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Z. Farkas Erzsébet: 

PIROS PÜNKÖSD

Ötvenedik nap hajnalán 
mintha új világ nyílna ránk
zúgás, szétoszló lángnyelvek 
meglebbentik a végtelent.
Hit és ébresztõ kegyelem 
fénnyel áldott szent reggelen 
forró tizenkét szív dobog 
leboruló apostolok.

Kipattan a sok-sok titok
mit az Úr nekik tanított 
piros fény honol mindenütt 
vezekléssé vált életük.

Szentlélek örök háromság 
lelkünk hallja a susogást 
miként száll a világ fölött 
eloszlatja az õsködöt. 

Fénylik a föld, színes az ég. 
Egyedülálló ajándék. 

Pünkösd a karácsony és a húsvét után a
kereszténység harmadik legnagyobb ünnepe,
neve a görög pentékoszté (ötven) szóból
ered. 

A keresztény egyház születésnapját jelentõ
pünkösd történéseit megörökítõ Újszövetség
részletesen leírja, miként szállt le azon a
napon a Jézus Krisztus által
mennybemenetele elõtt megígért szentlélek a
tanítványokra. A szentlélek kiáradt az
apostolokra, betöltötte õket megvilágosító,
lelkesítõ, szeretetet sugárzó kegyelmével,
hogy képessé váljanak Jézus Krisztus missziós
parancsának teljesítésére, és õk különféle
nyelveken kezdtek beszélni. Péter apostol
prédikálásának hatására sokan megtértek,
belõlük alakult meg az elsõ keresztény
gyülekezet, a jeruzsálemi õsegyház.

A püspöki szinódus 305-ben rendelte el a
galamb vagy lángnyelvek alakjában ábrázolt
szentlélek eljövetelének megünneplését. Bár
pünkösdhétfõ a zsinati liturgiareform beveze-
tése óta már nem külön egyházi ünnep, szá-
mos országban - 1993 óta Magyarországon is
- ünnep.

A néphit szerint, ha pünkösdkor szép az
idõ, jó lesz a bortermés. Egyes vidékeken ma
is él a pünkösdi királyválasztás szokása:
ilyenkor a falu legényei különbözõ ügyességi

próbákon (lóverseny, bikahajsza, bothúzás,
rönkhúzás, kakaslövés, kaszálás) mérték
össze ügyességüket. A gyõztes egy évig
ingyen ihatott a kocsmában, neki tartoztak
engedelmességgel a többiek, és viselhette a
pünkösdi koronát. Uralkodásának rövid idejé-
re utal a “pünkösdi királyság” kifejezés.
Jellegzetes pünkösdi szokás a pünkösdi király
vagy királyné körmenete: a legkisebb lányt
pünkösdi rózsával, zöld ágakkal királynõnek
öltöztetik, és rózsaszirmot hullatva házról
házra járnak köszönteni.

Pünkösd megünneplésének kiemelkedõ
magyar eseménye a csíksomlyói búcsú, az
összmagyarság legjelentõsebb vallási és nem-
zeti ünnepségeinek egyike, amely a rendszer-
változás óta a világ magyarságának
rendszeresen ismétlõdõ tömegrendezvénye
is lett. 1567-ben János Zsigmond erdélyi
fejedelem a határõr katolikus székelységet
fegyverrel akarta az unitárius vallásra
áttéríteni, az összegyûlt székelyek azonban
Nagyerdõnél gyõzelmet arattak, megvédték
õsi katolikus hitüket. Erre emlékezve minden
pünkösd szombatján ünnepi szentmisét és
nagy búcsút tartanak, ahová több százezer
ember érkezik az egész Kárpát-medencébõl
és a világ más tájáról is.

Forrás: MTI

A húsvét utáni ötvenedik napon, 
idén május 19-én ünnepelte a keresztény világ 

a szentlélek eljövetelét,
az egyház születésnapját, pünkösd napját

EGÉSZSÉGNAP KEREPESEN
2013.06.01. ( SZOMBAT) 9-13. óráig

A Kerepes Önkormányzata újra EGÉSZSÉGNAPOT SZER-
VEZ, a lakosság egészségvédelme érdekében. Helyszín:
Széchenyi István általános iskola, Kerepes Vörösmarty u.2.

Az egészségnap keretében az alábbi vizsgálatokon vehe-
tünk részt:

Rizikó állapot felmérés: vércukor-,testzsír-,vérnyomás-
pulzus
Kardiológiai vizsgálat:
EKG, a rizikótényezõk értékelése, életmód tanácsadás
Cukorbetegeknek- diabéteszes lábvizsgálat.
Hallásvizsgálat
Lábállapot felmérés
Csontsûrûség mérés
Szemészeti vizsgálat:
Glaukóma szûrés, szemfenék, látásélesség

Az iskola épületében, egészségmegõrzéshez kapcsolódó
bemutatók, alternatív vizsgálatok /pl. Biorezonancia/ és
vásárlási lehetõség is az érdeklõdõk rendelkezésére áll.

Mindenkit szeretettel várunk a vizsgálatokra!
Javasoljuk, aki csak teheti, éljen ezzel az

egészségvédelmi lehetõséggel!

Akárcsak tavaly, az idén is közösen ültettek fákat a Hungaroring
Sport Zrt. és a környezõ települések vezetõi.
A múlt évi elsõ lépést követõen pénteken újabb tíz facsemete került
a helyére Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazga-
tója, valamint Franka Tibor kerepesi és Babitz László mogyoródi pol-
gármester jóvoltából.
“A tavaly elindult és most tovább folytatott hagyományteremtõ ültetés-
sel azt szeretnénk deklarálni, hogy számunkra mennyire fontos a
települések és a Hungaroring jó kapcsolata. Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a pályahasznosításból származó zaj és egyéb
környezetvédelmi károsításokat tudatosan enyhítsük” - jelentette ki
Gyulay Zsolt.
A közös fatelepítési akció annak az együttmûködési megállapodásnak
az eredménye, amelyet 2011-ben írt alá Mogyoród önkormányzata
és a Hungaroring Sport Zrt. A szerzõdés rögzíti azt a törekvést, hogy
környezetbarát erdõtelepítési program megvalósításával
csökkentsék a versenypálya közelében élõket érõ zajártalmakat.

Faültetés a Hungaroringen
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A kislány iskolába sietett a társaival reggel volt, de
már tûzött a nap és csiripeltek a madarak. Nem néztek
a lábuk alá, hiszen begyakorolt úton járnak oda-vissza.
… És akkor a kislány az úttest közepén beleesett a be-
tonárokba, amely a vizet hivatott befogadni vihar ide-
jén. Lábáról és karjáról lehorzsolódott a bõr, ütései
miatt orvoshoz kellett vinni iskola helyett.

Ilyenek ezek a gyerekek, nem figyelnek oda! — mond-
hatnánk, de nem lenne igazunk, mert nem a gyerekek
figyelmetlenek, hanem a felnõttek felelõtlenek. Az
úttesten keresztbe vezetõ vízelvezetõrõl ugyanis elõzõ
éjszaka ellopták a vasrácsokat. A kislány ezért esett
bele, de ennyi erõvel beleeshet a kerékpáros, a
motoros, vagy az ízülettel küzdõ nyugdíjas, sõt, belees-
het bárki, talán még az is, aki elõzõ este ellopta. A
tolvajnak persze ettõl több esze van.

A felnõttek lopnak. Ellopják egymás tulajdonát,
ellopják a gyermekek felnõttek iránti tiszteltét, és
nagyreményû álmait. Ez még akkor is így van, ha nem
minden felnõtt lop és nem minden felnõtt gazember. A
gyerekek általában azért nem szeretik a felnõtteket,
mert miközben felnéznek rájuk az ég felé, aközben
bokájukat törhetik miattuk a gödörben. Mert a
felnõttek nem csak lopnak, de hazudnak is, persze nem
mindegyik, de úgy általában mégis…

Nyáron vasat lopnak, télen fát, a kettõ között pedig
lassan mindent, ami fából és vasból van, illetve mozdít-
ható: gépet, kábelt, rácsot, csövet, csapot, autót, vagy
olajos hordót. Aztán pedig hazudnak, mint a vízfolyás,
hogy õk nem tették, és azt sem tudják, kik tehették.
Sajnos legtöbbször a rendõrök sem tudják. Ezzel nagy-
jából meg is áll a tudomány, és eljutunk a „törvényesen
úgysem tehetünk semmit” idegölõ belenyugvásig.

Egyetértek azokkal, akiknek elegük lett a belenyug-
vásból és azon vagyok, hogy kapjuk el a tolvajokat, a
hazugokat, illetve védjük meg a saját tulajdonunkat
tõlük olyan eszközökkel, amelyeket megérdemelnek.
Legyünk elszántak, legyünk bátrak, röviden: legyünk
csõre töltve belenyugvás helyett. Mert a vasrácsokat
naponta ellopják — nem gyõzzük pótolni — és csöppet
sem zavarja õket, hogy a másik ember (gyerek) abba
bele is halhat. Ha õket nem érdekli, akkor fabatkát sem
ér az örökös megbocsátás. Hol a rendõr, hol a törvény,
hol a független bíróság, hol a beígért közbiztonság?
Miért nem jogosult az önkormányzat rendet tenni?

Persze minél kevesebb a munkahely, meg a munka-
bér, és minél szigorúbbak az elvonások és a kötelezett-
sések, röviden minél kevesebb az ennivaló, annál több
lesz a lopás és a hazudozás kicsiben és nagyban.
Kicsiben kábelt lopnak, nagyban állami támogatásokat,
pályázatokat és becsapott banki károsultakat. egyik
sem különb a deákné vásznánál! Védekezni kell ellenük,
nincs mese! Sõt, elrettentõen kell védekezni ellenük
kicsiben és nagyban. Már hallom is a Mohácsi
Erzsébetek, meg az emberjogi és esélyegyenlõségi
köpködõk vádaskodásait, sõt, fenyegetõzéseit. Milyen
világban élünk? Emlékeznek? Amikor az iskolában ren-
det tettünk, feljelentettek rasszizmusért és kirekesztés
miatt. Megbüntettek, de rend lett. Most helyi határo-
zatot hoztunk arról, hogy az új bejelentkezõk csak
akkor költözhetnek Kerepesre, ha el is férnek abban az
ingatlanban, ahová vágynak. A Kormányhivatal közölte
velem, amennyiben nem vonjuk vissza a rendeletet,
bírósághoz fordulnak, mert amit teszünk, az lehet igaz-
ságos, de nem törvényes. Püff neki! A törvényt embe-
rek alkotják, változtassák meg!

A rendõrt nem utasíthatom, az illegális szemetelõt, a
tolvajt, a hazudozót nem csíphetem fülön, mert csak
egyre kevesebb jogosítvánnyal rendelkezõ polgármes-
ter vagyok. Ugyanakkor az emberek engem hívnak,
engem vonnak felelõsségre kicsiben és nagyban.
Fentrõl, sõt központilag irányítanak, de a felelõsséget
ránk tolják, mint földet a szemétre. Nemhogy jogkörö-
ket kapnánk, hanem azt a keveset is elvonják, ami
eddig volt. De nem hagyjuk magunkat, amíg én vagyok
a polgármester, biztosan nem! Vannak, akik vasráccsal
és vannak, akik adóval lopják meg a kerepesi közössé-
get. Élnek közöttünk olyanok, akik a közéletben
szerepet vállalnak, ha kell hõzöngenek, jelentgetnek,
sõt,, naponta fújják trombitáikat, de iparûzési-, vagy
kommunális adót évek óta nem fizetnek. Vállalkozásaik
léteznek, némelyiknek több is, de sohasem fizetnek
utánuk egyetlen fillért sem, mert nem nyereségesek. Ha
nem azok, akkor közismert tulajdonosaik mibõl etetik
az autóikat, meg a gyerekeiket, netán az unokáikat? A
veszteségbõl nem lehet jóllakni, meg összejöveteleket
rendezni, netán külföldre utazni és minden buliban jól-
lakni. Lehet, rászoktak a napenergiára? Pedig nálunk
nincs telek-, és nincs építményadó, mint más települé-
seken, Kerepes a térség adóparadicsoma. Mégis a
kintlevõség meghaladja a 130 milliót. A tartozások
tulajdonosai között pedig szép számmal találhatóak
olyan politikai, vagy más kisebbségi hangadók, akiknek
pedig kutya kötelességük lenne példát mutatni. Ne fog-
ják be a szájukat, mert még belebetegednek a
némaságba, és azt nem kívánom, de bûntudattól áthat-
va fizessék meg a közösségnek azt, amivel tartoznak, és
ne lopják meg a közösséget, amelytõl bizalmat akarnak
kicsikarni. (Egyébként a tartozók és a nulla forintos
adóbevallók névsorát hamarosan olvashatják majd
Kerepes honlapján.)

Közeleg a választás, abból is látszik, hogy egyre több
vasrács tûnik el fizikálisan és átvitt értelemben is. Ezt
pedig nem szabad hagyni, és a nagy többség ezt nem
is fogja hagyni, majd bolondok lennének. A jogos
önvédelem már nálunk sem bûn, élni fogunk törvény
adta lehetõségeinkkel, mert nem szeretnénk úgy járni,
hogy miközben a gyermekeink felnéznek ránk, aközben
gödörbe esnek a „vasrácslopók” miatt.

Franka Tibor

Vasrácsok

Csak egy telefon
A lakosság szolgálatában

A kerepesi önkormányzat tulajdonában lévõ Kft szabad
kapacitását ajánlja a lakosság szolgálatába. Gépeink és

dolgozóink 30 százalékkal kevesebb órabérrel dolgoznak,
mint más vállalkozások. 

Garancia az önkormányzat. 
Vállalunk: Kertásás, Mûvelés, Füvesítés

Bozót irtás, Fakivágás, Fûnyírás,
Költöztetés, Fuvarozás, Sitt szállítás

Építõanyag szállítás, Daruzás, Hengerezés,
Mindenféle földmunkát, Anyagbeszerzést

Betonozást, Díszkõ burkolást, Feljárók, Járdák,
Átereszek, Kerítések, 

Lépcsõk, feltöltések

Csak egy telefon: 06/20/559 8923, 06/28/561 054 Czibi
Béláné

Megbízhatóság! Alacsony árak! Garancia!
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Franka Tibor napirend elõtti felszólalásában tájékoztatta a
jelenlévõket, hogy az önkormányzat elsõ félévi tõke- és
kamatbefizetését határidõben teljesítették összesen 76 millió
forint értékben. Az állam elõreláthatóan június végén írja alá a
településsel az adósságátvállalással kapcsolatos megállapodást,
de fizetnivaló addig is van. A következõ törlesztés a második
félévben kb. 40 millió forint lesz. Jelenleg 40 millió forint van
lekötve a bankban, plusz 20 millió a Szilasvíztõl átvett, fejlesz-
tésekre fordítható pénz. Helyi adót Kerepesen, más települé-
sekkel ellentétben nem vezettünk be és továbbra sem aka-
runk bevezetni. Az I. félévben tökéletesen teljesítettünk - foly-
tatta, - ezért köszönet illeti a Képviselõ-testületet és az
Önkormányzathoz tartozó mintegy 130-140 dolgozót.

Megtudhattuk, hogy 2013.04.23-án Polgármester úr és
Jegyzõ úr tárgyalást folytattak, melyen szóbeli megállapodás
történt a Hungaroring tulajdonosi testületével arról, hogy a
József Attila utcai óvodát, - mint a Hungaroringhez
legközelebb esõ közintézményt - a zajhatás miatt, 4-5 millió
forinttal fogja támogatni a Zrt. Ezen kívül szóban vállalták a
szilasi állomás alatti parkoló és a Közösségi Ház elõtti járda
elkészítésének finanszírozását is. Továbbra is tárgyalnak a civi-
lekkel együtt a zajvédelem módjáról — hangsúlyozta Franka
Tibor, de szerinte van rá esély, hogy a pálya átépítésével a zaj-
csökkentés is meg fog történni.  

Cseh gyerekek csereüdülésen vesznek részt településün-
kön, júniusban pedig 11 kerepesi gyerek utazik Horice test-
vérvárosba. Köszönet a szervezésért Kiss Károlynak és Palotai
Lászlónak. 

A polgármester véleményeket kért az idén 300 esztendõs
Tiszttartóház, Kerepes legrégebbi épületének visszavételével
kapcsolatban. Az épület mûemlék jellegû, jelenlegi tulajdono-
sa, a református egyház, a helyrehozatalát - komoly probléma
van a tetõszerkezettel és a falakkal - egyedül nem tudja
megoldani. A képviselõk véleménye szerint nem szabad vesz-
ni hagyni értékeinket.

A 23 napirendi pont közül több volt rendeletmódosítás,
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és módosítá-
sa, beszámolók elfogadása, amiket elõzõleg bizottsági ülésen
tárgyaltak és hagytak jóvá a képviselõk.

Napirendi pont tárgya volt a belsõ ellenõr 2012. évi

beszámolója, melynek kapcsán Kiss Ferenc belsõ ellenõr
számolt be az ÁSZ vizsgálat megállapításairól. Elmondta, egyik
kifogás volt, hogy a belsõ ellenõrzés nem ellenõrizte a vagyon-
gazdálkodást, amit cáfolt Kiss úr, mert az ellenõrzés 2007-tõl
indult, a belsõ ellenõrzés pedig 2006-ban történt a
vagyongazdálkodást illetõen, de ezt a vizsgálatnál nem vették
figyelembe. A rendszeresebb ellenõrzés már az idei
ellenõrzési tervbe is beépítésre került. A kockázatkezeléssel
és a monitoring munkával volt még probléma, a belsõ
ellenõrzés dokumentálása megfelelõ volt. Intézkedési tervek

nem készültek az ellenõrzött intézmény részérõl, ezért meg
kell követelni, hogy a vizsgálatról intézkedési tervek készülje-
nek minden esetben, ami az intézményvezetõ és a belsõ
ellenõr felelõssége. A kockázatkezeléssel kapcsolatban sza-
bályzatokat kell készíteni, erre idén nagyobb figyelmet fordí-
tanak.

A könyvvizsgáló beszá-
molója a 2012. évi költségve-
tés végrehajtásáról napirendi
pont tárgyalásakor 

Kristóf Jánosné könyv-
vizsgálótól jó volt hallani,
hogy a 20 önkormányzat közül
- ahol dolgozik - az egyetlen
Kerepes, ahonnan nem kértek
kiegészítést, módosítást, igazo-
lást az adatokhoz, tehát egy az
egyben úgy lehetett elfogadni,
ahogy a számvitel elõkészítette
és rendelkezésre bocsájtotta
az anyagot. Jó kezekben van
a pénzügy és a számvitel —
mondta, - dicséretet
érdemel. Az ÁSZ jelentést õk

is megkapták és áttanulmányozták. Határozottan ellenzi, amit
a vagyongazdálkodással kapcsolatban leírtak. Véleménye sze-
rint a településen rend és béke van, hatékony az ellátás. A
határozati javaslatok szakmai szempontból készülnek, és azok
elfogadása biztosítja a munka zavartalan folytatását. Az a
mérleg, amely azt mutatja, hogy a saját tõkeállományt
saját forrásból finanszírozza az önkormányzat,
önmagáért beszél. A kintlévõségek csökkentek és a pén-
zeszközök emelkedtek, tehát a gazdálkodás minden adatra
nézve pozitív tendenciát mutat. 

A Szõlõ utcában meghirdetett lakásokra három vásár-
ló jelentkezett, majd ketten írásban visszaléptek. Ennek
kapcsán Kovács Antal képviselõ javasolta, hogy eladásnál 10%
foglalói díjat kössenek ki. Szerinte a foglaló a vevõnek
biztosítja, hogy bizonyos határidõig másnak nem adják el a
kiválasztott lakást, s így az Önkormányzat is biztosítva lesz
elállás esetén. A képviselõtestület ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül egyhangúan elfogadta a határozatot mely szerint: a
Kerepes, Szõlõ u. 5. szám alatti önkormányzati lakások eladá-
sa során 10% foglalót tartalmazó szerzõdés megkötése tör-
ténjen meg. A lakások újra meghirdetésre kerülnek.

Az Orvosi rendelõk akadálymentesítési terv
tervezõjének kiválasztása napirendi ponthoz kapcsolódóan dr.
Vaszil László hozzászólásában elmondta, a Tölgyfa utcai
rendelõkkel kapcsolatban felmerült az ötlet, hogy a fenti

Beszámoló az áprilisi testületi ülésrõl 
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épület, ahol a felnõtt orvosok,
fogorvosok vannak, nem
alakítható ki az ÁNTSZ-nek
megfelelõ minimumfeltétel, az
akadálymentesítés sem, eset-
leg csak hozzáépítéssel.
Viszont a gyermekorvosi-,
védõnõi rész újabb és
nagyobb. A háziorvosok
szívesen cserélnének helyet
a védõnõkkel, amely nagy
váró és kéthelyiséges
rendelõ, ezért megfelelõbb
lenne a felnõtt
háziorvosoknak. A felnõtt
rendelés diszkrétebbé és
komfortosabbá válhat. A
védõnõkhöz egyébként is idõpontra járnak, egy szûkösebb
környezetben ugyan, de ugyanolyan feltételrendszert
teremtve mûködne a védõnõi ellátás. Franka Tibor az elhang-
zott módosítási javaslattal egyetértve szavazásra bocsájtotta
az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot, mely sze-
rint Simoncsik Mária mérnök, aki a legkevesebb összegszerû
ajánlatot tette, legyen ennek a tervnek a kivitelezõje azzal a
kiegészítéssel, hogy ugyanekkora összegért a javaslat alapján
tervezze meg a funkciócserét, és ahhoz igazodva az
akadálymentesítést is. A képviselõk a javaslatot egyhangúlag
elfogadták.

A testület jóváhagyta jegyzõ úr elõterjesztését az igaz-
gatási szünet elrendelésérõl, mely szerint 2013-ban az
igazgatási szünet idõtartama: a nyári idõszakban 2013. július 8.
- 2013. augusztus 10., télen 2013. december 23. - 2014. janu-
ár 5. A nyári szünetben a hivatal július 8 és 15 között zárva
tart, augusztus 10-ig pedig csökkentett létszámmal üzemel.

Döntés született arról is, hogy az önkormányzat képviselõ-
testülete az önkormányzati óvoda József Attila utca 71-
75. szám alatti épületeinek víz- és hõszigetelési munká-
lataira kíván pályázni. A tervezett felújítási munkálatok
költsége tervezõi költségbecslés alapján bruttó 11.304.995,-
Ft, amelynek összegébõl az önkormányzat a tervezett össz-
költség 20%-át, azaz 2.260.999,- Ft mértékû önerõt biztosít,
míg a felújítás 80%-át jelentõ 9.043.996,- Ft összegre pályá-
zatot kíván benyújtani. A pályázathoz szükséges 2.260.999,-
Ft saját erõt az önkormányzat a 2013. évi költségvetésének
általános tartalék keret terhére kívánja biztosítani.

Képviselõi tiszteletdíj felajánlást köszönt meg és foga-
dott el a testület. Nagy László és Pivarcsi Gábor bizottsági
tagok lemondtak tiszteletdíjukról, (összesen 254.635,- Ft)
amelyet nagylelkûen felajánlottak a Kerepesi Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány javára.

Hasonló felajánlásért illeti köszönet azokat, akik a
Hegy utca Szabó Magda emlékparktól induló járda
megépítéséhez pénzbeli hozzájárulásukat az Önkor-
mányzat pénztárába befizették 2013. május 10-ig:
Pogácsásné Dr. Kis Katalin, Krajczárné T. Emília,
Krajczár Petra, Dálnoki Bertalanné, Pázsitka Bálint,
Prohászka Sándorné, Tasi Géza, Prikkel András, Kiss
Károly, Franka Tibor, Kovács Antal, Görgényi Erzsébet.

Au tó ja ví tás Ke re pe sen!
Szer vi ze lés, ja ví tás, új al kat ré szek, au tó men tés.

Mér sé kelt árak, rö vid ha tár idõ.Ál lan dó el ér he tõ ség: 
06-30-276-5340

Adósok listájának közzététele
Az adózás rendjérõl szóló 2003.évi XCII.tv.55/B §-a felha-

talmazza az önkormányzati adóhatóságot arra, hogy a helyi
adó és a gépjármûadó vonatkozásában a százezer — magán-
személyek esetében az ötvenezer - forintot elérõ, 90 napon
keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkezõ
adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephe-
lyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a hely-
ben szokásos módon közzétegye. 

Az adófizetési morál erõsítése érdekében az önkormány-
zati adóhatóság él ezzel a lehetõséggel és várhatóan közzé
teszi a 2013. április 30-ig fennálló hátralékkal rendelkezõ adó-
alanyok listáját a Polgármesteri Hivatal honlapján.

Oláh János Jegyzõ

Továbbra is várjuk és kér-
jük a civil szervezeteket,
magánembereket, az arra
közlekedôket, aki teheti
támogassa a Hegy utcai

járda továbbépítését a Hév
megálló irányába. 1 négy-
zetméter díszburkolat ára a
kerepesi gyártó jóvoltából
1600 Ft/nm.       Köszönjük!

Folytatódik a Hegy utcai járdaépítés 
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„Száz mázsa vetõmagburgonyát adott át hétfõn a helyieknek
Szabó Csaba miniszteri biztos és Franka Tibor, Kerepes
nagyközség polgármestere a háztáji program elindításaként —
tájékoztatott a Vidékfejlesztési Minisztéri-um (VM). A ház körüli
gazdálkodásra vállalkozók a kötelezõ regisztrációt követõen az
önkormányzat épülete elõtt vehették át a munkára ösztönzõ
támogatást. A település
vezetõje hangsúlyozta:
minden kerepesi kaphat a
vetõburgonyából, aki igényt
tart rá, és vállalja a háztáji
munkát. A miniszteri biztos
kiemelte: a falusiak nem
segélyt kapnak, a kormány-
zati cél az, hogy mindenki
önmagán segítve gyarapod-
jon az agrártevé-
kenységre serkentõ nemze-
ti program révén. Szabó
Csaba elmondta: százezer
családot szeretnének
bevonni a háztáji feltámasz-
tását szolgáló projektbe.
Reményét fejezte ki, hogy a
magyar vidék ezáltal vissza-

nyerheti hagyományos arculatát. A nagy hagyományokkal
rendelkezõ, de szórványosan mûködõ rendszer beindításához
már mintegy 850 önkormányzat jelentkezett.”

Forrás: Magyar Nemzet

Egy kis statisztika településünk szociális helyzetérõl: 
Kerepesen 10,5 ezer lakosból
154 család (600 fõ) -
elsõsorban cigány származású
- semmilyen jövedelemmel
nem rendelkezik. 342 fõ
munkanélküli, akik közül 108
fõ az önkormányzattól kap
ellátást. A 62 éven felüliek
száma 1750 fõ. Gyermek-
védelemre 249 családból 483
gyerek esetében van szükség,
akik közül minden második
ingyen étkezésben részesül
óvodában és iskolában egya-
ránt. Segélyre tavaly összesen
86 millió forint kifizetés
történt, ebbõl 21 millió forint
az önkormányzat kasszáját
terhelte.

Háztáji program indult Kerepesen
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A fene sem tudja miért, de a dolgos ember egyszerûen nem veszi
észre, nem figyel oda, mikor bújnak elõ a patkányok. Akkor szoktak, ami-
kor beborul az ég, amikor lóg az esõ lába, amikor a dolgos és
reménykedõ ember nem fütyörész, mert csalódott, és mert választások
elõtt áll, de feladni a jövõt nem akarja. Ez a tétova idõszak, no meg a pat-
kányok éhsége kedvez igazán nyáladzó, rágcsáló, furkáló és pusztító
szenvedélyüknek. Elõbújik a vastag hájú, a büdös szájú, a gondozatlan õsz-
fejû, a púpos hátú, a kopasz és hetyke, vagy a csámpás nõstény, melíro-
zott hasaljú társával együtt. … És megindulnak felfalni, amit találnak,
közben pedig megfertõzni a dolgos emberek környezetét és lelkületét.

Lyukat fúrnak a meszelt házfalba, alagutat kaparnak az emlékmûvek
alá, fekáliát fröcsögnek mások elismert munkájára, levizelik az emléktáb-
lákat, nekirontanak az imádkozó ember bokájának, felfalnák a miseköny-
veket, a zászlót, a himnuszt, a terményt és valamennyi ablakpárkányon
szétharapdálnák a virágzó pünkösdirózsák és muskátlik gyökereit.
Bekívánkoznak a nappaliba, a hálószobák titkaiba, az éléskamrába, a
pénztárcába, még a dolgos emberek agytekervényeibe is. Sõt, oda igazán!

Harcot kezdenek az ember ellen még akkor is, ha az ember — a
többség — figyelembe sem veszi õket. Büdös csatornáikban és csatornáik
segítségével vinnyognak egyenlõségrõl, patkányjogokról, miközben bele-
marnak mindenbe, ami érték, ami megtart, ami lelkesít, és ami emberi,
ezért pedig Istenes. Csontig rágnák a teremtett világot, aztán felzabálnák
egymást is, volt rá eset a történelemben.

A dolgos ember pedig, ha bosszantják is a patkányok és néha a botjá-
val odacsap habzó pofájukra, összességében mosolyog rajtuk! Betemeti a
lyukakat, újra tapasztja háza fehér falát, folytatja munkáját, tovább építi
portáját és emlékmûveit, neveli gyermekeit, megüli ünnepeit, énekli him-
nuszát, mormolja imáját, és megbecsüli felebarátait.

A patkányok persze itt vannak közöttünk, és ha kedvezõ az idõjárás,
vagy túl éhesek, netán hatalmat akarnak, akkor elõbújnak és harcba kez-
denek megint.

Dübörögnek a lábunk alatt…
Franka Tibor

Patkány évad
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A Generali Biztosító 2013. május 2-án, Kerepesen a
Szabadság út 1/A szám alatt nyitott új, önálló képviseletet. Az
eseményen részt vett Sala Antalné képviseletvezetõ, Ilics
László, a Generali vezérigazgató-helyettese, valamint Franka
Tibor, Kerepes polgármestere.
A Generali számára fontos, hogy jelen legyen az adott telepü-
lés életében, ismerje a helyi igényeket, élethelyzeteket, és
ezekre személyre szabott megoldásokat tudjon ajánlani. Ezért

is bõvíti idén a társaság az országos jelenlétét: jelenleg 160 kép-
viseleti ponttal rendelkezik, ebbõl tízet idén adott át és az év
végéig 40 további képviselet megnyitását tervezi. A cél, hogy
2015-re 300 ilyen közvetlen elérési ponttal rendelkezzen a
Generali országszerte, és valamennyi járásban jelen legyen. 

A Generali koráb-
ban is jelen volt
Kerepesen, a most
megnyílt képviselet
a teljes lakossági
biztosítási szolgál-
tatási igény széle-
sebb körû, kényel-
mesebb kiszolgálá-
sát célozza, Lakos-
sági biztosítások tel-
jes palettáját szol-
gáltatja, a cégcso-
port más tagjainak
szolgáltatásait is fel-
kínálja, azaz utasbiz-
tosítást, lakás-taka-
rékpénztári megta-
karítást, illetve
nyugdíj- és egészségpénztári szolgáltatásokat. 

A Generali jelenleg is több ezer ügyfélnek nyújt vagyon,
gépjármû- vagy életbiztosítást Kerepesen és vonzáskörzeté-
ben, közel 1700 lakást biztosít Kerepesen és térségében, és az
elmúlt idõszakban több nagy kártérítést is fizetett. A legna-
gyobbak között szerepelt egy viharkár, melyre 9,4 millió forin-
tot térített a biztosító. A térségben több mint 700
gépjármûvet biztosít, tavaly a kgfb biztosítás keretében össze-
sen 23 kárkifizetés történt 10,1 millió forint értékben, míg
casco biztosításra 82 esetre összesen 24,8 millió forintot térí-
tett a biztosító. Kerepesen a lakosok több mint 800 életbizto-
sítással rendelkeznek, akik számára tavaly  29 esetben össze-
sen 6,4 millió forint került kifizetésre. 

Megnyitottunk Kerepes Szabadság út 1./a 
(Mol kút mellett)

Telefonon, személyesen, emailben és irodánkban várjuk Önöket
bármilyen meglévõ és új szerzõdéssel kapcsolatban:

• Házõrzõ otthon - és életmód biztosítás
• Társasházházak teljes körû biztosítása
• Vagyonbiztosítás magánszemélyek és cégek részére
• Gépjármû - casco és kötelezõ biztosítások
• Élet, Nyugdíj, Tandíj, Megtakarítási program
• Egészség program
• Balesetbiztosítás
• EUB Utasbiztosítás az egész Világra
• Kárügyintézés

Nyitási kedvezmény 20%
Mobil: 06-30-201-24-81• Fax: 06-1-329-34-28

Nyitva tartás:
Hétfõ:  14:00 — 18:00 
Kedd:   9:00 — 14:00 
Szerda: 14:00 —18:00 
Csütörtök:  9:00 — 14:00 
Péntek:  9:00 — 14:00 

Új Generali képviselet nyílt Kerepesen
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6 nap — 5 éjszaka
A diákcsere program keretében történõ buszos utazáson
lehetõség van a programhoz nem kapcsolódó kirándulni

szeretõ lakosok részvételére is. 
Maximális „külsõs” létszám: 15 fõ

Indulás: 2013. június 03. hétfõ 08.00 órakor  a kerepesi Széchenyi
Általános Iskola elõl.  Kiállás: 07.45, várható érkezés Hořicébe: 17.00.
Az út cca. 560 km. Elszállásolás: diákok a fogadó gyerekeknél, kísérõ
személyzet panzióban/ családoknál.

Június 04. kedd: Hořice város megtekintése, történelmi nevezetes-
ségek, városháza, Szt. Gothard hegy — szoborpark, fõtér, stb.
Június 05. szerda:egész napos Prágai városnézés vezetéssel —
Loretói kápolna, Prágai vár, Szt. Vitus katedrális, Aranymûvesek utcá-
ja, Nerudova utca, Kisoldali tér, Károly híd, Óváros tér, Vencel tér
indulás Hořicébõl: 07.30 - érkezés Prágába: 09.30
indulás Prágából: 16.30, - érkezés Hořicébe: 18.30
Június 06. csütörtök: Cseh paradicsom megtekintése — egész
napos program Kirándulás a sziklavárosba, ebéd félúton gyorsbüfében
Június 07. péntek: a diákoknak helyben lesz programjuk — kirándu-
lás, strand, délután sütögetés, (rossz idõ esetén uszoda/ bowling)
Június 08. szombat: hazautazás. Iindulás Hořicébõl: 07.30, 
érkezés Kerepesre: 17.00

Várható költségek:
Utazás 50 fõs légkondicionált autóbusszal: 15 000.- Ft, 
Szállás 2-4 fõs szobákban panzióban a fõtéren: 3 600.- Ft/ fõ/ éjszaka.
15 fõ esetén a szállás 3 000.- Ft/ fõ/ éjszaka — a panzió kapacitása 15 fõ.
Étkezés: egyénileg — a panzióban van teakonyha, ott a reggeli és a
vacsora megoldható.
A kirándulások belépõk kivételével külön költség nélküliek.
A fõtéren és környékén számos vendéglõ — sörözõ — áll a vendégek
rendelkezésére. Érdeklõdni lehet: Kiss Károly, telefon: 06 20/559-
8925, e-mail:kkiss999@gmail.com

A településrôl röviden
A város Észak-
Kelet Csehor-
szágban, Hradec
Králové (Kõnig-
graz) megyében,
Prágától kb. 100
km-re, az Óriás
hegység lábánál,
Jicsín város és a
Cseh Paradicsom
mellett helyezke-
dik el, csodás
dombos vidéken.
Az elsõ írásos

dokumentumok Horicérõl, még a 12. század elsõ felébõl származ-
nak, amikor a település központja a Szent Gothard kápolna közelé-
ben volt a dombon. A falucska az idõ folyamán lejjebb költözött,
aminek bizonyítéka a Szûz Máriának szentelt katolikus templom a 13.
század második felébõl. Kisváros Hořice csak késõbb lett, az írásos
dokumentumok szerint a 14. század 60-as éveiben. Csak néhány
évvel késõbbrõl származik az elsõ ismert, legrégebbi várospecsét.
Történelmi város, a Napóleoni csaták színhelye. A következõ
századokban a város jelentõs fejlõdésnek indult és kiemelkedõ ered-
ményeket ért el a kultúra, a szobrászat, tudományok, sport és cuk-
rászati termékek gyártásának területén, nem csak országon belül, de
határokon túl is.
A város 25 km-es környékén több gyönyörû kastély is látogatható,
pl. Hrádek u Nechanic, Pecka, Kuks, Trosky, Kost, stb. Ezek távolsá-
gi buszokkal, tömegközlekedéssel is megközelíthetõk — egyéni
kirándulások keretében. Minden szervezési és egyéb témában segí-
tem a csapatot.

Horicei részletes program 2013. június 3-8-ig
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Kedves Túratárs, Természetbarát!
A Kerepesi Természetjárók szeretettel vár mindenkit,
az immár negyedik alkalommal megrendezendõ, telje-
sítménytúrájára!

Idén sok újdonsággal készülünk: a túra 80 %-a új útvonalon
halad, ezzel is lehetõséget, hogy jobban megismerjük tágabb
környezetünket. Reményeink szerint, az ellenõrzõpontokon
VIP is találkozhatnak. Újdonság, hogy a Szilasligeti Közösségi
Házba egy trianoni témájú vándorkiállítást is szervezünk,
melyet a zebegényi Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány
jóvoltából hozhattunk településünkre. A túrán résztvevõket
zsíros kenyérrel és egy tál meleg étellel vendégeljük meg a
rendezvény végén.

Hasznos idõtöltést, jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Kezdeményezésünket a Forrás Mûvelõdési Ház támogatja.
Érdeklõdni lehet: Pivarcsi Gábor 06-20/498-5536, e-mail:
pivarcsi.gabor@upcmail.hu

Pivarcsi Gábor, Jancsó Gábor szervezõk

Automata 
mosógép 

szerviz

Billinger Zoltán
06-30-214-6366
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Az Iskolai beiratkozások nyomán, 69 gyermek lesz a három elsõ
osztályban. A nagy érdeklõdésre való tekintettel, két elsõ osztályban a
német nemzetiségi program alapján kezdi meg tanulmányait 55 gyer-
mek.
Az összlétszámát tekintve a 310 fõ körüli iskolánkban, 101 fõ — azaz 55
elsõs 34 másodikos és talán 12 harmadikos járhat majd német nem-
zetiségi oktatásra. Ezzel az iskola 1/3-a német oktatást igényelte.
Sikeres fellépéssel köszöntöttük az egy éves Forrás Mûvelõdési házat.
Burger Emma különösen szép elõadással lepte meg a közönséget.
Készülünk Dunaharasztiba a tutajos találkozóra is tánc fellépéssel. De
itt elõadjuk azt is hajónkkal, ahogy a svábok Magyarországra érkeztek
tutajokon, hajókon. A vízparton borral és süteménnyel várnak minket
majd a vendégváró helyiek.  

Springer Friedrich Horst
www.nok.uw.hu kövessen minket figyelemmel a Német Önkor-

mányzat Kerepes Facebook oldalon is.

Kerepes németségérõl és a történelmérõl általában (sorozat)  VIII. rész. 

A tudás könyve 1613-ból
(Ez a sorozat Horváth Lajos Kerepes-(Kis)tarcsa történetérõl szóló nagyszerû könyvében leírt, tényeken alapuló kutatási eredményeire épül.
Abból idézek és egészítem ki saját kutatásokkal, de más települések történtében talált Kerepesi vonatkozású adatokkal is.)

1715-ben egy összeírás szerint Kerepesen már 22 család élt.
Ebbõl 10 magyar 10 német és 2 szlovák család.

Ilyen arány volt 1782-ig még, mikor is 30 magyar 43 német és 20
szlovák család adta Kerepes lakosságát.

A kavicsos, agyagos földben a termelést 3 vetõre osztották. Ezzel
ellentétben a környék más településeivel és szokásaival ahol általában
két vetõben gazdálkodtak, nálunk közepes termés esetén is kétsze-
res termést tudtak elérni. Jellegzetesen a búza, árpa, zab, kender volt
a termesztett növény. Köles csak 1720 után került vetésre.

1736 ban a zab mellett, káposztával és a tökkel is kereskedtek
már Pesten. 1744-es Szlovácskova féle boszorkányperben említik a
dohányt, a kölest és babot is. A szõlõ is - melyet a svábok honosítot-
tak Kerepesen- megjelent, hisz 1715-ben egyetlen tõke sem volt, de
3 évvel késõbb már 1100 négyszögölön volt szõlõnk.

Ebbõl Köblinc (Koblenz) Krisztián tulajdona volt 300 négyszögöl.
1720-ban 2900 négyszögölre szaporodott a szõlõ. Ez kb. 2700 liter
bor lehetett évente. Volt a kerepesieknek máshol is szõlõjük Szadán
és Vácott is. Az állattartás is jelentõs volt, ez piacra is került. Fõleg ser-
tés, kacsa és csirke. Két urasági ház volt ez idõ tájt Kerepesen az
1713-ban épült Provizor — intézõ, ház, illetve az 1719-es uradalmi
ház, ahol a földesurak szoktak megszállni, de többnyire üresen állt.
1720 ban már volt kovács is és mészáros is Kerepesen. A mészáros
Richter Georg és fia, Andreas voltak. A Sörfõzõ Braxator Mathias volt
(eredetileg Schrimff volt a neve, de elírták mivel Braxator németül
sörfõzõt jelent.) Máig is itt élõ család. A könyvek magukba hordoz-
zák a tudást. A tudás pedig hatalom, tanítottak rá engem is annak ide-
jén. Így gondolhatta ezt annak idején az 1700-a évek elején egy sváb

betelepülõ család feje is, aki maga is kulturált olvasástudó ember lehe-
tett, mivel egy vastag könyvet hozott magával Kerepesre. Ez a könyv
már akkor is 100 éves volt.  A kedves adományozók, kik magukat
megnevezni nem kívánják e sorok írójának ajánlották fel a
felbecsülhetetlen értékû könyvet. Bizony, ha egy lakatlan szigetre köl-
töznék, én is egy ilyen könyvvel mennék magammal. Johannes Coler
írta németül, latinul és görögül. 1613-ban, Wittenbergben készült,
tán épp abban a nyomdában, ahol Luther kiszögezett híres tézisei. A
könyv fa fedele, hátlapja, a bõrkötése és a több mint 1000 oldala is
szú által átjárt. Coler, Luther követõ pap volt és apja írásait kiegészít-
ve adta ki könyvét. Oeconomia — Haushaltsbuch, azaz „Gazdaság és
háztartási könyv” címmel. Nem csak a 3 vetõre osztás
mezõgazdasági tanácsaival, de halászat, vadászat, kertészet, sõt
receptek, sörfõzés és kenyérsütés, de viselkedési szabályokról is
szólt. Munkája betekintést ad a 30 éves háborúkorába. A növények
ültetésétõl telepítésétõl az állattartástól, de az istállótakarítástól az
Alchemiáig /aranycsinálás lehetõsége/ mindennel, egyetemes tudással
foglalkozik. Leírja a szülést, hogy mibõl tudjuk meg, hogy fiú vagy lány
várható. Gyógyszerek készítése fûbõl, fából betegségek leírása gyó-
gyítása. A mértékegységek és az átszámításuk, a szokásos árai a
gabonáknak, a faanyagoknak. A könyvet bemutatjuk majd egy kiáltá-
son, hogy minden kerepesi, sváb vagy nem sváb büszke lehessen
õseinkre, kik tán e tudást alapul véve gazdálkodtak Kerepesen a már
említett formákban. Ezúton is köszönet a felbecsülhetetlen értékû,
idén épp 400 éves könyvért. Mert a tudás hatalom...   (Folytatása
következik)

Springer Friedrich

Az NÖK Hírei:
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A gyermeknaphoz közeledvén május.24.-én pénteken ren-
dezzük meg a Családi napot, melynek programjához a
Kölyökidõ Alapítvány nyújt ismét segítséget. A nap zárásaként
a Bábkoffer társulat bábjátékát csodálhatjuk majd meg.
(http://babkoffertarsulat.blogspot.hu/)
Június 17.-én hétfõn 17 órától a 2013/14-es gondozási
évre felvételt nyert gyerekek szüleinek tartunk szülõi
értekezletet. 

Az elsõ magyar bölcsõde 1852. április 21.-én Budapesten
történõ megnyitásának tiszteletére 2010.március 15.-étõl a
szociális és munkaügyi miniszter  április 21.-ét a
Bölcsõdék Napjává nyilvánította. Ennek megünneplésére
bölcsõdénk életében elsõ alkalommal április 26.-án nevelés-
mentes munkanapot tartottunk, melynek keretében kulturá-
lis kirándulást szerveztünk Esztergomba. Ezúton is köszön-
jük Franka Tibor Polgármester úr a támogatását, mellyel
hozzájárult a kirándulásunk tartalmas megszervezéséhez.
Kiss Helga kisgyermeknevelõ pár mondatban összefoglalja e
nap eseményeit.

Az Esztergomi kirándulásunk margójára
2013.április 26.-án nyolc óra után pár perccel a bölcsi par-

kolójából jó hangulatban, ragyogó napsütésben indultunk

Esztergomba. A cél elõtt megálltunk egy kis pihenõre, ahol
végtagjainkat megmozgatván megmásztuk a közeli „hegyet”
majd étkezés és friss levegõ után folytattuk utunkat a bazilika
felé. 

Az Esztergomi Bazilika altemplomában 1-2 C0-os
hõmérsékletben érdekes történelmi elõadást hallgattunk
Mindszenty József síremlékénél, amibõl kiderült, hogy
Mindszenty rövid ideig Kistarcsán is raboskodott. Kicsit
átfagyva mentünk fel a fõtemplomba melegedni.
Idegenvezetõnk megmutatta az 1506-ban felszentelt Bakócz
Tamás által építetett imakápolnát, ami eredeti állapotában
megmaradva vörös márványból készült.  A Bazilika múltját,
történelmét érdeklõdve hallgattuk. 

Külön termekben tekinthettük meg a miseruhákat, és a XI.
századtól napjainkig felhalmozott mûkincseket, ékszereket. A
komoly biztonsági elõírások miatt fényképezni sajnos nem
lehetett, így csak emlékeinkben maradt meg a csodálatos drá-
gaságok látványa, szépsége.

A kupola megtekintéséhez ezer párszáz lépcsõt kellett
megmásznunk. Felérve gyönyörû kilátás tárult a szemünk elé,
a Duna kanyarulatai, Esztergom látképe, a távoli hegyvonula-
tok feledhetetlen élményt nyújtottak. Fújt ugyan a szél, de a

panoráma feledtette ezt velünk. A csigalépcsõn lefelé kissé
szédelegve, de „földet értünk”. A parkolóban megérdemelt
ebédünket elfogyasztva új erõre kaptunk és a Mária Valéria
hídon átsétáltunk Párkányba, kicsit szétnéztünk szomszéda-
inknál.

A hosszú séta után a buszhoz visszaérve indultunk tovább
Visegrádra. Sajnos a Visegrádi vár 17 h-kor bezárta termeit,
így a vár tövében sétáltunk és gyönyörködtünk a kilátásban. 

A kalóriákat pótolván még meglátogattunk egy Cukrászdát
és a hosszú nap után kimerülve, fáradtan, de élményekkel gaz-
dagon indultunk haza. Már az úton elkezdtük tervezni a jövõ
évi Bölcsõdék napjának helyszínét.

Kiss Helga
Kisgyermeknevelõ

Babaliget Bölcsôde
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Csicsergõ óvoda
Április 15-19-ig lezajlottak a beiratkozások. A Csicsergõ óvodába
negyven kisgyermek iratkozott be. Szeretettel várjuk õket szeptem-
berben. Fecske és Mókus csoportosainkkal az „Aranyhaj” címû
mesejátékot nézték meg a FORRÁS Mûvelõdési házban, ahol

nagyon jól szóra-
kozott gyerek és
felnõtt egyaránt. Ápri-
lis 20-án, szombaton
társadalmi munkát
szerveztünk, amin sok
kis ovisunk vett részt
a szüleivel. Az apukák
segítségével kiszedtük
a régi fém mászóká-
kat, amik helyére új,
modern játékok

kerülnek majd a
k ö z e l j ö v õ b e n .
Színes virágokat és
facsemetéket ültet-
tünk, hogy szebbé
varázsoljuk a kör-
nyezetünket. Az
udvari színpadot
befestettük, hogy a
rendezvényeknek
méltó helyet bizto-
sítsunk.
Pista bácsi paprikás krumpliját a munka végeztével mindenki jóízûen
fogyasztotta. Az ebédhez a kenyeret a Tóth pékség ajándékozta.

Köszönjük ezúttal is minden résztvevõ segítségét, munkáját,
a hozott facsemetéket, virágokat!
Süni és a Mókus csoportban a középsõ csoportos gyerekekkel elvé-
geztük a DIFER felméréseket, a kiscsoportosok és a Méhecskék a
Porkolábné féle felmérést végezték el. Május 6-án tartotta anyák
napi megemlékezését a Fecske, Csiga-biga, Süni és Méhecske cso-
port, nagyon megható volt, szem nem maradt szárazon. A Mókus
csoportosok május 7-én köszöntötték az édesanyákat.
Ezúton szeretnénk a Méhecske csoport nevében köszönetet
mondani Papp Gyuszika és Müller Beni anyukájának a tanév
során nyújtott ünnepi és hétköznapi ajándékokért, amelye-
ket a csoportunk számára adományoztak. KÖSZÜNJÜK!

Meseliget óvoda
Április 27-én még a Föld napjához kapcsolódva óvodánkban tavaszi
kerti munkákat végeztünk. Óvodásaink és szüleik segítettek nekünk
a fák, bokrok metszésében, fûnyírásban és a különbözõ kerti mun-
kák elvégzésében. Megszépítettük az udvart, a virágoskerteket
rendbe tettük, így köszöntöttük a régóta várt tavaszt. 
Óvodánk udvarán a két legnagyobb hinta környéke gumilapos borí-
tást kapott. Régi vágyunk volt már, hogy a hinták és mászókák alatti
területeket biztonságosabbá, tegyük. Szülõi összefogással és Belcsik
Dorottya apukájának a segítségével ma már biztonságosan csúsz-
dáznak, hintáznak és mászókáznak óvodásaink. Köszönjük min-
denkinek, aki támogatta a beruházás sikeres megvalósítását!
Katica és Pillangó csoportos versmondóink Kerepesen jártak, ahol a
könyvtárban az iskola szervezésében lebonyolított versenyen vettek
részt. Az elmondott versek a családról és a barátságról szóltak.
Verset mondott: Fazekas Vera, Kovács Ádám, Kovács Kristóf és
Rusznyák Máté. Mindenki könyvjutalmat és csokit kapott a szép pro-
dukcióért. 
Április végén Pillangó csoportosaink a Vasúttörténeti parkban jártak.
Megnézték a parkban található régi mozdonyokat, vonatokat, tere-
pasztalt. Kisvonatoztak, játszottak. Fáradtan, de teli élményekkel
tértek haza. Pillangó és Katica csoportos focisták részt vettek
Gödöllõn, a Bozsik tornán, ahol elsõ helyezést értek el, aranyér-
mekkel tértek haza. Jutalmul csokit és labdát kaptak ajándékba. 
Május elsõ hetében minden csoportunkban megtartottunk az anyák
napi ünnepségeket. Teknõs és Pillangó csoportosaink egyénileg, míg
a Maci és Katica csoportosok kis ünnepség keretében közösen
köszöntötték az anyukájukat. Maci csoportosaink május 13-án a
Budapest Bábszínházban jártak, ahol a szülõkkel közösen a Csizmás
Kandúr címû bábelõadást nézték meg. 
Köszönetünket fejezzük ki Rozgonyi Martin szüleinek, akik új
homokozót ajándékoztak óvodánknak. Ezzel lehetõvé vált,
hogy minden csoportnak külön homokozója legyen. 
Szintén köszönjük azoknak a szülõknek a felajánlását, akik a
homokozó kiásását vállalták, illetve Kullár Bence apukájának
a gépi munka megszervezését! Köszönjük!

Szivárvány Óvoda
A meseszínház utolsó elõadása nagyon látványos volt, Aranyhajat,
amit gyermekszereplõ alakított a gyerekek fokozott figyelemmel

kísérték. Az elõadás
után az óvodába visz-
szatérve a gyerekek
többször eljátszották
a látottakat. Május
elsején majálisost ját-
szottunk az udvaron,
beszélgettünk a
májusfa állítás hagyo-
mányairól. i is készí-
tettünk májusfát, amit
feldíszítettük, majd
körbetáncoltuk.

Május elsõ vasárnapja anyák napja volt. A gyerekek óvodánk hagyo-
mánya szerint csoportonként, önállóan, verssel és énekkel köszön-
tötték édesanyjukat.

O V I — H Í R A D Ó
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Az iskola hírei

2013. április 22-én megrendezésre került iskolánkban a BRFK
Közlekedésrendészeti Fõosztály és a társszervek — Katasztrófavédelem,
Polgárvédelem, OMSZ, Tûzoltók, Gödöllõi Kapitányság — által szervezett
rendhagyó közlekedésbiztonsági nap.

E napnak a sikerességéhez hozzájárult a Nemzedékek
Biztonságáért Köz-hasznú Alapítvány is, aki nagyon sok értékes
ajándékot és egy gyönyörû kerékpárt adományozott iskolánknak. Meg
kell még említenünk a Vöröskereszt Segélyszervezetet is, nekik
köszönhetõen szintén ajándékokkal színesíthettük diákjaink
jutalmazását.

Rendezvényünk egy tûzriadóval indult, az osztályok az udvaron
sorakoztak. Ezután egy tálcatüzet láthattak tanulóink, melyet egy
szirénázó tûzoltóautó segítségével oltottak el a szakemberek. Ezt
követte a rendõrségi motor bevonulása.

A mûsor a továbbiakban egy bohócelõadással folytatódott, mely-
nek természetesen nevelési célzata volt. Tomi bohóc játékosan, vicce-
sen szemléltette a gyerekek és a pedagógusok segítségével a helyes
közlekedési ismereteket, szabályokat.

Délelõtt tíz óra tájékán kezdetét vette a 10 állomásra tervezett
programsorozat, az iskola épületében négy helyszínt rendeztünk be:
elsõsegélynyújtás, polgárvédelmi elõadás, KRESZ teszt, egészséges élet-
mód. Külsõ helyszínen talált otthonra további hat állomás: tömlõgurítás,
tûzoltóautó, mentõautó, rendõrautó, kerékpároztatás, és végül a gumi-
botdobáló verseny. A nap végén jutalmaztuk a gyerekeket az egyéni
eredményeik alapján, s természetesen osztályszinten is kaptak ajándé-
kokat.

Az esemény megkoronázásaként kisorsolásra került a felajánlott
kerékpár. A sorsoláson azok a gyerekek vehettetek részt, akik mind a
KRESZ tesztet, mind pedig a kerékpáros ügyességi pályát hibátlanul
oldották meg. A szerencsés nyertes Hajnóczi Hajni, 2. c osztályos tanu-
lónk lett. Még egyszer gratulálunk neki! A gyerekek nagy élvezettel,
fegyelemmel, érdeklõdéssel vettek részt a rendezvényen, a sok új
élmény mellett tudásukat is gyarapíthatták.

Köszönjük a kitartó és fáradságos munkát mindenkinek.
Szeretnénk, ha ez nem egy egyszeri alkalom lett volna, hanem
hagyományteremtõ rendezvényként tekinthetnénk rá a jövõben.

Szervezõ: Kaczurné Méder Tímea

Közlekedésbiztonsági nap
Hagyományainkhoz híven az idei tavasz sem múlhat el vers-
mondó verseny nélkül. Április 17-18-án megtelt a könyvtár
vállalkozó kedvû, versenyezni szeretõ gyerekekkel. A verseny
elsõ napján az óvodások és az elsõ osztályosok, a második nap
pedig a második, harmadik és negyedik osztályosok mérték

össze tudásukat. Az idei versmondó verseny témája a család
volt. Leendõ kis elsõseink ügyesen, bátran versenyeztek.
Mindegyiküket egy szép emléklappal, könyvvel, csokoládéval
jutalmazta a zsûri.
Az iskolások versenye idén sem okozott csalódást. Az íté-
szeknek igen nehéz dolguk volt a végsõ sorrend felállításánál.
Iskolás kategóriában az alábbi eredmények születtek:

Gratulálunk minden versenyzõnek! A következõ
megmérettetés a mesemondó verseny lesz õsszel. Bízunk
benne, hogy akkor is hasonlóan színvonalas versenyt látha-
tunk-hallhatunk! 

— a tanító nénik —

Versmondó verseny

Elsõ évfolyam
1. Kiszel Kolos 1. a
2. Kõszegi Anna 1. b
3. Belényesi Hanna 1. c
3. Hadi Maja 1. a
Második évfolyam
Skolnikovics Natália 2. a
2. Fazekas Réka 2. b
3. Vilhelm Zalán 2. c
Harmadik-negyedik évfolyam
1. Restás Donát 4. b
2. Lovas Johanna 3. o.
3. Szénási László 4. a
3. Tóth Mónika 3. o.

különdíjas lett Bodó Tamás a
harmadik osztályból.

Felsõ tagozatos eredmények:

5-6. évfolyam
1. Parkánszky Barna;
2. Sajben Gréta
3. Sárvári Éva; Lakatos Viktória
7-8. évfolyam
I. Lastyák Renato
2. Nándori Réka
3. Németh Nimród; Fónagy
Daniella

Április utolsó hétvégéjén tartottuk a szokásos tavaszi papírgyûjtést az iskolában. Soha
nem látott mennyiségû papírhulladék gyûlt össze a kitartó és szorgalmas kezek segít-
ségével. 10 óra alatt 3 konténer telt meg. Ez igen Kerepes! Ez igen diákok!
Akik 100 kiló fölött gyûjtöttek, azok megérdemlik, hogy néven nevezve adjunk hírt
szorgalmukról minden érdeklõdõnek.
5. osztályból: Keszi Márton 158 kg, Konti István 378 kg, Molnár Sándor 600 kg,
Ohanyal Attila 120 kg, Puszta Tamás 140 kg, 
6. osztályból: Bereczky Laura 120 kg, Frohmann Dávid 140 kg, Füredi Noémi 140 kg,
Ohanyal Vivien 120 kg, Sajben Gréta 360 kg, Verdes Bettina 265 kg, 
7. osztályból: Boros Gergely 200 kg, Fónagy Daniella 307 kg, Kõ András 105 kg,
Popovics Patrik 260 kg, Sárvári Mercédesz 100 kg 
8.a osztályból: Fazekas István 280 kg, Németh Nimród 235 kg, 
8.b osztályból: Hock-Sirsom Viktória 123 kg, Nagy Zoltán 100 kg, 
Pivarcsi Szabolcs 137 kg
Gratulálunk!                                DÖK

Két konténer nem elég!
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„Iker unokáinkat (3 évesek, nem Kerepesen laknak, de gyak-
ran tartózkodnak nálunk) sétáltattuk, több alkalommal elláto-
gattunk a Magtár téri játszótérre is, ahol nagy örömmel ját-

szottak, homokoztak, csúszdáztak. Sajnálattal tapasztaltam,
hogy vandál módon megrongálták a mászó házat. Tudom, ez
ellen nagyon nehéz intézkedni, de hogy hosszabb ideje nem
ellenõrizték a játszóterek állapotát, számomra felfoghatatlan.
(…) Polgármester Úr! Önhöz fordulok, aki érdemben tud
intézkedni. Nem esztétikai problémáról van szó, hanem
balesetveszélyrõl. Remélem eddig nem történt komoly bal-
eset. Mellékelten megküldök néhány felvételt a mászó ház
(csak így tudom nevezni) állapotáról. 

Tisztelettel: Sengel József Mezõ u 33.”

Egy héttel a bejelentés után a játszótéri „házat” a Kft munka-
társai kijavították, a balesetveszélyt elhárították. Kérjük a kör-
nyéken lakókat, figyeljenek kicsit oda a játszótérre, és jelez-
zék, ha rongálást, vagy a helyhez nem illõ viselkedést
tapasztalnak, hogy idõben intézkedhessen a hivatal.
Köszönjük! 

(szerk)

Játszótéri vandalizmus

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben 
bejelentenivalójuk van közterületen történt

rendzavarás, vagy gyanús esetekkel kapcsolatban
hívják a közterületfelügyelôket a 06-20-559-8909, 

vagy a 06-20-559-8929-es telefonszámon.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete
2012. november 29-én megtartott ülésén a 221/2012.(XI.29.)
Kt. határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdo-
nában álló üzleti vagyon részét képezõ, forgalomképes, össz-
komfortos lakásokat, amelyek Kerepes, Szõlõ u. 5. szám alatt
találhatóak, az alábbi árakon értékesíteni kívánja:

Fsz. 1. (2518/3/A/1 hrsz-ú) 42 m2 8.900.000,-Ft
Fsz. 2. (2518/3/A/2 hrsz-ú) 42 m2 9.400.000,-Ft

Fsz. 3. (2518/3/A/3 hrsz-ú) 50 m2 10.500.000,-Ft
I. e. 4. (2518/3/A/4 hrsz-ú) 42 m2 8.900.000,-Ft
I. e. 5. (2518/3/A/5 hrsz-ú) 42 m2 9.400.000,-Ft

I. e. 6. (2518/3/A/6 hrsz-ú) 50 m2 11.100.000,-Ft
Tetõtér (2518/3/A/7 hrsz-ú) 42 m2 8.900.000,-Ft

A vételi ajánlatok benyújtási határideje: 2013. június 28. 12
óra. A vételi ajánlatokat kizárólag zárt borítékban lehet meg-
tenni. Az ajánlatokat Kerepes Nagyközség Önkormányzat
Ügyfélszolgálatán (2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.) kell
benyújtani. A vételi ajánlatok beérkezését követõen az ingat-
lanokat az ajánlatot benyújtók részére elõre egyeztetett
idõpontban bemutatja. A vételár megfizetésének feltételeirõl
az ajánlatok beérkezését követõen, a vételi ajánlatot benyúj-
tókkal a Polgármester személyesen egyeztetést tart. A
szerzõdés aláírásakor a Vevõ a vételár 10%-nak megfelelõ
foglaló megfizetési kötelezettség terheli.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanokról egyéb felvilágosítást
Franka Pál Tibor polgármester nyújt személyesen vagy a 06-
28/560-050 vagy a 06-28/561-059-es telefonszámon.

Pályázati felhívás eladó 
önkormányzati lakásokra
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A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár az alábbi
újdonságokat ajánlja szíves figyelmükbe:

Felnõtt olvasóinknak: Bede Béla: Magyar borvidékek: [145
kiemelt borászattal] (Corvina útikönyvek); Trianonról beszél-
nek: válogatás több mint ötven szerzõ írásából; Archer,
Jeffrey: Clifton-krónika 3. köt. : Féltve õrzött titok 
Cook, Robin: Jótékony halál; Fábián Janka: Adél és Aliz -
Újabb, a huszadik század elsõ felében játszódó regénnyel tér
vissza a fiatal írónõ, Fábián Janka. Az 1919 augusztusában, a
Tanácsköztársaság idején kezdõdõ mû két barátnõ: a címben
is szereplõ Adél és Aliz történetét meséli el. Felcseperedésük
alatt és fiatal korukban bonyolult szerelmi háromszögek és
csalódások kísérik életüket, miközben megismerhetjük a kor
fontosabb történéseit is. 

Fable, Vavyan: Tündérlovaglás; Galgóczi Dóra: Fiatalságra
ítélve : (Corvina sikerkönyvek); Hammer, Lotte - Hammer,
Soren: Elvetemültek : (Skandináv krimik); Joyce, Brenda :
Halálos illúziók : [Francesca Cahill esetei] (A New York Times
sikerszerzõje. Romantika); Smith, Wilbur: Afrika
mélye.Gyermek olvasóinknak: Erne, Andrea: A tenger
: (Scolar mini 23.); Steghaus-Kovac, Sabine: Ragadozók : (Mi
micsoda 114.); Pacskovszky Zsolt - Rigler Ilona: Hogyan
élheted túl, ha rád száll az osztály?: (Lélekdoki 1.) Egy tipikus
gyerekkori lelki trauma, az iskolai kínzás áll a középpontjában
annak a példamesének, amelynek kapcsán a kötet utolsó
fejezetében a szerzõk konkrét rávezetõ kérdésekkel és taná-
csokkal segítenek azoknak a gyerekeknek, akik effajta problé-
mával kénytelenek megküzdeni.

Új könyveinkrõl folyamatosan tájékozódhatnak honla-
punkon: www.kerepeskonyvtar.shp.hu
Szeretettel várunk minden régi és új Olvasót!

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

Szabó Magda Nagyközségi
és Iskolai Könyvtár

2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Nyitvatartás :H-P:9-17, K-Sz-Cs:12-19

Tel. : 06-28-560-340, Fax : 06-28-560-341
Mobil : 06-20-559-8917

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

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

Május 11-én került megrendezésre a Kisvirág támogatói
bál. Remek összefogással, sok segítséggel készítettük elõ a
vidám estét. A bál lebonyolítására a Forrás Mûvelõdési ház
adott helyet, ahol a szorgos kezek, csodálatosra varázsolták a
termet. A program ceremóniamestere Lányi Attila volt, aki
hangulatosan, sok-sok feladattal, játékkal vezette a mûsort.
Színvonalas táncot adott elõ a Kisvirág és a Sarkantyú tánccso-
port. Idén is szorgos, fegyelmezett felkészülés után óriási
sikerrel mutatta be táncát a Kisvirág Szülõi Munkaközössége
(röviden, Nagyvirág), akiknek Ragoncza Anikó, a Nagyvirág
állandó tánctanára, Délszáv táncot tanított be. A táncparkett

egész este táncos lábúakkal volt tele, köszönhetõen a Koktél
— Duo zenekar kiváló játékának. A támogatóknak
köszönhetõen két alkalommal is sor került tombola húzásra,
ahol sok örömet okoztak az értékesebbnél értékesebb nyere-
mények. Annyira jól sikerült a bál, hogy a meghirdetett zárórai
idõpontot megtoldottuk még fél órával!

A megvásárolt belépõjegyek, tombolajegyek, és a büfé
bevétele, a Kisvirág javára fordítódik - köszönet
érte! Köszönet mindenkinek, hogy eljött a Bálra! 

Várunk szeretettel mindenkit október végén, ahol a
Kisvirág Tánccsoport 15 éves jubileumi mûsorát tekinthe-
tik meg.

Köszönetünket fejezzük ki tombola ajándékok felajánlásá-
ért támogatóinknak:

Kárpáti Cukrászda (Szabadság ú 51.), Kata Boltja, Antal-
Liget Kertészet, Muskátli Garden Virágcenter, Lótusz
Kozmetika, Al Capone Pizzéria, Hotel Grante (Esztergom,
Dorogi út 5-7), Téglás Klaudiának a Zumba jegyeket, Gedõ
Zsuzsannának a mûköröm utalványokat, Dymol Kft-nek,
Csoki paradicsom, Florin Zrt, Food-íz Kft, Malen Kft, Kerepesi
Önkormányzat, Forrás Mûvelõdési háznak, és nem utolsó
sorban a Kisvirágos szülõknek.

A Kisvirágot támogatták
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Tisztelt Olvasók!
Várjuk írásaikat, véleményüket az Önöket érdeklõ történésekkel, ügyekkel kapcsolatban. Kérjük, ossza meg Lakótársainkkal a közérdeklõdésre szá-
mító és tartozó gondolatait, fogalmazza meg kritikáját, tegye fel kérdéseit, közzétesszük, igyekszünk utánajárni és megválaszolni azokat. Olvasói leve-
lek, vélemények rovatunkba várjuk leveleiket, melyeket következõ lapszámunkban megjelentetünk. (Kivétel a durva hangnemû, személyeskedõ, név-
telen levelek.) E-mail címünk: velemeny@kerepes.hu, gorgenyister@gmail.com, telefonszám: 06 20 559 8930.

Kerepes Képekben!

Képfelismerési verseny
Idén 865 éves településünk, s ez alkalomból egy több fordulós játékot is hirdetünk, melynek
feladatait a Kerepesi Vélemény aktuális számában, valamint honlapunkon és facebook
oldalunkon találhatják meg leendõ játékosaink. Az egyes fordulók nyerteseinek nevét minden
hónapban megjelentetjük honlapunkon, a www.kerepesmuvhaz.hu-n. A nyeremények
folyamatosan átvehetõk a Forrás Mûvelõdési Házban. A nyeremények különbözõ értékû vásár-
lási utalványok! Az összes fordulón részt vevõ játékosok év végén további nyereményesõre
számíthatnak!
A MEGFEJTÉSEKET VÁRJUK A FORRÁS MÛVELÕDÉSI HÁZ ELÉRHETÕSÉGEINEK
EGYIKÉRE.
E- HAVI FELADVÁNYUNK: Felismeri Kerepes jellegzetességeinek részleteit? Ha
igen, ragadjon tollat és írja meg nekünk, melyik kép, mit ábrázol!

Jó játékot kívánunk!

Régi helyére, a Mogyoródi úti focipálya
sarkán lévõ oszlopra került az egyik régi,
de már felújított légvédelmi sziréna, amely
utoljára a II. világháború idején látta el
veszélyt jelzõ feladatát. A településen
három ilyen szerkezet jelezte a veszélyt
annak idején, most újból rendelet született
a felszerelésükre. A második Szilasligeten,
a Béke-, és a Kiss Ernõ utca sarkán, a har-
madik pedig a Magtár téren került eredeti
helyére. Reméljük, a hangjukat soha többé
nem kell hallanunk!

Légvédelmi szirénák
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Önkormányzatunk által alapított Szociális Alapszolgáltatási Központ
Napfény Háza 2013. márciusában mûködési engedélyt szerzett, így
április 15.-én végre kitárhatta kapuit a Wesselényi u. 1.sz. alatt. A
korszerûen és igényesen kialakított és felszerelt épület a Szociális
Alapszolgáltatási Központ (volt Családsegítõ) Intézményi telephelye.
A telephely 16 fõ fogyatékkal élõ és 25 fõ idõs nappali ellátását céloz-
za. Az új dolgozók óriási szakmai elhivatottsággal, lelkesedéssel alakí-
tották ki a szolgáltatás elindításához szükséges kereteket. Alig egy
hónapos mûködési tapasztalattal rendelkezünk. Az ellátásokat
igénybevevõk és hozzátartozóik pozitív visszaigazolásai óriási energi-
át adnak számunkra ahhoz, hogy az új intézmény beilleszkedhessen
Kerepes intézményi rendszerébe. A Napfény Háza jó hangulatú, csa-
ládias közegben vár minden kedves érdeklõdõt.

A Napfény Háza szolgáltatásai:
• igény szerint étkeztetés biztosítása
• lehetõség biztosítása alapvetõ higiéniai szükségletek kielégítésére
• segítõ beszélgetések,
• gyógypedagógiai, egészségügyi tanácsadás és segítés
• kapcsolattartás a kezelõ és szakorvosokkal.
• egészségügyi ellátás segítése (rendszeresen szedett gyógyszerek

beadása és ennek dokumentálása)
• szabadidõs programok szervezése
• szükség szerint az egészségügyi ellátás megszervezése, a szakellá-

táshoz való hozzájutás segítése
• hivatalos ügyek intézésének segítése
• foglalkoztatás lehetõségének szervezése
• életvezetés segítése, 
• tanácsadások (életviteli pszichés, szociális)
• közösségi tér biztosítása a családtagok, szakemberek számára,
• a fogyatékos emberek segítése abban, hogy állapotuk és

képességeik javítására érdembeli erõfeszítéseket tehessenek

Térítési díjak 
Fogyatékkal élõk ellátása esetén: Intézményi térítési díj 3.535 Ft/nap
A személyi térítési díj megállapításánál alkalmazandó kedvezmények
mértéke étkezéssel:
jövedelem (Ft) kedvezmény térítési díj (Ft/nap)
85.501- 76% 850 Ft
42.751-85.500 79% 740 Ft
1-42.750 83% 600 Ft
0 100% térítésmentes
Étkezés igénybevétele nélkül intézményi térítési díj 3.100 Ft/nap
A személyi térítési díj megállapításánál alkalmazandó kedvezmények mértéke:
jövedelem (Ft) kedvezmény térítési díj (Ft/nap)
85.501,- 86,6% 415 Ft
42.751-85.500,- 88,7% 350 Ft
1-42.750,- 90,5% 295 Ft
0 100% térítésmentes
Idõsek nappali ellátása esetén: bruttó térítési díj étkezéssel:
Intézményi térítési díj 1.170 Ft/nap
A személyi térítési díj megállapításánál alkalmazandó kedvezmények mértéke:
jövedelem (Ft) kedvezmény térítési díj (Ft/nap)
85.501- 44% 655 Ft

42.751-85.500 50% 585 Ft
1-42.750 61% 455 Ft
0 100% térítésmentes

Idõsek nappali ellátása bruttó térítési díj, étkezés nélkül: Intézményi
térítési díj 735 Ft/nap A személyi térítési díj megállapításánál alkalma-
zandó kedvezmények mértéke:
jövedelem (Ft) kedvezmény térítési díj (Ft/nap)
85.501- 70% 220 Ft
42.751-85.500 73% 200 Ft
1-42.750 80% 145 Ft
0 100% térítésmentes
További információk: www.kerepesszak.hu 
Telefonszámaink: 28/560-390, 28/480-405                                       (HV)

Bemutatkozik a Napfény Háza

Tánccsoportunk meghívást kapott a bagi Szinkron
Nyugdíjas Egyesülettõl, a Nyugdíjasok Megyei Szabadtéri
Majálisára május 4-ére. A meghívásnak nagy örömmel tettünk
eleget és kerepesi népviseletben adtuk elõ hagyományõrzõ
mûsorunkat.  A közönség nem csak nagy tapssal jutalmazta
elõadásukat, hanem többen is megcsodálták gyönyörû ruháin-
kat. A szabadtéri bálon, amit nagyon sajnálunk, már nem tud-
tunk ott maradni, mert sietnünk kellett vissza Kerepesre,
hiszen a Forrás Mûvelõdési Ház 1 éves születésnapi ünnepsé-
gén is szerepeltünk. A születésnapi mûsor a mi kán-kán tán-
cunkkal ért véget, amely ismételten nagy siker volt.

Az Egyesület tagjai sem unatkoztak ebben a hónapban,
mert a Német Önkormányzattal közösen zenés-tános ren-
dezvényünk is volt.  Mindenki hozta a maga kis batyuját,
amelyben finomabbnál finomabb húsok, sütemények, italok
voltak.  Estig roptuk a táncot, ki ahogy bírta, volt, aki csak egy-
két számra táncolt, volt aki az elejétõl a végéig, de a többség
az utóbbi volt.  Nagyon jót mulattunk, már megint!

Egyesületünk tagjai minden második héten /páros héten/
kedden 6 órakor találkoznak a Forrás Mûvelõdési Házban.
Szeretettel várunk mindenkit, ha egy életvidám, jó közösségi
csoport tagja kíván lenni.  Üdvözlettel: Nagy Béláné Emi /06-
20-49-19-355/ és az Egyesület tagjai 

Aranyesõ Ezüstévek
Egyesület napjairól 
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A Forrás Mûvelõdési Ház május 4.-én du. Gálamûsort rende-
zett, átadásának 1. évfordulója alkalmából..Aki nem ismeri -
vagy eddig nem ismerte -a házban és a Szilasligeti Közösségi
Házban mûködõ csoportokat az most, a több mint 2 órás
bemutató keretén belül, meggyõzõdhetett arról,hogy milyen
pezsgõ, sokszínû kulturális élet zajlik falaink között.

Természetesen nem hiányozhatott a szülinapi torta sem,
amibõl minden fellépõnknek, vendégünknek jutott. Az estet a
Musical stúdiósaink és a kistarcsai Hétköznapi Broadway
Hõsök közös produkciója koronázta meg.
Különösebb dicshimnusz nélkül, álljon most itt egy képes
beszámoló a rendezvényrõl.

„ÚjjáSzületésnap”
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Európát, legalábbis az Európai Unió szerint, zavarja, ha a
csirke nem tud kapirgálni, a disznó meg nem tud hencseregni.
Nevetséges és ostoba, ahogyan az európai vezetés szürkeállo-
mányából kisarjadt ez az ötlet, sõt, szárba szökkenve
törvénnyé fejlõdött. Ugyanakkor emberek százezrei élnek
kapirgáló, kifutó, akárcsak egyetlen ágy nélkül kontinens-szer-
te. Érdekes, hogy az emberkínzásnak ez a fajtája az uniós
vezetést egyáltalán nem serkenti, sõt, ha változtatni szeret-
nénk rajta, akkor törvényt sértenénk, és a bíróság még meg is
büntetne bennünket.

Már évek óta tapasztaljuk, hogy Kerepesre olyan, többsé-
gükben cigány honfitársaink jelentkeznek be ideiglenes
lakcímre, ahol elõtte sosem jártak nálunk, és akik ahová
„beköltözni” akarnak, ott azok nem férnek el, akik ott laknak.
Egyeztettem már öt-hat éve a cigány vezetõkkel, akik maguk
is azt kérték tõlem, amit terveztem, hogy ne engedjünk beje-
lentkezni rokonokat, barátokat kisgyerekekkel együtt olyan
címekre, ahol nincsen hely. Felméréseink bizonyítják, hogy
akad olyan 50 négyzetméteres komfort nélküli roma ingatlan,
ahol egyszerre két-három család, azaz 14-18 ember lakik, sõt,
akad olyan, ahová — nem elírás — 36 lakcímkártyát állítottak ki
a hatóságok.

Megismétlem, egyeztetve a kerepesi romákkal is, olyan
rendeletet alkottunk, amely azoknak, akik zsúfolt házba akar-
nak bejelentkezni, azoknak meg kell indokolni a polgármester
jelenlétében, kihez jöttek, hányan jöttek, minek jöttek. A
rendelet lényege kettõs: egyrészt csökkentené a túl népes
portákon fennálló szexuális-, mentális és szociális feszültsége-
ket, másrészt távol tartani Kerepestõl azokat, akiket más
településekrõl — éppen a magatartásuk, a tartozásaik, stb.
miatt — tanácsoltak el. Az sem mellékes, hogy az új
bejelentkezõ óvodát, iskolát, segélyt szeretne, mert ahonnan
jött, ott már nem kapott, vagyis a kerepesi adózó polgárokat

szegényíti tovább. Természetesen a tulajdonos mondhatná,
hogy nem engedi be õket, de nem meri, azt sem tudni, ki a
tulajdonos, sõt, hány tulajdonosa van a kiszemelt ingatlannak
egyáltalán.

Nos, a kerepesiek — közöttük a kerepesi cigányok — kérték,
mi pedig teljesítettük és a helyi rendelet értelmében több
beköltözni szándékozót küldtem el a feltételek hiányára hivat-
kozva: ahol már nincs hely, ott nem lehet lakni, legalábbis
ember módjára nem lehet. Néhány hete irgum-burgum leve-
let hozott a posta a Pest Megyei Kormányhivatalból, ahonnan
feketén-fehéren megüzenték, ha nem vonjuk vissza a
magasabb törvénybe ütközõ helyi rendeletünket, jól megbün-
tetnek.  Emlékeznek? Választásom évében, 2006-ban a kere-
pesi oktatást szétziláló botrányos kisegítõ iskola
megszüntetését követõen is elmarasztaltak, sõt, milliós bünte-
tést szabtak ki ránk. Hál’ Istennek kibírtuk, és megérte, mert
Kerepesen a rend helyreállt, az iskolai oktatás színvonala pél-
dás. Most azért akarnak büntetni, mert a kapirgáló csirkék,
meg a hencsergõ disznók jogait szeretnénk alkalmazni az
emberek társadalmában mindannyiunk egészséges és normá-
lis közösségi létezése érdekében. Kérem szépen ez, legalább-
is ma még lehetetlen, mert a költözködés szabad, azt
felsõbbrendû törvny biztosítja akkor is, ha nincsen hová.

Hát nem emberséges? Legalább a disznók nem feküdhet-
nek egymás hegyén-hátán.

Franka Tibor polgármester
* * *

(Az elkeserítõ és tehetetlenségre ítélõ jogi helyzet okán elõállt
példát vitaindítónak is szántam. Kérem, írják meg véleményü-
ket, adjanak ötleteket, tanácsokat, hogyan tovább? Szeretném
a megerõsítésüket, hogy adott esetben az
Alkotmánybírósághoz forduljon sok száz település érdekében
is Kerepes önkormányzata.)

Szabad költözködés, de hová?
Mottó: uniós elõírás, hogy a tyúknak kapirgáló helyet, a disznónak pedig önálló 

kifutót kell biztosítani, különben az állatok tartása törvényellenes és büntetendõ.

Dezsõ kerepesi barátjának
az ismerõse lassan kullogott
hazafelé a József Attila
utcában egy önfeldt sörözést
követõen. Tette ezt egészen
véletlenül éppen a költészet
napján. Errõl az ünnepi
körülményrõl azonban
hõsünk semmit nem tudott,
hiszen nem az irodalom
tanáraként, hanem egyszerû
informatikusként tengette
napjait. Sajátos életének
egyik hozadékaként most
csak lassú, csüggedt baktatás-
ra hasonlított járása, hiszen
egyrészt irgalmatlanul be volt
rúgva, másrészt az erõs kon-
centrálás, amely öntudatos
fegyelemmel próbálta lábait
vezetni, bizony nagyon lekö-
tötte figyelmét. Szesszel telí-
tett agyával azon töprengett,
hogy erõs ittassága okán mit
is mondjon majd otthon a
feleségének. Általában
valószerûtlennek tûnõ
körültekintéssel, és meglepõ
nyugalommal viselte az ese-
ményekkel önmaga által zsú-

folt élete megpróbáltatásait,
most azonban félt. 

- Miképpen magyarázzam
el a kedvesemnek, hogy fizetés
napján hol a pénz?
Improvizálnom kell gyorsan
valamit. Talán rögtön megígé-
rem neki, hogy a javulás útjára
térve azonnal belépek a
kerepesi szelíd rejtvényfejtõk
most alakult klubjába, hátha
így enyhül irányomba a veszé-
lyes feszültség. Vagy bedobom,
hogy valami értékteremtõ
szakmát tanulok a
számológép-kezelõ helyett.
Esetleg a pillanatnyi érdektõl
vezérelve azt mondom majd,
hogy az eddigi, - valóságos tót
származásomat kiegészítve, -
sietve jelentkezem az
elõnyösebbnek tûnõ sváb
szervezõdésbe. Jelentsem be,
hogy nyitok egy célszerû, kizá-
rólag lopott fémet befogadó
telepet az alsóvég környékén?
Nincs mese, valamivel el kell

terelnem a figyelmét. Így töp-
rengett, azonban mondandó-
ja aprólékosabb kidolgozásáig
nem ért el, mivel számára is
váratlan meglepetésként
hazaérkezett.

Tény, hogy ekkor Dezsõ
kerepesi barátjának az
ismerõse nagy bajban érezte
magát, amin valószínüleg még
egy kipihent humanitárius
szervezet sem tudott volna
segíteni. Ráadásul és ijesztõ
módon, a folyamatos üzemû,
örömtelen szuttyogásban
megfáradt felesége, vagyis az
a ványadt derekú, kunkori
hajú asszony már a kapu elõtt
várta, igen-igen szûkre állított
szemekkel, melyekbõl meg-
bízható gyakorisággal egyféle
dacos brutalitás áradt. 

Úgy állt ott a pitypangos
árok mellett, akár a
felfokozott agresszió élõ
emlékmûve. Haja pedig
libegett, mint az ünneplõ

suttyónak a falusi kabrión.
Lerítt róla, hogy egy lepusz-
tult önbizalmú személyiség,
aki körül szinte állandóan
tapintható a gyilkos indulat,
amely az emelt szinttel bíró
önelégültség védõpajzsának
teljes hiánya okán célirányo-
san, és folyamatosan
sugárzott belõle. Szutykos
otthonkája kajla zsebébõl
befizetetlen csekkek lógtak
ki. Valóban, nagy bátorságot
igényelt a környék
valószínüleg legdühösebb
élõlényével való elkerülhetet-
len kommunikálás. - Ide hall-
gass bogaram, - szólt hát
sietve hitveséhez fellengzõs
önbizalommal és indokolatlan
önteltséggel Dezsõ kerepesi
barátjának az ismerõse. 

Történetünk azonban itt
váratlanul véget is ér, mivel
ekkor annyira elkezdett ugat-
ni a környék összes kutyája,
hogy a házastársi diskurzus-
ból sajnos egy szót sem lehe-
tett hallani. 

Kovács Ferenc

Kerepesi életkép... befejezetlen történet
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- Elõbb talán meg kellene kérdezni, hogy viheti-e, elvégre még
az enyém — szólt rá emelt hangon, egy utánfutóval
lomtalanításra szánt holmiját a gyûjtõhelyre szállító férfi, a
kocsit megállás után „ellepõ” és nyúlkáló guberálókra. A Hegy
utca és Béke utca sarkán kijelölt gyûjtõhelyen a már másod-

szorra megtelt és zárt konténer mellett lerakott, újabb konté-
nerre váró lom mellett álló Zöld Híd Kft munkatárs igyekezett
rendet tenni, figyelni a lomok közötti kutakodókat. A „szorgos
kezû segítõk” kérdésemre, hogy mit pakolnak a szatyrukba
elõször nagyhangon tájékoztattak, õk csak segítenek összébb
rakni a lomot, késõbb már számon kérték a szociális támoga-
tás mértékét, szidták a polgármestert és a hivatalt,
fenyegetõztek a jövõ évi választásokra hivatkozva. 
Nem mindenhol, sõt egyáltalán sehol nem volt ehhez hasonló
incidens a 18-i lomtalanítás idején. A megkérdezett 10 lakos
közül ketten nehezményezték a központosított
lerakóhelyeket, a többiek egyértelmûen üdvözölték, mond-
ván, így rendezettebb, tisztább a település, nem hordják és
turkálják szét az elszállításra váró holmikat a porták elõl. 

-gé-

Kerepes nagyközség területén 14 gyûjtõpont került kijelölés-
re oly módon, hogy mind a lakosok, mind a konténerszállító
gépkocsik által könnyen megközelíthetõ legyen és lehetõleg
kis mértékben zavarja az ott lakók életét. Minden
gyûjtõponton 30 m3 ûrtartalmú konténerek kerültek kihelye-
zésre reggel 8 óráig, a konténerek felügyeletét és a hulladékok
átvételét a Zöld Híd Régió Kft. munkatársai végezték. A lomi-
zók távoltartásában a polgármester úr, 2 fõ közterület
felügyelõ és a jómagam vettünk részt. A gyûjtés 15 óráig tar-
tott és összesen 27 tele konténert szállítottunk be az
Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelõ Központba. A
lomtalanítással egy idõben 2 ponton elektronikai
hulladékgyûjtés is volt, ahová a Zöld Híd Régió Kft. mobil
gyûjtõautója folyamatosan szállította be a többi gyûjtõponton
leadott elektronikai hulladékot.

Farkas Balázs
szállítási- és logisztikai üzemigazgató Zöld Híd Kft

Lomtalanítás
A Policy Agenda szerint az önkormányzati segélyezés átalakítása nemcsak egyszerûsítésre,
de forráskivonásra is alkalmas

Az Országgyûlés jelenleg tárgyalja az önkormányzatok által nyújtott szociális
segélyezési rendszer átalakítását. A kormány szándékai szerint ezzel egy
egyszerûbb, és átláthatóbb mechanizmus jön létre. A Policy Agenda álláspontja
szerint a mostani átalakítás inkább arra alkalmas, hogy újabb forrásokat tudjanak
megtakarítani a szociális kiadások területén.

A szociális segélyezési rendszer két ágra osztható. Az egyik az úgynevezett rendszeres
segélyezés, amely fõként azok számára biztosított, akiknél a megélhetéshez szükséges
elemi feltételek sem adottak. A legfrissebb adatok szerint (2011) rendszeres szociális
segélyt, foglalkoztatást helyettesítõ támogatást, ápolási díjat és idõskorúak járadékát 324
ezer ember kapta. 

Ezek közül a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás nem is klasszikus segély, inkább egy-
fajta rendelkezésre állási díj. Ezt ugyanis azok kapják, akik munkaképesek, és várják, hogy az
állam közmunkát biztosítson számukra, ezért havonta 22 800 forintot kapnak. Miután a
rendszeres segélyezési rendszeren belül õk alkotják a legnagyobb csoportot, 2011-ben
havonta körülbelül 210 ezer fõ, ezért munkavégzési kötelezettséghez nem kötött segélyt
havi átlagban mindössze 110 ezer ember kap Magyarországon. 

A segélyezettek másik csoportját a nem rendszeres támogatásban részesülõk jelentik.
E kör is viszonylag szûk, mivel öt különbözõ élethelyzethez kötõdõ támogatást adhatnak
az önkormányzatok. Ezek közül a kormány által beterjesztett javaslat az átmeneti segélyt,
a temetési segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szünteti meg, és létrehoz-
za az önkormányzati segélyt. E három segélyt 2011-ben 545 ezer esetben adták, amely
természetesen nem ennyi érintetett jelent, mivel lehet, hogy valaki többször is kapott egy
éven belül.

Fontos, hogy ezek az átmeneti segélyek kisösszegû segítséget jelentenek, mivel mind az
átmeneti segély, mind a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás átlagos összege 10 ezer forint
körüli volt. Természetesen a temetési segély ennél valamivel magasabb, 23 ezer forint, mivel
ez elvileg a temetkezési költségek fedezésére szolgálna.

Az átmeneti segélyek elviekben egy kritikus élethelyzeten (betegség miatt megemelke-
dett gyógyszerkiadások, temetési költségek fedezete, váratlan kiadások) próbál segíteni.

Mi lesz az átalakítás után?

Ugyan egyszerûsítés címén szünteti meg a három jogcímet a kormányzati javaslat, és hoz
létre egy látszólag újat, a Policy Agenda sokkal inkább azt gondolja, hogy megint a segély-
kasszán való spórolást keresi a kormány. 

Az önkormányzatok által nyújtható átmeneti támogatások kapcsán keretszabályokat
rögzítenek a szociális törvényben. A jelenlegi törvény azt írja elõ, hogy átmeneti segélynél az
egy fõre esõ havi jövedelemhatárt úgy kell az önkormányzatnak megállapítania, hogy az az
öregségi nyugdíj legkisebb összegénél, egyedül élõ esetén annak 150 százalékánál alacso-
nyabb nem lehet. 

Ez azt jelenti, hogy törvényesen jár el az a települési önkormányzat, amely azt mondja
csak annak ad segélyt, akinél 28 500 forint alatt van az egy fõre esõ jövedelem, egyedülálló
esetében pedig 42 750 forintot nem éri el. Az új szabály szerint egységesítenék a szabályt, és
függetlenül attól, hogy valaki egyedül neveli gyerekét, vagy többen élnek a családban az öreg-
ségi nyugdíj legkisebb értékének 130 százaléka lesz a határ. Ez 37 050 forintot jelent.

Tovább szakad a szociális védõháló
A Policy Agenda véleménye szerint két alapvetõ probléma van a rendszer átalakításával.

Egyrészt tovább nõhetnek a területi különbségek, másrészt lehetõséget ad forráskivonásra.  
Az eddigi rendszerben is kódolva volt, hogy azokon a településeken élõk, ahol a gazda-

sági helyzet miatt amúgy is több munkalehetõség van, még a segélyezési rendszer kapcsán
is több lehetõséggel bírnak. Ennek az az oka, hogy a pontos feltételeket az önkormányzatok
a helyi viszonyoknak megfelelõen határozzák meg. 

Ez utóbbi kapcsán fõleg az számít, hogy település milyen anyagi helyzetben van.
Természetes, hogy például Újbudán, vagy Óbudán a jövedelemhatár az öregségi nyugdíjmi-
nimum 240 százaléka, míg kisebb falvakban a törvényi minimumot próbálják tartani, amíg
van pénz a településen.

Ezzel szemben a hátrányos helyzetû településeken élõk esetén minimális
munkalehetõség és gyér szociális támogatási rendszer áll rendelkezésre. A mostani változás
növeli ezt a problémát, mivel a jövedelemhatárok megváltoztatása miatt a nehezebb
helyzetben lévõ önkormányzatok tovább csökkenthetik az erre a célra fordítandó összege-
ket. Ezzel tovább romlik azok helyzete, akik gazdasági szempontból nehéz helyzetû telepü-
lésen élnek.

Az is látható az átalakításból, hogy egyik célja az egyszerûsítés mögé bújva a források
kivonása a szociális rendszerbõl. Azzal, hogy csökkentik a jövedelemhatárt, és
összevonnak támogatási formákat lehetõség van arra, hogy csökkenjen a költségvetés
tehervállalása is. Jelenleg ugyanis az állam a rászoruló települések számára pénzt ad ahhoz,
hogy valamilyen mértékben képesek legyenek például átmeneti jellegû segítséget adni a
rászorultak számára.

Forrás: Policy Agenda - atv.hu

Újabb megszorítás jöhet 
a szociális segélyezésben? 

Kerepesen két szobás családi ház
kiadó. Érdeklôdni lehet 

a 06 20 33660744 telefonszámon.

Gyógy pedikûr, svédmasszázs
kényelmesen az Ön otthonában!

Tel: 06-30-382-5377 Mezei Mária
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A kérdés szokatlan és talán elsõre lényegtelennek tûnik.
Napjainkban azonban nehéz kérdés azok fejében, akik családi, roko-
ni, vagy baráti kapcsolataikban halálesettel találkoznak. 

Azt gondolnánk, hogy a modern társadalmakban nem létezik már
tabu téma, hiszen nyíltan beszélünk szexualitásról, erõszakról, más-
ságról. A hely itt kevés lenne felsorolni azokat a szervezeteket, egye-
sületeket, vagy alapítványokat, amelyek akár egy egészen kis csoport
nemes céljaiért küzdenek. Az utóbbi idõben megnõtt a számuk olyan
közösségeknek, önsegítõ csoportoknak vagy kluboknak ahol hasonló
problémával küzdõ vagy azonos érdeklõdésû, illetve sorsú emberek
találkozhatnak.

Minden felvilágosultságunk ellenére azt vettem észre, hogy a
halál, illetve a hozzá kapcsolódó gyász, mintha lemaradt volna „sza-
bad” beszédtémájú társaitól, és ma is árnyék vetül rá. Kerüljük a
nehéz témát és gyakran az általa érintett személyeket is. Azt gondol-
juk, ha nem szentelünk figyelmet rá, akkor nem is létezik. Egy szá-
munkra fontos ember halála csak egy kellemetlen idõszak az élet-
ünkben, amelyen gyorsan túl kell lenni, mihamarabb le kell zárni. A
gyászolót — amennyiben szerencsés — családja nyilván támogatja a
gyászban, de mindenki azt szeretné, ha minél hamarabb minden visz-
szatérne a régi kerékvágásba. ”Az Élet úgyis megy tovább” — mond-
ják a legtöbben. Gyakori az a magatartás, hogy kifelé azt mutatjuk
minden rendben, átvészeltük a küzdelmes idõszakot. Eközben
legtöbbször belül óriási ûr tátong, és minden nap jelen van a mérhe-
tetlen fájdalom, szomorúság, kétségbeesés, amelyet még mélyebbre
nyomunk le magukban. 

Ma már nem így van, de régen a halál természetes kísérõje, ezál-
tal sokkal inkább része volt az életnek. Számos rituálé kötõdött
hozzá, amely némely kultúrákban ma is hagyományos formákban van
jelen. Mindenki tudta, hogyan búcsúzzon el szeretteitõl, hol laknak a
siratóasszonyok, és hogy kit, kinek, mennyi ideig szokás meggyászol-
ni. A kialakult szokások nyújtották azt a támaszt a bánatban, amelyek
napjainkban már alig léteznek, szinte senki nem emlékszik rájuk. 

Ma e helyett minden, gyászban érintett ember a maga módján
próbál megbirkózni élete legnagyobb krízisével. Pedig a gyásszal sok-
szor alaposabban foglalkozni kell, mert nem tagadhatjuk meg azt az
embert, akit gyászolunk azzal, hogy úgy teszünk, mintha nem is lett
volna, miközben körülöttünk van az egész élete. Azzal a lelkifurda-
lással és tragikus viharokkal teli érzelmi libikókával is foglalkozni kell,
amit a szakemberek gyászmunkának hívnak. 

Az önsegítõ csoportok (angol szakkifejezéssel: self-help groups)
az ötvenes, hatvanas években terjedtek el az egész világon, párhuza-
mosan a tradicionális gyászkultúra felbomlásával. Az a tapasztalat,
hogy a csoporttagok hamarabb jutnak el a megbékélésig. E mellett
nem válnak magányossá a bajban és kevésbé hajlamosak a betegsé-
gekre, hiszen például a gyászolóknál jóval gyakoribb az infarktus. A
Napfogyatkozás Egyesület közel 15 éve indít önsegítõ gyászfeldolgo-
zó csoportokat a közeli hozzátartozójukat elveszített gyászolók szá-
mára, többek között a budapesti Hospice Házban. 

Szeretettel várom mindazokat, akiknek régebben vagy a közel-
múltban kellett szembenézni a halál okozta fájdalommal, akiknek
segítséget jelent az, ha van kivel megosztani gondjaikat, bánatukat. A
csoportba nyugodtan jelentkezhetnek, akik a válás utáni nehézségei-
ket szeretnék oldani, hiszen egy hosszú kapcsolat befejezését is
szükséges lenne meggyászolni.

A gyászcsoportokba leggyakrabban fél éven keresztül járnak az
emberek, általában kéthetente találkoznak, megosztják érzelmeiket,
gondolataikat, és már pusztán azzal, hogy kiderül, ki hogyan éli meg
a gyász okozta krízist, sokat segítenek egymásnak. Gyakran a csoport
a fél év elmúltával baráti társasággá alakul át, és a tagok hosszú távon
is támogatják egymást. 

A foglalkozást min. 3 fõ jelentkezése esetén indítom 2013. júni-
us 8-án, szombaton 10 órától 11.30-ig a Forrás Mûvelõdési Házban
(Kerepes, Templom u. 3.). A foglalkozások világnézetileg semlegesek,
üzleti érdekektõl mentesek. A csoportban való részvétel díjmentes,
a találkozások kéthetente lesznek. Érdeklõdés és jelentkezés: Tel.:
30-914-8179, e-mail: krisztina.novak@hotmail.hu www.gyaszpor-
tal.hu

Halaska-Novák Krisztina
a Napfogyatkozás Egyesület okleveles önkéntes segítõje

Gyászban egyedül
vagy együtt?

Így invitálta Kiss Károly a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke és tagjai a Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör Egyesületet.
2013. április 6-a szombat volt, hosszú idõ óta ez volt az elsõ eset,
hogy a nap éppen csak kikukucskált a felhõk közül, a levegõ végre
megtelt a tavasz illatával. A Pávakör Egyesület sokat látott és sok
finomságot fõzött tagjai reggel már gyülekeztek a Mûvelõdési
Házban, hogy a levegõt megtöltsék a finom gulyásleves illatával is.
Sürögtek a szorgos kezek és a kedvcsináló, kötelezõ pálinkától a
lábak is. Régi hagyomány szerint megrázták az udvaron lévõ fát
„Ébredj természet, Krisztus Urunk is ébredezik”. A konyhafõnök
Kiss Károly volt. A vendéglátás helyszínét a Kisvirág
Tánccsoporthoz tartozó gyermekek szülei rendezték be.

Mint ahogyan arról már hírt adtunk a Pávakör Egyesület boldog
házasságot kötött a Kisvirág Táncegyüttessel és a Sarkantyú Néptánc
együttessel. A házasságunk elsõ igazi ünnepét ültük és ünnepeltük
meg. Délutánra a Mûvelõdési Ház Tölgyfa terme megtelt gyermek
zsivajjal, az apró lábak Ragoncza Imre táncmûvész vezetésével azon-
nal táncra is perdültek. Az Egyesület összes tagja (kb. 70 ember)
vígan lakmározott az asszonyok finom étkeibõl. A tavaszébresztõ
vigadalmunkból, ha rajtunk múlik hagyomány lesz. 

Zombori Hubertné

Vitajtye Unáz!
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A „Csõrike” Színitanoda immár 2. alkalommal rendezte meg a
„KORTÁRS KÖLTÉSZET GYEREKSZEMMEL” c. ren-
dezvényét, április 27-én .

Célunk a kortárs gyerekköltészet bemutatása -, mivel úgy
gondoljuk, hogy sem az óvodákban sem az iskolákban, sem
pedig a médiában nem kap méltó figyelmet ez a terület. A
gyerekek és a felnõttek is — többnyire — kortárs zenét hallgat-
nak, kortárs nyelvet használnak, kortárs filmeket néznek, az
irodalom tekintetében viszont nagy a lemaradásunk…
Tiszteletben tartva a nagy elõdöket, úgy gondoltuk, hogy
Tanodánk minden évben -, a „Költészet napja” alkalmából -
versmondó verseny hirdet, a mai magyar alkotók mûveibõl. A
kezdeményezés nagy érdeklõdésre talált: „megmozdultak” a
szülõk, gyerekek, pedagógusok. Kukorelly Endre szavaival
élve: „…igazán nagy öröm látni ennyi lelkes fiatalt!”
Hiszünk abban — és a visszajelzések is azt igazolják -, hogy van
helye a kezdeményezésnek.

Köszönet illeti a felkészítõ pedagógusokat, a nevezõ gyereket
és szüleiket hogy felkészítették / felkészültek a versenyre!

Köszönet a neves zsûrinek:
Kukorelly Endrének (író, költõ);
Spilák Klárának (színmûvész);
Karafiáth Orsolyának (író, költõ);
Galkó Balázsnak (színmûvész);
Nagy Bandó Andrásnak (elõadómûvész, költõ),

hogy elfogadták a Tanoda meghívását, odafigyeltek és érté-
kelték a versmondókat.
Köszönet a „FORRÁS” Mûvelõdési Ház vezetõjének
Kolozsvári Katalinnak, aki elsõ megkeresésünkre szeretettel
fogadta a Tanoda rendezvényét és mindent megtett — kollé-
gáival együtt -, hogy a rendezvény sikeres legyen.
Ezúton várjuk azokat a színház, irodalom, ének, tánc iránt
érdeklõdõ gyerekeket, akikszívesen tagjai lennének a Tanoda
csapatának.   Jövõre Veletek ugyanitt… 

Kortárs költészet gyermekszemmel
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