul.
A szobatisztaság kialakulásának idõszaka. Az elsõ olyan
szakasz, amikor nyílt konfliktusba kerül környezetével,
hiszen olyan dolgot kérnek tõle, ami nem áll összhangban
saját késztetéseivel. Attól függõen, hogy a család ezt a hely-
zetet hogyan irányítja, alakul ki a gyermekben az autonó-
mia érzése. A gyermek tudatába kerül annak, hogy valamit
egyedül is képes elvégezni. A gyermekek megtanulják aka-
raterejüket és önkontrolljukat gyakorolni, vagy bizonytala-
nokká válnak, és kételkedni fognak abban, hogy maguk is
képesek önállóan cselekedni.

A kisgyermekkor meghatározó szakasz az emberi
fejlõdésben, hiszen a bizalom, bizalmatlanság, autonómia
vagy bûntudat, negatív, pozitív  attitûdök a felnõtté válás
fontos velejárói, ezért nem mindegy, hogyan, milyen hoz-
záállással gondoskodunk gyermekeinkrõl  életük elsõ sza-
kaszában. A következetesség, odafigyelés, szeretet,
minõségi szabadidõ, a harmonikus családi környezet meg-
teremtése elengedhetetlen az apróságok egészséges,
pszichés és mentális fejlõdéséhez.

Zvada Éva bölcsôde vezetô

Hasznos információk: 
A 2012-es gondozási évben a térítési díjak befizetése
minden 3. kedden az alábbi idõpontokban történik:

• Szeptember 18-án (pótbefizetés csak ebben a hónapban:
szeptember 25-én)

• Október 16-án
• November 20-án
• December 18-án 700-1200 között Pál Istvánné élelme-

zés vezetõnél.
Kérem az idõpontok betartását, mert nem fizetés esetén a
gyermeküket a következõ naptól nem tudjuk fogadni a
bölcsõdében!!
2012. október 16-án, kedden délután 17 h-kor szülõi érte-
kezletet tartunk, melyre minden bölcsõdénkbe járó és
beiratkozott gyermek szüleit szeretettel várjuk.
A bölcsõdei ellátással kapcsolatos, és egyéb hasznos infor-
mációkat a  babaligetbolcsi.hu honlapunkon olvashatnak.

Babaliget Bölcsõde
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2012. szeptember 8. szombat, 04:30 — Az ébresztõóra sípolása éle-
sen hasít a fülembe, de nincs idõ lustálkodásra, kelni kell, hiszen még
rengeteg teendõ van nyolc óráig. A korán kelés oka nem más, mint
hogy a Kerepesi Természetjárók ezen a napon rendezik meg a második
Gróf Széchenyi István Teljesítménytúrát. Az idõ rövid, a teendõ még
mindig sok, de ne rohanjunk annyira elõre, hiszen sokat kellett dol-
goznunk ahhoz, hogy ezt a túrát lebonyolíthassuk. Menjünk egy kicsit
vissza az idõben:
Ígéretemhez híven
kilencven százalék-
ban sikerült új útvo-
nalon meghirdetni a
túrát. Nem volt
egyszerû, mert volt
benne olyan egy
kilométeres rész,
amelyen legalább öt
éve nem járt senki
sem. A növényzet
két méteres
magasságig benõtte, átjárhatatlan volt, pedig a régi sárga jelzés — kissé
megkopottan ugyan — de azért még látható volt, Szeptember elsején
Jancsó Gábor, Nagy László, a Széchenyi István Általános Iskola igaz-
gatója és jómagam bozótvágót ragadtunk és szó szerint utat vágtunk a
rengetegbe. Végigjártuk a 6-14-25 kilométeres távok közös szakaszait,
hogy minden út járható, a jelzések pedig láthatóak legyenek.
Szeptember hetedikén, pénteken kihelyeztük a szalagokat, felfestettük
az útbaigazító jelzéseket az aszfaltra, hogy megkönnyítsük a
résztvevõk tájékozódását. Este kilenckor még a 6-14 kilométeres táv
nem közös részeit szalagoztuk. Berendeztük az iskola folyosóját,
ebédlõjét, hogy reggel ne kelljen kapkodni, mire a túrázók megérkez-
nek. Azért írom le ezeket, hogy érzékeltessem, hogy hat-nyolc
embernek többhetes kõkemény munkája van abban, hogy ez a pár órás
rendezvény „sikeres” lesz és a túrázók szívesen visszajönnek-e hoz-
zánk, vagy örökre elfelejtenek minket.

Szeptember 8. szombat reggel 8 óra — Szikrázó napsütés, egy felhõ
sincs az égen, kellemes déli szellõ fújdogál. Az iskola folyosóján kicsi-
nagy- idõs-fiatal türelmesen várta, hogy az általa választott távra nevez-
hessen, majd elinduljon. Voltak, akik egyénileg, társasággal, vagy
komplett iskolai osztályként indultak. Volt egy kis kapkodás, mert
sokan indultak 8 és 8:30 között, ez egy kis zavart okozott. Volt még egy
ide nem illõ incidens is, amelyet jómagam generáltam: Drajkó
Bernadett pontõr- és segítõtársammal vitába keveredtem. Nagy
nyilvánosság elõtt feleslegesen, alaptalanul és hangoskodva védtem a
saját állításomat, ami a nap végére kiderült, hogy nem igaz. Mivel követ-
kezetes vagyok, és ha hibázom, beismerem, ezért bocsánatot szeretnék
kérni a viselkedésemért. Detti ne haragudj, igazad volt. Remélem nem
botránkoztattam meg senkit sem, hiszen aki ismer, tudja, nem ilyen
vagyok. A személyes kitérõ után jöjjön egy kis statisztika:

A legfiatalabb résztvevõ 9 hónapos volt, a legidõsebb 72 éves. Sok

hetven év körüli résztvevõ volt, ami azt is bizonyítja, hogy soha nem
késõ elkezdeni. 151 helybéli és 76 más településrõl érkezõ nevezett. A
túrán résztvevõk Kerepes, Ecséd, Edelény, Csömör, Gödöllõ, Fór,
Ecser, Tolmács, Túrkeve, Pécel, Kistarcsa, Maglód, Nagykörös,
Veresegyház, Jászapáti, Mogyoród és Budapestrõl érkeztek, összesen
227-en. Ez harmincnégy résztvevõvel több, mint a májusi túrán. A 6
kilométeres távon 90-en, a 14-esen 75-en és a 25-ösön 62-en indultak.
Az idei útvonal három települést, Kerepest, Csömört és Kistarcsát
érintette. Jövõre a trianoni túrát 80 százalékban új útvonalon tervez-
zük, meglepetéssel is készülünk, úgy személyileg, mint látványilag
egyaránt. Minden túrázónak szeretném megköszönni, hogy jelenlété-
vel megtisztelte rendezvényünket. Tavasszal szeretettel várunk min-
denkit!

A túra visszhangjáról egy írás egy túrázó tollából:
„Szívbõl gratulálunk a szervezõknek, akiknek szívügye volt, hogy

minden rendben legyen, mindent megtettek, hogy a résztvevõk elége-
dettek legyenek, nagyon gondosan, jól feltûnõen és körültekintéssel

kiszalagozták, fel-
festették az útvona-
lat, és egy nagyon
pontos, alapos túra-
leírást adtak hozzá.
Kedvesek, figyel-
mesek voltak a
pontõrök is. Szép
volt a táj, a hatalmas
szõlõsök is
megragadtak, igaz, a
süppedõs homok
sok helyen megne-

hezítette a haladást. Élmény volt egy lovas túratárs látványa. Soha nem
jártunk erre, de most a Hungaroring mellett is elhaladhattunk, aminek
a hangja késõbb messze elhallatszott. Jólesett a frissítõ víz, melyet több
ponton is kínáltak, mert bizony nyári hõség volt, s életmentõ volt a
frissítõ szellõ is.”

Szeretném a segítséget megköszönni Nagy László igazgatónak,
hogy az intézményt a rendelkezésünkre bocsátotta, továbbá annak a 25
pedagógusnak, akik az indításnál, étel- és italosztásnál és az ellenõrzõ
pontokon segítettek nekünk. Köszönjük! Szeretném az MPL dolgo-
zóinak megköszönni, hogy idén is segítették rendezvényünket, és
külön köszönöm a Kerepesi Természetjárók tagjainak munkáját!
Külön köszönjük Szolnokiné Ilikének az áldozatos munkáját, amely
nélkül nem lett volna „terülj-terülj-asztalkám”!

Rendezvényünk támogatói:
Tóth Pékség, Terike Zöldségüzlet, Kermester Kft., Barti Húsbolt,

Zöld ABC, Szilas TV, Forrás Mûvelõdési Ház (Prokop Adél Mia),
Széchenyi István Általános Iskola, Kerepes Rádió

Jancsó Gábor és Pivarcsi Gábor

Barangolás három településen át

Azt idei esztendõ elsõ hat hónapját tekintve a
számítások azt mutatják, hogy a
szemétbegyûjtés és szállítás, illetve elhelyezés
13 millió forintos hiányt mutat. A tevékenysé-
get az önkormányzat végezteti a saját kft-jével,
és ha mindenki rendesen fizetné a díjat és nem
raknák teli a hulladékszigeteket mindenféle
szeméttel, állattetemmel, akkor tartható lenne
az 1800 forintos ingatlanonkénti díjtétel, ami
jelenleg 1000 forinttal olcsóbb, mintha a Zöld
Híd Kft, a hulladéklerakó hivatalos
üzemeltetõje végezné a szolgáltatást. Az önkormányzat csak ezért vállalta
magára.
Sajnos, a felszólítások, a büntetések és semmi sem használt, mert egyesek
és egyre többen, fütyülnek a törvényességre. Ennek szomorú eredménye
az, hogy a hulladékszigetek köré illegálisan kidobált szemét begyûjtéséért

és elhelyezéséért külön kell fizetnünk, ami pedig
a veszteséget okozza, hiszen az 1800 forintos
díjból erre nem futja, nincs rá fedezet. A másik
hiány, a nagyobb, abból ered, hogy sokan
egyszerûen nem fizetnek. Az adósok száma
közelíti a fél ezret, a veszteség pedig eddig 13
millió. Megint ott tartunk, hogy a becsületes
többség lesz a vesztes. Ezt nem tudjuk kigazdál-
kodni és nem is akarjuk.
A tarthatatlan helyzet és az önkormányzat min-
den igyekezete ellenére, ismét tárgyalásokat kez-

deményez a polgármester a Zöld Híd Kft igazgatójával a szolgáltatás visz-
szaadásáról, amely természetesen díjemeléssel fog járni, nem beszélve arról,
hogy a szemét díjat egyébként is emelik és egységesítik hatóságilag. Például
a XVI kerületben 3100 Ft, míg a Zöld Híd Kft-nél 2800 Ft havonta az a díj,
amely Kerepesen csak 1800 forint, és tovább már nem tartható.         (szerk)

Veszteség és látvány - A szemetelés egyre többe kerül
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Támogatás iskolakezdéshez
A Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Kerepes az
tanévkezdõ kisdiákok
részére az együttmûködési
megállapodás alapján, nagy
értékû iskola- és irodaszert
ajándékozott a Széchenyi
István Általános iskola és a
Családsegítõ részére. A cso-
magban füzetek, ceruzák,
színes ceruzák, hegyezõk,
zsírkréták, vonalzók, asz-
faltkréták, gyurma, tempera
és vízfesték, ecsetek és ok
más hasznos dolog lapult. Jó
tanulást és sikeres iskolaévet
kívánunk hozzá.

Kiss Károly, elnök
Szlovák Nemzetiségi

Helyesbítés
„Tisztelt Polgármester Úr!

A „Kerepesi Vélemény” augusztusi számában megjelent
Mayer Endréné és Görgényi Erzsébet írása a Szent Anna
templom 100. évfordulójára. 
A cikkel kapcsolatos elõzetes beszélgetés után is, sajná-

lattal olvastunk pár tévedést, ezeknek kérném az
Egyháztanács nevében is a következõ számban való
helyesbítését.

- A Polgármesteri Hivataltól kapott 1 millió forint
támogatás az új plébánia tetõterének belsõ kialakítá-
sára lett fordítva, - ezt 7db számlával visszaigazoltuk
2011. január 10-én — nem a templom felújítási mun-
kálataira.

- Az állványzatot a Váci Egyházmegye bocsátotta
ingyen rendelkezésre, nem a SZIGÜ Zrt. (A SZIGÜ
Zrt. csak a szállítást vállalta!)
Ez a két téves információ a híveket is megzavarja,
hiszen számukra folyamatosan közöltük a felújítás-
sal kapcsolatos történéseket, melyek a közölt írással
most ellentmondásba kerülnek. 

- „Polgármester Úr is több csoportot alakított, akik
rendszeresen nagyobb összegeket adományoztak.”
Helyesebben: Franka Tibor Úr csoportja 2008. febru-
árjában 105 000.- Forintot, majd 2009. áprilisában 150
000.- Forintot adományozott a templom javára.

Megértését köszönve: 
Frajna András plébános”

A Forrás Mûvelõdési Házban megrendezett kiállításra 18 kiállító
hozta el és mutatta meg, hogy a saját kertbõl milyen csodálatos zöld-
séget, gyümölcsöt és virágot tehetünk asztalunkra. A nagyon szép és
különbözõ (összehasonlíthatatlan) termékek között a 4 tagú zsûri
(zsûri elnök: Prokaj Enikõ agrármérnök, SZIE tagok: Tatár Béla,
Hortobágyi Erzsébet, Héjja János) az alábbi rangsort alakította ki: 

I. helyezett Horváth István, II. helyezett Rózsa Károly, III. helye-
zett Nefelejcs utca - Barna Lászlóné, Nyíri Józsefné, Szeder Mária,
Kovács Pálné.

Különdíjat kapott: Kiss Lászlóné, Balázs Lajos. Közönségdíjas:
Balogh Benõ (paradicsom)

A legidõsebb kiállító díját: Balogh Benõ (82 év) kapta.
A kiállítás megrendezéséért köszönet illeti Franka Tibor polgár-

mester Urat, aki az ötlet megszületésétõl a kivitelezésig mindvégig
támogatta a szervezõket. A díjazásra polgármesteri keretbõl 30.000,-
Ft, Innováció 97 Bt-tõl 10.000,- Ft állt rendelkezésre. 

Köszönjük minden kiállítónak, hogy fáradtságot nem kímélve eljöt-
tek, köszönjük mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a kiállítás lét-

rehozásához és lebonyolításához. Köszönjük Rémi Jánosnénak és
Keresztessy Ildikónak, hogy festményeikkel, Pordán Gyulánénak,
hogy horgolt csipke csodáival, Balogh Gabriellának, hogy kézmûves
termékeivel, Lajtai Lászlónénak, hogy csipkéivel és csipkeverés tanítá-
sával, Magyar Judit Máriának, hogy képeivel, a Vakok és Gyengénlátók
Intézetének, hogy a látássérült gyerekek munkáival hozzájárultak a
kiállítás színvonalának emeléséhez.

Vasárnap és hétfõn a kiállítás látogatóit egy tányér lecsóval kínáltuk.
Köszönet a szakácsoknak és kuktáknak a finom ételért. Hálásan
köszönjük azoknak a kiállítóknak, akik termékeiket felajánlották az
óvodás gyermekek részére. A felajánlásokat egyik kistarcsai óvodának
adtuk, mivel Kerepesen az óvoda és a bölcsõde is zárva volt. 

Végezetül a kiállítók névsora: Balázs Ferenc, Balázs Lajos, Balogh
Benõ, Cséfalvay Albert,  Ellenpacher Lászlóné, Fábián Jánosné,  Gaál
Elekné, Gróf János,  Horváth István,  Kalina Mihályné,  Kiss Károlyné,
Kiss Lászlóné, Madár Gyula, Móricz Géza, Nefelejcs utca, ÖKONET,
Rózsa Károly,  Rét utca.                                                                        

Szervezõk

Zöldség-gyümölcs-virág kiállítás és vásár 
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Ez év szeptember 8-án  a Szilasligeti
Nagyréten a Szilasligeti Hétvezér Íjász és
Solymász csapat megrendezte, immár
negyedik versenyét, melyen
hagyományõrzõ íjakkal lõttek a
versenyzõk. Tizenhét cél volt, melyeket
különbözõ távolságról kellet eltalálni,
három métertõl ötven méterig általában
három vesszõvel, de a gyorsasági lövésnél,
ahol tizenöt másodperc alatt mindenki
annyi nyilat lõ ki amennyit tud, volt, aki
hetet is kilõtt.

Mi, a rendezõk, már hat órától dolgoz-
tunk, berendeztük a pályát, sátrat
állítottunk, készültünk a versenyzõk foga-
dására, akik kilenc órától érkeztek is: egy
híján ötvenen jelentkeztek, különbözõ kate-
góriákba.  Mindkét nemnek volt mini,
gyerek, ifi, felnõtt kategóriája. Valami csoda
folytán senior kategóriába csak férfiak
jelentkeztek. Lehet a hölgyek nem öregsze-
nek? Na meg volt még csapatverseny is,
melyben öt-öt fõvel lehetet indulni. Hét
csoportra osztottuk a jelentkezõket, akiket

a mi vezetõink kísértek, és szorgalmasan
jegyezték az eredményeiket. A verseny
kürtszóval indult. Jókedvû beszélgetés köz-
ben haladtak a csoportok, melyek javarészt
kistérségünkbõl érkeztek. Délután végeztek
az elsõ íjászok, miután indult az összesítés,
míg mi számoltunk, addig a versenyzõk
finom ebédet kaptak. Ezután jött az
eredményhirdetés, az elsõ három helyezett
minden kategóriában oklevelet, emlékérmet
kapott. Ezen felül az elsô helyezett hölgye-
ket szépen díszített cseréptállal, a férfiakat
korsóval, jutalmaztuk meg. A részletes
eredmények honlapunkon a
www.het.vezer.gportal.com-on olvashatók.
Lassan oszlott szét a társaság, ránk maradt a
célok összeszedése és az elrámolás.

Elmondhatjuk szép és eredményes
napunk volt, vendégeink jól érezték
magukat, az idõ is kegyes volt hozzánk.
Jövõre várunk mindenkit vissza, sõt ha
lehet, mindenki hozzon magával még egy
embert.

Kóbor Tamás

Íjászverseny

Sok a vidámság, rengeteg a vendég a Mûvelõdési Házban  a zumbás napokon. A
csoportokat az iskolából hoztuk át a ház megnyitása után. Az év elején indultak
a foglalkozások az Iskolában. A  harmadik hónap tájékán  már 30 fõn túl volt a
napi létszám - csoportot kellett bontani, nem fértek el. A tavaszi hónapokban
már 70 felett volt a mozogni, felfrissülni vágyó hölgyek száma naponta.  A fog-
lalkozásokat Téglás Klaudia vezette-vezeti.
- Kedves Klaudia, megmozgattad a langyos vizet itt Kerepesen, rövid idõn belül igen
nagyra nõtt csoportot tudhatsz magadénak. Ez a bõ féléves sikertörténet mindenképp
indokolja, hogy egy kicsit megismerjen az is, aki történetesen nem ismer közelrõl,
vagy éppenséggel még nem járt a foglalkozásodon.
- Téglás Klaudia vagyok, 24 éves, 17 éve táncolok, volt szerencsém belekóstolni
és versenyezni több mûfajban. Jelenleg a Semmelweiss Egyetemen tanulok, die-
tetikusnak. 2008-ban a Fitness Akadémián szereztem aerobic szakedzõi tanfo-
lyamot, 2011-ben pedig az ELTE Pedagógiai és pszichológiai karán szereztem
diplomát Rekreáció szakon. Második éve tanítok Zumbát. Itt kerepesen idén
februárban kezdõdtek az órák. Nagy csapat, nagy lelkesedés, remek hangulat és
mindeközben kemény munka és látványos eredmények. A Zumba egy táncos
óra, ahol fõleg a latin táncok dominálnak. Mindenki által könnyen elsajátítható
koreográfiákkal. Már az elsõ óra is sikerélménnyel jár, nem kell ehhez feltétle-
nül, hogy táncos múlttal rendelkezzen valaki.
- Hallottam, hogy táborba vitted a kerepesi zumba csapatot - hol merre, meddig vol-
tatok, mit csináltatok?
- A kerepesi és a szadai csapat együttesen jött táborba, mely Révfülöpön került

megrendezésre. Ez volt az elsõ tábor, amit szerveztem, természetesen izgultam
kicsit, hogy minden jól sül-e el. A két csoporton kívül jöttek még olyanok is,
akik nem járnak hozzánk Zumbára, hanem ismerõsöktõl hallották ezt a
lehetõséget. Szinte az elsõ naptól kezdve észrevehetetlen volt, hogy több helyrõl
érkeztünk, eggyé vált a társaság. Minden nap reggel és késõ délután másfél-más-
fél órás Zumba óra volt, melyet egy nagyon kedves meghívott Zumba oktató-
val, Csík Gabriellával karöltve tartottunk. Ezeken felül volt még kora délután
egy köztes óra, ahol mindig valamilyen más mozgásformát ismerhettek meg a
táborozók. Ilyen volt az aerobic és a hastánc például. Ezen kívül strandolás, kilá-
tó-túra és még sok más program tette olyanná a tábort, hogy a mai napig szinte
minden órán szóba kerülnek az ott szerzett élmények. Egy extra Zumba órát is
tartottunk a révfülöpi strandon, ahol sok fürdõzõ is beállt közénk.
- Úgy tudom rendezvényen is megmutattátok magatokat - hol is?
- A kerepesi csapattal több rendezvényen is részt vettünk, mint fellépõk
legutóbb például a Szilasmenti napokon. A csapat tagjai nagyon lelkesek,
aki teheti, eljön ezekre a megmozdulásokra. Eddig minden alkalommal
tele volt a színpad és úgy láttuk, elnyertük a közönség tetszését. Ilyen fel-
lépéseink voltak még a kerepesi Juniálison, és többek között a Mûvelõdési
Ház megnyitóján is. A továbbiakban is nagy örömmel veszünk részt ilyen
és ehhez hasonló eseményeken.

- Megengedsz egy kényes kérdést - mi motivál egy nõt szerinted, hogy csatlakozzon
a csapatodhoz?
- Szerintem az óra hangulata nagyon sokat számít. Ezeken az órákon senkinek
nem kell feszengenie amiatt, hogy esetleg nem minden hajszálra ugyanúgy megy
mindenkinek. Ezzel nincs semmi probléma, itt az a lényeg, hogy mindenki fel-
szabadultan táncolja a koreográfiákat. Persze minél jobban ismerik már ezeket,
annál nagyobb intenzitással lehet ezt megvalósítani, de véleményem szerint egy-
egy új koreográfia már az elsõ alkalommal is tud sikerélményt nyújtani. Tehát
elég nagy húzóerõ az a hangulat, amit a zenék, a táncok és a társaság ad. Ezen
felül nem szabad megfeledkezni arról, hogy miközben jól érezzük magunkat,
akár 5-600 Kcal-t is elégethet az ember (persze egyén függõ), melyet sok más
mozgással ennyi idõ alatt nem lehet elérni.
- Végül hadd kérdezzem meg, miért csak mindig a sok lány, nõ és asszony. Hol van-
nak a fiúk, a férfiak??
- Hogy hol vannak a fiúk?  Ezt én is szeretném tudni. Szerintem a férfiak úgy
érzik, ez nõi mozgás, nincs itt a helyük, de ez közel sem így van! Bizonyítja ezt
az a pár férfi, aki egyszer-egyszer megfordul azért nálunk. Szerintem a férfiaknak
is élvezhetõ ez a mozgás, sõt! Sajnos, ha körülnézünk a táncvilágban, majdnem
mindenhol kevés a férfi. Talán megváltoznak ezek a „társadalmi elvárások”, hogy
a férfiaknak csak a foci, a küzdõsport, vagy a konditerem, ami ajánlatos. Zumba,
illetve más táncedzõk közül is rengeteg a férfi és bizony õk nagyon sokak által
kedveltek. Miért ne lehetnének férfiak az órák vendégei?! Gyertek Fiúk!
- Kedves Klaudia, mondj kérlek pár szót a jövõrõl…
- A végsõ egyeztetést még Katalinnal megteszem, de valószínûleg Október 13.-
án (szombaton) lenne egy hétvégi zumba esemény, melyet a Mûvelõdési
Házban tartanánk (ha van lehetõség 10-12 ig).  Ezt a dupla órát Csík Gabriella
és jómagam tartanánk, régi és új koreográfiákkal. Mindenkit szeretettel várunk,
jöhet olyan is, aki nem jár hozzánk. (1200Ft lenne, és nálam kell elõzetesen
feliratkozni, minimum 10 fõtõl kerülne megszervezésre.)
-   Kik az a közönség, akiket vártok erre, és a továbbiakban?
- A Zumba órákat minden korosztálynak ajánlom, hiszen ez egy önfeledt moz-
gás, melyet mindenki a saját maga erõbedobásával tud végrehajtani.  Idén õsszel
folytatódik a Zumba a kerepesi Mûvelõdési Házban, melyre minden érdeklõdõt
szeretettel várunk. Idõpontok: Hétfõ és Szerda 18-19 és 19-20, valamint péntek
18-19 óra.
- Köszönöm a beszélgetést, amit egy, a számotokra igen jó hírrel zárnék. Napokon
belül megnyílik a BÜFÉ a Házban. Vár Mindenkit a szép Társalgó, egy kis pihire,
üdítõvel!   
Jó egészséget - ja, és egy kicsivel több férfit kívánok !

Véber Gábor  mûv. szervezõ
Forrás Mûvelõdési Ház / Net.Kávézó

/ez az írás és más programok megtalálhatók: www.kerepesinfo.hu/ 

Egészség és szórakozás

Zumba zúg a kerepesi Házban…
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CSATORNABEKÖTÉS TELJES 
ÜGYINTÉZESSEL, INGYENES ÁRAJÁNLAT KÉSZITÉSSEL!

TEL: 06-20-9674-930

A rendôr járôrkocsi  telefonszáma:  06 70 263 4334 
Ménesi Norbert törzsôrmester körzeti megbízott:

06 70 342 0582

2012. májusában indult útjára a két éves Munka kis-
gyermekkel program. Az Iparfejlesztési Közalapítvány a
Victum Képzési Központtal és az Artima Kft.-vel
konzorciumi együttmûködésben újszerû megközelítéssel -
reprezentatív kutatás segítségével - a munkáltatói és a mun-
kavállalói oldal igényeit és lehetõségeit is feltérképezve
kínál egyéni megoldásokat ahhoz a lelkiismereti, gazdasági
és munkajogi problémához, amelyet a kisgyermekes
szülõk munkaerõpiacból való kiesése okoz. 

Magyarországon komoly gazdasági és társadalmi problé-
mát jelent az alacsony munkaerõ-piaci aktivitás. E tekintet-
ben az Európai Unión belül hazánk — Málta után - az utol-
só helyen áll, a nem dolgozók jelentõs részét pedig a
kisgyermekes szülõk alkotják: 

A kisgyermekes anyák foglalkoztatottsága nálunk több
mint 25 százalékkal elmarad a gyermek nélküli, vagy már
idõsebb gyermeket nevelõ nõkétõl, a részmunkaidõben
dolgozók aránya alig 10 százalék, a távmunkában dolgozók
száma pedig 2 százalék alatt van - az Európai Unió 27
országában ezzel szemben a munkavállalók közel egyhar-
mada atipikusan foglalkoztatott. 

Németh Sarolta, a Munka
kisgyermekkel program
kommunikációs vezetõje a
sajtótájékoztatón a projekt
menetérõl a következõ tájé-
koztatást adta:

A MuKi 2012. szeptember
1-je és 2014. április 30-a
között zajlik; a szervezõk
erre az idõszakra minden
olyan szülõ és munkaadó
jelentkezését szeretettel vár-
ják, aki úgy érzi, hogy a rugal-
mas foglalkoztatásban érde-
kelt lehet. 

A regisztrált édesanyák és édesapák közül összesen
kétszáz olyan szülõ kerül kiválasztásra, aki ingyenes
személyiségfejlesztõ tréningeket, képzéseket, illetve
gyermekfelügyeleti lehetõséget kap a program elsõ felében.
Ebbõl a kétszáz fõbõl kerül majd ki a program második
részében az a száz édesanya/édesapa, akit a program
minimum fél éves idõtartammal olyan cégeknél helyez el,
akik saját fejlesztésüket, illetve az atipikus munkavégzési
formák alkalmazását fontosnak tartják.
További információ: www.munkakisgyermekkel.hu,
Facebook-elérhetõség: www.facebook.com/munkakis-
gyermekkel, E-mail: info@munkakisgyermekkel.hu 

A résztvevõ szülõkre vonatkozó, Új Széchenyi Terv által
meghatározott kritériumok a honlapon olvashatók. A
jelentkezõ a részvételi feltételeket a regisztrációval magára
nézve érvényesnek ismeri el.

Munka kisgyermekkel program
Projektnyitó sajtótájékoztató

LOMTALANÍTÁS!
Tájékoztatjuk településünk lakóit, hogy 

2012. október 16. és 19. 
között lomtalanítás lesz Kerepesen.

Kérjük, hogy a kidobásra szánt lomokat
a szemétszállítással megegyezõ napon

reggel 6 órára helyezzék ki a közterületre.
Veszélyes hulladékot, építési törmeléket, 
autóalkatrészt  és elektronikai hulladékot

nem áll módunkban elszállítani.
Köszönettel: Kerepesi Kft.

A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár
új könyveinkrõl folyamatosan tájékozódhatnak honlapunkon:

www.kerepeskonyvtar.shp.hu
Szeretettel várunk minden régi és új Olvasót!

Könyvtárunk felajánlja mozgáskorlátozott, idõs, nehezen mozgó
kerepesi olvasóinak, hogy igény szerint, havi rendszerességgel 

házhoz szállítja a könyveket. Kérjük mindazokat, akik szívesen
olvasnának, de valamilyen oknál fogva nem tudnak eljutni a

könyvtárba, jelentkezzenek 
az 560-340-es vagy 06-20-559-8917-es telefonszámokon!

Ezúton tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy október végi
nyitvatartásunk a következõképpen alakul: 
Október 24-25-26-án szabadságolás miatt 

a könyvtár naponta 8.00-16.00 óráig tart nyitva.
Az õszi szünet ideje alatt 2012. október 27. és november 2.

között a könyvtár ZÁRVA tart.
Nyitás: November 5. (kedd) 9.00 óra. 

Megértésüket köszönjük.

ÁLLÁS-, és MUNKAERÕ KÖZVETÍTÉS,
INFORMÁCIÓ

minden szerdai napon 15- 19 óráig 
a „FORRÁS” MÛVELÕDÉSI HÁZ 

„Net.Kávézó”-jában.

Számítógép — ismereti tanfolyam
(teljesen kezdõ)

2012. okt. 17. /szerda/ 17 óra
30 óra: 7000,- 

TANANYAGBÓL:
Gépismeret - Írás, szerkesztés

Internet - Levelezés
Kommunikációs rendszerek

HELYE: „FORRÁS” Mûvelõdési Ház

Kérem jelezze elõre telefonon érkezését!!
Véber Gábor  mûv. szervezõ 06 20 204 1916
veber.gabor@gmail.com skype: veber.gabor

ÁLLÁSKERESÕK TÉRÍTÉSI DÍJA: 4.000,-
NYUGDÍJASOK: 5.000,-
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Nem nagyon szeretek válaszolgatni névtelenül író és rágalmazó
embereknek, de most az egyszer megteszem. Ha annyira érdekel-
né a focipálya sorsa, nem értem miért nem engem keresett meg és
kérdezett volna” hát Lajos mi történik a focipályával?”. De õt ez
nem érdekelte. Õ csak vádaskodni, pletykálkodni szeretett volna.

Kezdjük hát az elejérõl. 2006 õszén elkészült a felújított
focipálya, ami szemre tetszetõs volt, de szakmai munka része sem-
mit sem ért. Szakemberrel vizsgáltattuk meg, hogy a 6 éve elké-
szült fociapálypálya miért szárad ki. Hiába locsoljuk, trágyázzuk
mégis egyre romlott. ( az éves locsolási díj közzel 1 millió forint
volt) A szakember megadta a választ. Az újonnan leterített
gyepszõnyeg alá, elfelejtettek fekete földet rakni, a gyepszõnyeget
csak simán a homokra rakták rá, így az a vizet azonnal elnyeli,
hiába locsolunk, a fû kiszárad. Ezért határoztunk úgy, megpróbál-
juk a pályát felújítani. Az MLSZ-nél pályáztunk. Sajnos a pályázat
elbírálása csúszik, de bízunk benne, hogy hamarosan elkezdhetjük
a munkát. Ami azzal fog kezdõdni, hogy több millió forintért föl-
det hordatunk a pályára, amit az elõzõ vezetés elfelejtett, és így az
a 12 millió forint amit nyert semmivé vált, mert rosszul csinálták
meg. Ezután újrafüvesítjük a pályát. Sajnos nekünk nem lesz 12
millió forintunk, hogy gyepszõnyeget vegyünk, csak fûmagozni
fogunk. De bízunk benne, hogy a szorgos munka meghozza a
szép gyepet. 

Összegezzünk. Nincs hanyag kezelés, csak a pénzre várunk.
(Mivel nem locsoltunk 1 milliót spóroltunk.) Nincs lejjebnél-lej-
jebb, csak szépíteni akarunk amit a 12 millióból elszúrtak.
Egyébkén az MLSZ így is hitelesítette a pályát. Mi kértük, hogy a
meccseket idegenbe játsszuk, mivel munkálatok folynak a pályán.
Sátras vádaskodásra pedig: 2010-ben a Teleház polgármester jelölt-
jének sportegyesületünk szintén bérbe adta a pályát rendezvényre.
A bérleti szerzõdést természetesen, akit érdekel, megmutatom.
Ezért nem értem, hogy miért ez a mindenáron vádaskodás, hiszen
úgy tudom beszélõ viszonyba vagyunk. Talán meg kellett volna
kérdezni, mi történik. Érdekes, amikor a világítást megcsináltuk
több mint 2 millió forintból, azt nem vették észre, nem veregették
meg a vállam, szép volt. Amikor a Sportházat is felújítottuk

magánerõbõl, és az önkormányzat támogatásával, azt szintén nem
vették észre. Valószínû, ha pályázati pénz idõben megérkezik és a
munkát idõben el tudjuk kezdeni a pályán, akkor az sem tûnt volna
fel, hogy megújult a gyepszõnyeg. Ezért szomorú, hogy egy
ember csak azt keresi, mivel tud belekötni és rágalmazni ahelyett,
hogy venné a fáradságot és utánajárna, érdeklõdne, mi történik a
faluban. Azt meg végképp felháborítónak tartom, hogy aki a
sportkört vezeti, a szabadidejébõl áldoz, gyerekekkel foglalkozik,
pénzt áldoz egy soha vissza nem térülõ vállalkozásra, annak a
magánéletében, vállalkozásában vájkálni senkinek semmi joga.
Tudomásom szerint nektek volt egy-két furcsa építkezésû ügyle-
tetek, de mi ezzel soha nem foglalkoztunk. Ezért nem jut a falu
elõre, mert itt nagyon sokan csak vádaskodni, kötözködni szeret-
nek de, hogy odajöjjön megkérdezni, hogy miben segíthetünk,
vagy mi baj van, az nem megy.

Felsorolnék egy-két eredményt is az elmúlt 5 évbõl.
16 éveseink bajnokságot

nyertek 2009-ben, 2010-
ben nõi csapatunk bajnok
lett, 2012-ben ifi csapatunk
szintén bajnokságot nyert
és a 11 éves csapatunk is
bajnok lett. Nem utolsó
sorban 13 éves lányaink
Svájcban, nemzetközi tor-
nán érmet szereztek. De
valószínûleg mindezekrõl
nem tudsz, mert szerintem
egy mérkõzésen sem voltál
kint, egyszer sem ünnepel-
ted a csapattal és több száz
emberrel a bajnoki címet. 

Majd egyszer megtehet-
néd, mert sokkal jobb
ünnepelni mint mocsko-
lódni. Ferenci Lajos

VÁLASZ A TELEHÁZAS HÍRLEVÉL „YY” ÚR RÉSZÉRE

Az elmúlt 5 év termése

Szeretném Csák Zoltánnak a dicsérõ
szavait megköszönni. Csak egy apró
hiba esett a felsorolásban, melyben a
képesítéseimet felsorolja. Szociológiát
is végeztem. Így tudom, hogy alsó
közép osztály tagja vagyok. Igaz van
egy 14 éves Suzukim, és egy 64 négy-
zetméteres lakás fele van
tulajdonomban. Ezeket mind
képviselõvé választásom elõtt vettem.

Igaz nincs több milliós tartozásom, se
ilyen- olyan terepjáróm, se jól menõ
vállalkozásom. Családi problémáim
miatt, lakhatásom a házamban ellehe-
tetlenült. Ezért kértem, hogy önkor-
mányzati bérlakást kapjak, melyet
késõbbiekben, reális értékbecslõ által
meghatározott áron kívánok megven-
ni. Itt Csák úr második tévedése, ez
nem szociális bérlakás! A lakás üresen

állt. Mindenki a meghatározott bérleti
díjat fizeti. Ezeket a dolgokat az
augusztusi testületi ülésen tisztáztuk.
Ebben a testületben ott ül Csák úrék
egy képviselõje is. Két lehetõség van,
vagy nem beszélnek egymással, vagy
bizonyos tények nem olyan hír
értékûek, hogy figyelembe vegyék.

Kóbor Tamás

Nem tudom válasz nélkül hagyni a Teleház Hírlevél szep-
temberi számában - a szociális ellátó épülettel kapcsolat-
ban - az Ön által leírtakat.
Aki nem akarja nevét tudatni, az ne írjon kritikát! Honnan
veszi a bátorságot, hogy NEVÜNKBEN, mint „becsapott
Szilasi nyugdíjasok”- ról írjon?
Mi nagyon örülünk, hogy ennyi funkciót betöltõ létesít-
ményt hoztak létre, hiszen a fogyatékkal élõk napközbeni
szakszerû felügyelete, és az ellátásra szoruló nyugdíjasok
segítése is megoldhatóvá válik. A nyugdíjas klub keretein
belül az idõsek is társaságra lelnek, a NYUSZI—társulat
próbái és kisebb elõadásai is végre egy helyen lesznek. Az
Ön által megnevezett épület számunkra nem „zárt osz-

tály”, hanem reményünk szerint egy eddig elhanyagolt
réteg közösségi életének színtere lesz. Mindegy, hogy
Önnek mi a véleménye az a fontos, hogy a terveket velünk
egyeztetve és véleményünket figyelembe véve épült az
intézmény.
Annak nagyon örülünk, hogy a Családsegítõ Szolgálat
kezébe vette a dolgot és kihasználta a lehetõségeket.
Biztosak vagyunk benne, hogy az intézmény jól fog
mûködni, - melyhez Mi is minden segítséget megadunk — és
büszkék lehetnek magukra azok, akik ebben részt vettek.
(Legalább megszûnt ott a szabadtéri illemhely használat!)
Az nem volt ronda?
A Szilasligeti nyugdíjasok azt a polgármestert támogatják,
aki mindenkiért tesz és nem csak kritizálni tud!

Az „Együtt Egymásért”- nyugdíjas klub vezetõje

Tisztelt kritizáló (Z)!

Köszönet!
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Immáron negyedik alkalommal is „leszüreteltük” a
Székely szüreti bált. Köszönetet mondunk Polgármester
Úrnak, hogy rendezvényünket ismét megtisztelte jelenlété-
vel. Sajnáljuk, hogy nem ismerték meg Kerepesrõl még töb-
ben mulatozási szokásainkat, jó kedvünket, hiszen igazi
székelyföldi ritmusra rophattuk a táncot „kivilágos kivirad-
tig”, mivel a gyergyóditrói zenekar húzta a talpalávalót és
tett eleget a vendégek kéréseinek.

Reméljük jól érezték magukat vendégeink, akik a
Székelyföldért Társaságtól, Áporkáról, Bernecebarátiról,
Budapestrõl, Csömörrõl, Dunakeszirõl, Dunavarsányról,
Fótról, Gödöllõrõl, Kerepesrõl, Kistarcsáról, Mogyoródról,
Szilasligetrõl, Zsámbékról és még sok más helyrõl tiszteltek
meg jelenlétükkel. Igazi élménnyel térhetett haza Bacsa
Ilona, hiszen õ volt az idei „SZÕLÕ KORONA” nyertese,
ugyanis olyan fenséges a szõlõ korona, amilyen a gazda
egész évi munkájának az eredménye.

Úgy véljük idén is jó gazdák voltunk. Elvetettük a magot
Farsangkor, érleltük Verõcén az „Erdélyország az én
hazám” világtalálkozón, leszüreteltünk a Szüreti Bálon és
Isten segedelmével guzsalyba kötjük a „Székely est” alkal-
mával. Sikeres évadot zárunk november végén, a „Székely
est” címen megrendezésre kerülõ elõadással, mely
tartalmazni fogja az eddigi hagyományõrzõ elõadásokat.

Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik örömet
szereztek a bálon részt vevõ tombola nyerteseknek ajándé-
kaikkal: Székelyföldért Társaság; Terike Zöldséges,
Kerepes; Royal Station, Kerepes; Antal liget, Kerepes;
Lotusz kozmetika, Kerepes; Nagyné Hohmann Zsuzsanna
fodrász, Kerepes; Illés cukrászda, Kistarcsa; Györkös cuk-
rászda, Kistarcsa; Györgyi virágüzlet, Kistarcsa; Szilasfood
Kft, Kistarcsa; Áporkai Székely Kör; Foodlawment (Élel-
miszerlánc Parlament) Budapest. 

Találkozzunk novemberben a „Székely est” alkalmával.
Mindenkit várunk szeretettel, no meg egy kis székely pálin-
kával.

Márton Ibolya
Szabó Adél

Székely szüreti bál


