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KEREPESI VÉLEMÉNY

EMLÉKNAPOK ”… az emléknek száz ideje van” címmel
június 4-7. között több városi eseményre került sor, az I. Világháború
századik évfordulója alkalmából a történelmi eseményeket felidézõ, a
hõsöknek és áldozatoknak emléket állító rendezvények zajlottak.

Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján „Mert nem lehet
feledni, nem, soha,...” a trianoni megemlékezése közel kétszázan vet-
tek részt. Beszédet mondott Franka Tibor Kerepes Város
polgármestere, Vécsey László országgyûlési képviselõ, gondolatait
megosztotta Koncz Zoltán református lelkész és Farkas Domonkos,
a KDNP helyi vezetõje. Az eseményen Rónai Lajos népzenész táro-
gatón játszott, Jankovich Gabriella verset mondott, a Székely Kör
tagjai egy szerkesztett mûsorral emlékeztek a trianoni gyásznapra. 

Június 6-án a Forrás Mûvelõdési Házban ”…az emléknek száz
ideje van” címû kiállítás megnyitójára került sor, a városban
kihirdetett világháborús anyag gyûjtésébõl. Köszönjük mindazoknak,

akik féltett kincseiket, fellelhetõ emlékeiket a kiállításhoz átadták. A
megnyitó ünnepségen közremûködtek a Széchenyi Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulói, a kiállítást Perna Pál, a Gödöllõ
Környéki Regionális Turisztikai Egyesület elnöke nyitotta meg.

A megnyitót Tajti Csaba (Trianon és a Horthy-korszak kutatója, a
Horthy Társaság tagja) elõadása, gramofonestje követte, „Magyar
legyen hited és lészen országod” címmel, az elõadás a Nagy Háború
eseményei, katonai indulói, revíziós nemzeti, hazafias dalok tükrében
szólt. Elõadást követõen találkozás, visszaemlékezés és beszélgetés
történt az I. Világháború hõseinek élõ hozzátartozóival.
Visszaemlékezõk: Andrássi Gyula, Honyecz István, id. Kiss Károly,
Legéndi József, Molnár Imre, a beszélgetést Véber Gábor a
mûvelõdési ház dolgozója vezette. Az érdekes esemény este kilenc
óra után fejezõdött be, de még utána kiscsoportokban is folyt az
világháború társadalmi hatásainak elemzése. 

Június 7-én, szombaton a Kerepesi Természetjárók szerveztek

trianoni emléktúrát, melyen az indulók 10-; 20-; és 28 km-es távot
választhattak. Az érdeklõdés igen nagy volt, közel 200 fõ nevezett be.
Délután. a Szilasligeti réten Harcászati bemutatót láthattak az
érdeklõdõk a Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ
Szövetségnek köszönhetõen.

Koraeste, 18 órakor, a Szent Anna Templomban az „Emléknapok”
záró eseményére került sor. Franka Tibor polgármester az I.
Világháború centenáriuma alkalmából megemlékezõ beszédében
hangsúlyozta a magyar katonák helytállását, a haza iránti
szeretetüket, beszélt a veszteségeinkrõl és az emlékezet
fontosságáról.

Az I. Világháború hõseinek és áldozatainak emlékére az emlék-
misét Frajna András plébános mutatta be. Ezt követõen „Óh, én
édes hazám…” címmel a Misztrál Együttes emlékkoncertje követ-
kezett. A kiváló együttest Kerepesen kevesen ismerik, de annál
nagyobb elragadtatással fogadták õket. Az Együttes 1997-ben alakult,
hazai és külföldi költõk verseit zenésítik meg sajátos és egyéni
hangon. Dalaikban ötvözõdik a történelem, a hagyomány és a külön-
leges, gyökereiben magyar és modern dallamvilág. XIX. Kaláka
Folkfesztiválon megnyerték a Kaláka Alapítvány fõdíját. 2006-ban
Bartók Béla-díjat, 2008-ban Balassi Bálint emlékérmet, 2010-ben a
Fiatalok a Polgári Magyarországért díját kapták meg. 2012-ben a
Magyar Mûvészetért díjat vehették át. A közönség állva, többször is
visszatapsolta az együttest. 

A csokorba kötött Emléknapok programjait, megemlékezõ
ünnepségeket Kerepes Város Önkormányzata, a Forrás Mûvelõdési
Ház és a Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár szervezte és bonyo-
lította le, melyhez Frajna András esperes úr és a Kerepesi
Természetjárók kapcsolódtak be,  tisztelettel adózva a hõsök és
áldozatok elõtt.

G. Tóháti Ilona
Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár, 

Forrás Mûvelõdési Ház mb. vezetõje

Emlékeztünk — Emlékezünk!

Katonai hagyományõrzõk az Osztrák-Magyar Monarchia
sorgyalog ezredének egyenruhájában

Kötetlen beszélgetés a világháború 
máig ható következményeirõl

Az iskola diákjai is elhelyez-
ték a megemlékezés virágait
a trianoni emlékmûnél
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KEREPESI VÉLEMÉNY
Kerepes információs lapja • Megjelenik havonta  3800 példányban. Kerepes Város Önkormányzata megbízásából kiadja: Windhager Kft. 

•Felelôs szerkesztõ: Windhager Károly. • A szerkesztôségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra.
Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg és nem küldünk vissza. 

Anyagleadás: windhager@decens.eu, gorgenyister@gmail.com, velemeny@kerepes.hu, telefon: 06-30-335-9050. 
Anyagleadási határidõ: tárgy hó 15-e. 

Nyomdai elõkészítés: jenografika@gmail.com • Nyomda: Berei és Társa Nyomda, Mogyoród. 

A tervek szerint halad a munka,
Kerepes fejlesztése és ezen belül a leg-
nagyobb beruházás, az ivóvizünk egész-
ségessé tétele és a vízellátás XXI.
századi minõségének kiépítése. Tudom,
hogy ez bár szépen hangzik, a munkála-
tok okoznak közben esetenként kelle-
metlenségeket. Elnézést kérünk azok-
tól, akik közlekedésükben nehézséget,
vagy a vízellátásukban olykor hiányossá-
gokat szenvednek. Valamit, valamiért!
Higgyék el, senkinek sem okoznak a
munkások szándékosan gondot, min-
denki végzi a dolgát. Sajnos azonban a
csõvezetékek régiek, s amikor azokat
fektették, még nem volt kötelezõ a mai
világban természetes, pontos tervrajzok
készítése és azok megõrzése. Emiatt
sok csövet, tolózárat nem találnak, néha
csak sejtik, hol lehetnek. Így több ún.
kutatóárkot kell ásni, ami nagyon sok,
felesleges munkával jár, de egyszer
végre rendbe kell tenni a városban a
csõrendszert is. 

Ami viszont a legfontosabb, örömmel
jelentem, hogy a terveknek megfelelõen
folyik a munka, szeptember végére,
október elején mindenki tiszta vizet fog
inni, és egyenletes víznyomás lesz az
egész településen. Természetessé válik

végre nálunk is, hogy nitrát, homok és
minden egyéb szennyezõdéstõl mentes
ivóvíz jön majd a vízcsapból. Ennek
érdekében kell most tûrnünk egy kicsit a
nehézségeket. Vannak olyan esetek,
hogy éppen a hiányzó, vagy pontatlan
térképek miatt az új csõfektetés során
átszakít a munkagép egy régi vezetéket.
Emiatt volt Kerepesen, június 7-én
komoly vízkimaradás a temetõ térségé-
ben. Éjjel 11 óráig dolgoztak a munká-
sok, mire meg tudták oldani a feladatot,
még Pécelrõl is hoztak át további dolgo-
zókat, munkaeszközöket. Hasonló eset
fordult elõ 4 nappal késõbb Kistarcsán,
ahol akkor egész nap nem volt vízellátás
egy nagyobb területen.

A vízmûvek központjában már építik
az aknákat, e fölé épül majd az a hatal-
mas medence, ami a lelke az egész
beruházásnak. Ide folyik majd be az
összes kutunk vize, itt kezelik, tisztítják,
mentesítik a káros anyagoktól, s aztán
tisztán, egészségesen juttatják be a
város megújult, rendbe tett vízvezeték
rendszerébe, s így kap minden ház tisz-
ta ivóvizet.

Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy bán-
junk takarékosan az egészséges ivóvízzel
majd. Locsolásra, ha van a kertben fúrt
kút, annak a vizét használjuk. Ezen a
nyáron végképp bánjunk takarékosan a
csapvízzel, mert most még a víznyomás
attól is függ, hogy hányan locsolnak egy-
szerre. Összefoglalva, a kitartásukat
kérem õszig. 

Itt a nyár. Örülök, hogy az iskolás gye-
rekeknek egy kellemes élményt nyújtha-
tok azzal, hogy közel 200 jól tanuló diá-
kot elvihetünk — persze a tanáraikkal, s
magam is velük leszek - a közeli
Aquaréna csúszdaparkba. Az Aquaréna
ügyvezetõjét, Bán Tamást jól ismerem,
édesapjával, egykori kollégámmal igen jó
baráti kapcsolatban vagyok a mai napig.
Így évrõl évre, kérésemre hozzájárulnak
a kerepesi gyerekek fürdéséhez. Ha
utána számolunk, közel 1 millió Ft
felajánlás ez tõlük a kerepesi iskolások
felé. Biztos vagyok benne, hogy ha a csa-
ládoknak ki kellene fizetni
gyermekenként a belépõjegy árát, sok

gyerek maradna ki ebbõl az élménybõl.
Ezért nagy köszönet illeti a gáláns
felajánlásért az Aquaréna vezetõjét.

A nyár sem lesz eseménytelen. Az
Összefogás Kerepesért Egyesület és a
kerepesi Fidesz-KDNP összefogásával
kitakarítjuk a nagyrétet, a nagyréten az
erdõt. Padokat akarunk ott elhelyezni,
kis pihenõhelyeket kialakítani, ahol lehet
beszélgetni, kártyázni vagy éppen sze-
relmet vallani, de akár kutyát is sétáltat-
ni. 

Az Összefogás Kerepesért és a
FIDESZ-KDNP szervezetével egy
komoly szemétgyûjtési akciót is szerve-
zünk, amelybe a lakosságot is szeret-
nénk bevonni.

Várhatóan a köztársasági elnök úr
hamarosan bejelenti az õszi helyhatósági
választások idõpontját, s azzal elindul a
kampány, elsütik a startpisztolyt. Persze
Kerepesen sokan ezt meg sem várva
már javában lövöldöznek. Döntsék el a
kedves választók, hogy ezek a lövések
mennyire tisztességesek, mennyire jön-
nek orvul, hátulról, igaztalanul és alapta-
lanul, De azt mondom, hadd
lövöldözzenek, ettõl mi még nem
fogunk cikkcakkban futni, viszont új és
szép szavazófülkéket készítettünk a
választások méltó lebonyolításához.
Egyébként is: „A sas nem vadászik
legyekre!” 

Szeptember elsõ hetében avatjuk a
szilasligeti óvodánkat, a 207 millió
forintos bõvítményt, ahol egy
egésznapos ünnepi mûsorral és gyerek-
játékokkal, motorvonattal, fellépõ
mûvészekkel ünnepeljük meg azt, hogy
75 fõvel bõvül az óvodai létszám.
Kerepes polgárainak ez a beruházás egy
fillérébe sem került, még az önrészt is
elnyertük a pályázaton, mint ahogy az
egymilliárdos ivóvíz beruházás sem
került a városnak pénzébe. Ugyan ezt
szeretnénk az iskola esetében, a felsõ
óvoda esetében is elérni. És épülnek
utak is a nyáron,reméljük, jó néhány utat
tudunk szilárd burkolattal ellátni, kötött
emulziós aszfalttal borítani.

Mindenkinek kellemes nyarat kívánok!
Franka Tibor polgármester

Polgármesteri összefoglaló

Kerepes fejlõdése 
a nyári melegben sem lassul!

Franka Tibor polgármester
a trianoni megemlékezésen
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A képviselõ testület soron következõ
ülését június 2-ára hívta össze Franka
Tibor polgármester.

Körzeti rendõri iroda nyitása
Franka Tibor elmondta, hogy Pintér
Sándor belügyminiszter úr jóváhagyta a
település két körzeti megbízotti rendõri
állományát, s bemutatta a két körzeti
megbízottat, Szabó Attilát és Göbölös
Ferencet, egyikük kerepesi lakos. Egyben
felkérte Ignéczi József kistarcsai
õrsparancsnokot a helyzet értékelésére.
Ignéczi József egyedülálló eredménynek
nevezte, hogy Kerepesen a továbbiakban
már két körzeti megbízott rendõr vigyáz
a közbiztonságra. Egyúttal bemutatta az
újonnan kinevezett õrsparancsnok helyet-
test Pintérné Nagy Zsuzsanna fõhadnagy
személyében. Polgármester úr jelezte,
hogy az új kmb-sekkel, a közterület-
felügyelõkkel és a polgárõrökkel közös
összehangolást kezdeményez. A két kmb-
s rendõrnek az eredményesen lezajlott
pályáztatás után az önkormányzat irodát
bérel a Szabadság út 118. sz. alatti épület-
ben, havi br. 60.000 Ft/hó összegért. A
Pénzügyi Bizottság javaslatára további havi
50.000 Ft összeget határoztak meg rezsi-
költségként, amelyben a biztonsági kame-
ra és az internethasználat is benne van. A
szavazás során a képviselõk egyhangúlag
jóváhagyták a fentieket.

A helyi népszavazás kezdeményezé-
séhez szükséges választópolgárok
számának meghatározása 
A rendeletet egyhangú szavazással meg-
alkották.

Az Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzata
A rendeletet egyhangú szavazással
módosították.

A Kerepesi Községszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi
munkája, 2014. évi Üzleti Terve
A beszámolót a testület elfogadta és
jóváhagyta 10,2 millió forint összeggel a
jegyzett tõke emelését.

Beszámoló a Szilasvíz Kft. 2013. évi
munkájáról
A képviselõk megszavazták, hogy
Szilasvíz Kft. 2013-as pénzügyi
eredményébõl Kistarcsa és Kerepes
osztalék gyanánt 18-18 millió forintot
két részletben megkapjon. Horváth
Csaba, a Kft ügyvezetõje beszámolt a
jelenleg folyó egészséges ivóvíz
biztosítási projekt elõrehaladásáról. A
munka folyik, elkezdték a tolózárak és
tûzcsapok beépítését, épül a kutaktól
jövõ gyûjtõvezeték és a Széphegyre
menõ új töltõvezetéket. Volt már sajnos
váratlan csõtörés is, a régi térképek hiá-
nya miatt.

Beszámoló a DPMV Zrt. 2013. évi
munkájáról
A Dél-Pest Megyei Víziközmû
Szolgáltató Zrt. beszámolót elfogadták.

Beszámoló a település
gyermekvédelmi helyzetérõl
A beszámolót elfogadta a testület.

Beszámoló a település egészségügyi
helyzetérõl
Az egészségügyi helyzetrõl a háziorvo-
sok, gyermekorvosok, fogorvosok és
védõnõk által készített beszámolókat
elfogadták.

Beszámoló az óvodai és iskolai
beiratkozásokról
Nagy László igazgató úr szóban
ismertette, hogy a leendõ három osz-
tályból egy német nemzetiségi lesz, egy
marad normál és a harmadik egy német
és egy normál csoportból áll majd. Az
egy kimenõ 8. osztály helyére három
elsõ osztály érkezik, ami azt eredmé-
nyezi, hogy további 2 tanterem szüksé-
ges, emiatt a nyáron átalakítás történik
az épületben. Franka Tibor bejelentette,
hogy 150 millió forint nagyságrendben
pályáznak az épület szigetelésére és nyí-
lászáróinak cseréjére. Az
intézményfenntartóval együttmûködve
kívánják a tetõteret beépíteni.
Polgármester úr kitért rá, hogy egy

hónapon befejezõdik a Wéber Ede utcai
óvoda 75 férõhelyes bõvítése, 207 millió
forintos beruházással. Óvodavezetõ
asszony örömmel ismertette, hogy min-
den kerepesi gyereket fel tudnak venni
és a továbbiakban minden csoport
ideális létszámmal mûködhet majd.
Springer Friedrich, a Német
Önkormányzat vezetõje a német nem-
zetiségi óvodai neveléssel kapcsolatos
létszámok után érdeklõdött, amit szá-
mára külön eljuttat a Hivatal.

2014. évi Közbeszerzési Terv
A tervet jóváhagyták.

Az Összefogás Kerepesért
Egyesület kérése
Az Egyesület a Béke út — Mogyoródi út
által határolt, korábban 011 hrsz-ú terü-
lettömbben található facsoport
rendezését tûzte ki célul, a település
rendezettebbé válása érdekében, a
Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságával, valamint az illetékes
erdészeti hatósággal történõ egyeztetés
szerint. Rózsás Erika Erzsébet javasolta,
hogy kapjon a munkában lehetõséget a
város más civil szervezete is. Felvetését
a képviselõk támogatták.

Hitelkeret felmondás
Franka Tibor polgármester ismertette,
hogy a városnak van egy 25 millió forin-
tos hitelkerete, amit eddig nem vettek
igénybe és nincs is rá szükség, ezért
célszerû felmondani. A testület
megszavazta a javaslatot.

Szõlõ utcai önkormányzati lakás
értékesítése
A tetõtér ingatlan 8.000.000.- Ft
vételáron történõ értékesítését megsza-
vazta a testület.

Önkormányzati bérlakás ügye
Az Iskola egy távolabbi városból
származó fiatal pedagógusa bérlõként él
Kerepesen. Az önkormányzat úgy tud
segíteni a pedagógus megtartásában, ha
havi 12.000 Ft támogatást nyújt a lakás-

Képviselõ-testületi Ülés
Munkában 
a képviselõ-testület
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bérlethez. Ezt az összeget azonban a
Klebelsberg Intézményfenntartón
keresztül tudják csak hozzá eljuttatni. A
képviselõk egyetértettek a támogatással.

Hosszú távú fejlesztési tervpályáza-
tok értékelése
Mivel kizárólag a meghatározott keret-
összeg fölötti ajánlatok érkeztek, így új
kiírás készítésére kérték föl a polgár-
mestert.

Az Öv utca felújítása
A testület elfogadta a beszerzési eljárás-
ba bevonandó cégek kijelölését és felha-
talmazták a polgármestert a beszerzési
eljárás lebonyolítására, Az ár nem halad-
hatja meg a bruttó 5.102.586.- Ft össze-
get. Franka Tibor hozzátette, hogy az
Öv utca lakossági hozzájárulással készül
és hasonlóan tervezik a Magtár tér rend-
betételét is, szintén lakossági hozzájáru-
lással.

Utcák felújítása
A képviselõ testület a Sas, Elõd,
Szabadság u. és Ady E. utcák egyes sza-
kaszainak felújításának elvégzésére 22,4
millió F-ot szánt.

Belterületi útak kátyúzása
Erre a feladatra bruttó 1.600.000.- Ft
összeget határoztak meg.

Utcajelzõ táblák
Franka Tibor bemutatta a kovácsoltvas
mintapéldányt, amilyenbõl 100 darabot
célszerû készíttetni. A testület többsége
2 millió Ft-ot szavazott meg erre a célra.

Játékok a Babaliget Bölcsõde
udvarába
Képviselõ-testület támogatta az elkép-
zelést 250.000.- Ft értékben, melyhez
még a bölcsõdés gyermekek szülei is
hozzájárulnak.

Civil szervezetek 2014. évi
támogatása
Dr. Fila László aljegyzõ ismertette, hogy
7 pályázat érkezett, amelybõl 3 társulat
jogilag nem létezõ, így támogatásra nem
jogosult. A képviselõk a következõ
támogatásokról döntöttek. Aranyesõ
Ezüstévek Egyesület - 200 000 Ft,
Szilasligeti Karitász Csoport - 100 000
Ft, Kerepesi Német Kultúregyesület -
100 000 Ft, Kerepesi Hagyományõrzõ
Pávakör Egyesület - 450 000 Ft.

Pedagógusnapi ünnepség 
Az ünnepség költségeihez 50.000,-Ft
támogatást szavaztak meg.

Gépkocsi értékesítés, vásárlás
A testület a Lada Niva gépkocsi eladásra
való meghirdetésérõl döntött, valamint
egy minden terepen mûködõképes
jármû beszerzésérõl a körzeti megbízott
rendõrjárõr számára, melyhez 600.000
Ft költséget hagytak jóvá.

SZEM — mozgalom
Ezt a napirendi pontot Farkas
Domonkos, a helyi
Kereszténydemokrata Néppárt
vezetõje terjesztette be, a betörések
számának visszaszorítása érdekében. A
döntés érdekében a testület következõ
ülésére készítenek elõterjesztést a
Szomszédok Egymásért Mozgalom
beindítása érdekében.

A Katolikus Egyházközösség támo-
gatása
A szilasligeti templom az idén 20
esztendõs. A tervezett ünnepség méltó
megrendezéséhez kéretek
önkormányzati támogatást. A
képviselõk 100.000 Ft egyszeri támoga-
tást szavaztak meg. Franka Tibor min-
denkinek javasolta az ünnepségen
történõ részvételt.

Kerepes körzeti megbízotti iroda két
rendõr munkatársa hivatalos, ügyeleti

telefonszáma:
06-20-559-8909

Ezen a telefonon a körzeti megbízott
rendõrök bármikor hívhatók.

A
Közterület-felügyelõ elérhetõsége: 

06-20-559-8929.

Rendõrök és közterület felügyelõk az ülésen

Ez év szeptemberében önkormányzati
választások lesznek: polgármestert és
képviselõ testületet választanak az ország
minden településén, így Kerepesen is. Meg is
kezdõdtek már ennek kapcsán a
szervezõdések, program helyett kivont kard-
dal ugyan, de elindult a kampány.
Kampányolni számos formában lehetne, a
tapasztalatunk szerint azonban sajnálatos
módon nálunk mégis inkább a sárdobálás, a
jelen/elõzõ vezetés pocskondiázása vált álta-
lánossá. 

Nyilvánvalóan mindenrõl és mindenkirõl
lehet jót és rosszat is mondani, ugyanakkor
legnagyobb sajnálatunkra rosszat mégis töb-
bet hallunk. Szeretnénk ezért kiemelni az
elmúlt idõszak néhány olyan fejlesztését és
beruházását a településünkön, amelyek véle-
ményünk szerint még a legkötözködõbbek
számára is a pozitívumok közé sorolható.
Ilyen volt 

• a Forrás Mûvelõdési Ház városhoz
méltó arculatának kialakítása, 

• az idõsek és fogyatékkal élõk nappali
ellátását biztosító intézmény felépítése, 

• az európai elõírásoknak és
elvárásoknak is megfelelõ bölcsõde felépíté-
se

• folyamatban van a Szilasligeti Csicsergõ
óvoda bõvítése, 

• az egészséges ivóvízellátás biztosítása
érdekében Kistarcsával közösen megvalósu-
ló beruházás, 

• valamint számos utca kapott szilárd
burkolatot az ott élõk nem kis megelégedé-
sére.

Nyilvánvalóan negatívumokat is fel tud-
nánk sorolni, de ezt már számos egyéb for-
mában eddig is megtették a választáson
képviselõként vagy polgármesterként indulni
tervezõk. Jobb lenne ugyanakkor azt látni,
hogy a kritikák építõ jelleggel és esetleges
tanulságként lennének megfogalmazva a
jövõbeli vezetés számára. 

Javasoljuk a helyhatósági választáson indu-
lóknak, hogy egymás sárba tiprása helyett,
városunkhoz méltó módon, jövõbe tekintõ
programokkal, az itt élõk jó érzetének tisz-
teletben tartásával, kulturált módon kampá-
nyoljanak!

Civil szervezetek:
Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör Egyesület

Aranyesõ Ezüstévek Nyugdíjas Klub

Közeleg a választás!

Tiltakozó
civilek
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Ahogy elérkezik a nyár és az iskola is vége felé közeleg, nem csak
a gyerekek számára zárul le az év elsõ fele. Az iskolai beiratkozásban
ismét több mint harminc gyerek vehet részt a német nemzetiségi
oktatásban, és az óvodában is három csoportunk lehet.

A Német Önkormányzat tagjaiként is az ember egyre inkább
érezi, hogy érdemes volt ebben az évben is szervezni-tervezni a ren-
geteg programot. 2014. amúgy is a programok éve. Legalább is így
néz ki eddig a német közösség számára. Most is épp készülünk fellé-
pésre, Ráckeresztúrra, ahova 50 fõs busszal megyünk az ottani cso-
portok meghívására. Sokat gyakoroltak a táncosok és a kórus is, kik
ugyancsak fellépnek a táncosokkal. Remélem a következõ számban
beszámolhatunk minderrõl. 

Ha nem is juniális, inkább juliális lehet a Mezõ utcában
rendezendõ utcabál ünnepség, amit a hónap elsõ hétvégéjére terve-
zünk. Mindenkit szeretettel várunk erre a zenés mulatságra, amit a
lakókkal közösen szervezünk. Bõvebben plakáton és rádióban hir-
detjük, és már tervezzük a további rendezvényeket is.  

A nyári táborba a jelentkezés lezárult . Büszkén elmondhatom,
akár két turnust is indíthattunk volna, csoportonként 40-45 fõ jelent-
kezésével. Az idén alacsony részvételi díj volt, de a programok szí-
nesebbek az eddigieknél is. A szülök aktivitása nõt, sokan részt vesz-
nek, sátoroznak közülük is. A táborozás végén ismét lesz közös
tünnepség, ahol a szülõkkel együtt bográcsozunk, grillezünk a
tábortûz mellett. Zenés esttel búcsúzuk a tábortól és egymástól. A
sztárvendég személyét a következõ számban hozzuk nyilvánosságra,
annyi bizonyos, hogy a kabaré és a pop világából várjuk õket.

Felajánlással keresem meg a Tót és a Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzatokat. Felajánlom a segítségem a feladat alapú támogatás
maximális pontszámának eléréséhez. Mivel a kerepesi németek az
országban a legjobb (100 %) eredményt érték el alig 3 év alatt, sze-
retnénk a többi kerepesi nemzetiséget is segíteni ennek eléréséhez.
Tudással és szorgalommal ugyanis nem lehetetlen, hogy országosan e
három nemzetiség együtt legyen az elsõ három helyen. 

Pilisszentlászlón jártunk, ahol sváb ruha „beszerzésen” voltunk,
majd Piliscsabára látogattunk. Az ottani sváb — tót közös életet tanul-
mányoztuk a helytörténeti kiáltásukon. A múzeum, a József Nádor
tiszttartójának épített, házban található. Ismerõs a helyzet? Igen,
nekünk is lehetne ilyen Kerepesen.

A napokban Springer Krisztinával az Országházban jártunk, az
országgyûlés elnökénél, Dr. Kövér Lászlónál. A köztársasági és a
miniszterelnöki rang mellett, a harmadik fõméltóság ma hazánkban
az országgyûlés elnöke. Springer Krisztina meg is jegyezte, hogy a
méltóságos, vagy az eminenciás úr volt a régi megfelelõje az elnöki
címnek. Megtisztelõ, hogy a tervezett félóra helyett, több mint egy-
órás beszélgetésben készíthettünk riportot a Kerepes rádió részére,
de azon túl is sok mindenrõl beszélgethettünk az elnök úrral. A nem-
zetiségek kapcsán a szószolók helyzetérõl kérdeztük õt. Szívélyes
beszélgetésben, és fogadtatásban volt részünk, de persze nem csak a
németségrõl esett szó. A Kerepesi Német Önkormányzat által szer-
vezett tábor keretében a gyerekek, elnöki segítséggel, az idén újra
eljuthatnak megcsodálni a Szent Koronát és az Országházat. Elnök úr
érdeklõdését felkelthettük, néha meglepõ aspektusban esett szó
Kerepesrõl. Eredményekben gazdag találkozásunkat egy közös fotó-
zás koronázta. 

Springer Friedrich

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. 06. 07-én Roma
napot rendezett a Kerepesen élõ cigány lakosság számára. A
délelõtt folyamán bográcsban készültek a finomabbnál fino-
mabb ételek, melyet a látogatók jóízûen el is fogyasztottak. A
délutánt kézmûves foglalkozások és rajzverseny tette színe-
sebbé a Mosoly-vár Biztos Kezdet Gyerekház jóvoltából, akik
a gyerekeknek apró ajándékokkal, zsákbamacskával is kedves-
kedtek. A rendezvény várva- várt, és egyben legizgalmasabb
eseménye a szépségkirálynõ választás volt, amelyre a lányok
gyönyörû ruhákkal és frizurával készültek, s a nagyobbak már
tánctudásukat is bemutatták a közönség lelkesítõ tapsvihará-
ban. Az napot zenés táncos mulatság zárta.

Roma Nap

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatunk hitvallása a hitelesség és
a hasznosság az egész településünkre nézve. Kiemelt célunk, eleink
tárgyi és szellemi értékein kívül, hiteles néprajzi, helytörténeti doku-
mentumok felkutatása. Az egyik ilyen fontos kutatási anyag Kerepes
származástana, amely a tulajdonunkat képezi.

„Kerepes genealógiája (származástan) az a dokumentum,
amely tartalmazza, elõdeink mikor és honnan kerültek
Kerepesre, jelzi a gyermekeik születését és halálát, egyéni
tragédiákat, korabeli betegségeiket, foglalkozásaikat, és min-

den mást, ami a XVII — XIX. században történt, és amit az
anyakönyvek megõriztek.”

Mindenkinek segítünk kikeresni, akit érdekel, hogy kik voltak és
mikor éltek itt az õseik, vagy bármely okból szeretne betekintést
nyerni településünk genealógiájába.

Nagyon izgalmas ez az anyag, a magam részérõl a Zlatnik család
(nagymamám ága) õseit kerestem ki. Pl.: az egyik õsöm, aki 1761-ben
született és Csömörön jegyzõ és tanító volt 1813. 12. 24-én
erõszakos halált halt. A másik õsöm 1851. 03. 10-én született, én
pedig 1951. 03. 10-én születtem, nekem ez is jelent valamit. A
Zlatnik család Nagytarcsáról került Kerepesre az 1700 években, a
továbbiakban Nyitra környékén kell kutatni. Az is izgalmas, hogy
honnan települtek be Kerepesre az emberek, milyen szakmával
rendelkeztek az itt élõk és így tovább.

A származástan hozzáférési lehetõségéhez kérem, hívjon fel
06/30/4707091 számon.

Zombori Hubertné
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes elnökhelyettese

GYÖKEREINK — 
KUTASSUK EGYÜTT!
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KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

A fény, ami az életet, a fennmaradást, a reményt jelenti,
sokszor elhangzik manapság az emberek, a családok között. A
Napfény Háza tényleg olyan, mint egy reménysugár, fény az
alagút végén.

Ha egy ajtó bezárul, egy másik kinyílik. Így volt ez a szilasli-
geti Napfény Háza esetében is. Nagyon jókor, jó idõben jött a
reménysugár, mert az isaszegi ajtó bezárult. Aki hamar ad, az
duplán ad, Kerepes Város Önkormányzata ezt tette.
Felismerte, hogy azoknak a családoknak többszörösen nehéz
az élete, ahol sérült, fogyatékos gyermek él. Családonként, ha
4-5 fõt számolunk, láthatjuk, hogy mindjárt százas nagyság-
rend azoknak a száma, akiket érint.

Az egészséges emberek sok esetben lenézik, megjegyzést
tesznek sérült embertársaikra. Csak azt felejtik el, hogy egyik
pillanatról a másikra bárkit érhet tragédia. Egy tolószékbõl,
egy kórházi ágyból nézve teljesen más a világ képe. Minden,
ami az egészséges embernek természetes, a sérültnek kihívás,
kihívás egy járdaszegély, egy lépcsõ vagy a legelemibb szük-
ségletek elvégzése.

Akik egy családban élnek fogyatékos emberekkel, azok
tudják, mi az õszinte, önzetlen szeretet. Ezek a sérült ember-
ek hálásak és boldogok minden kis odafigyelésért, törõdésért.
A Napfény Házába járók szerencsés helyzetben vannak, mert
olyan hozzáértõ, önzetlen emberek segítik a mindennapjaikat,
akik szívvel-lélekkel teszik azt. Ha kell, etetnek, ha kell,
itatnak, ha kell, pelenkáznak, õszintén, odaadóan teszik mind-
ezt. Ehhez a munkához nagyfokú elhivatottság, emberszere-
tet, kitartás kell, ami az itt dolgozó szakemberekben sokszo-
rosan megvan. Nemcsak munkahely ez a számukra, hanem
sokal inkább egyfajta elhivatottság. Segíteni azokon, akik oly-
kor csak egy mosollyal tudják azt megköszönni. Õk tudják,
hogy az érzelem, a szeretet, a hála, minden egyes sérült
szemében visszatükrözõdik.

A Napfény Háza az idejárók családtagjainak is hozott egy
kis fényt, sok esetben segít a szülõk munkába járásában, de
nem utolsó sorban az idejáró fiataloknak jelent sokat, mert
játékosan tanulhatnak, szakemberek irányítása, felügyelete
mellett fejlõdhetnek. Reméljük, hogy ez nagyon sokáig így
marad.

Az is az álmaink között szerepel, hátha egyszer egy
lakóotthon is kinõ a földbõl, és ezek a fiatalok, ha a szülõk már
nem lesznek, akkor is biztonságban élhetnek. Reménykedünk,
hogy egyszer ez az alagút is véget ér, és meglátjuk a fényt a
végén.

Rimóczi Erzsébet szülõ

A Napfény Háza
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2014. május 14-én, késõ este gurult ki
a busz iskolánk elõl. Nagy izgalommal
integettek az itthon maradt szülõk, de
teli örömmel, hiszen tudták, hogy sok
élmény, új ismeret vár a gyerekekre.
Másnap reggel szívélyes fogadtatásban
részesültünk, és foglaltuk szálláshelyein-
ket a kedves családoknál. Egy kis felfris-
sülés és finom étel után nyakunkba vet-
tük a lábunkat és az oroszhegyi kilátóhoz
kirándultunk. Csodálatos látvány
fogadott minket. Az idõjárás is kegyes
volt, hiszen az esõ már a sûrû erdõben
ért minket. 

Két újság terjedelme is kevésnek
bizonyulna, ha részletesen leírnám uta-
zásunk történetét, így csak
felsorolásszerûen teszem, de kedves
olvasó, kérlek, érezd bele a kedvessé-
get, figyelmességet, örömöt, csodát,
visszavágyódást sokkal halmozottabban,
mint ahogy említem!

Oroszhegyi iskolalátogatásunk alatt, a
Sóvidék történetét hallhattuk a helyi
iskola igazgatójától, amellett hogy feltér-
képeztük az iskolát, tanulóikat, és taná-
raikat. Focimeccsen keresztül ismerked-
hettünk az ottani 3. és 6. osztályosokkal.
A gyõzelmen kívül sikernek könyvelhetõ
el az is, hogy a két település további kap-

csolatairól folytatott tárgyaláson Bálint
Elemér, Oroszhegy polgármestere és a
kerepesi küldöttség vezetõi (Kaczurné
Méder Tímea, Nagy László, Ragonza
Imre) megerõsítették együttmûködési
szándékukat.

Együtt táncoltunk az oroszhegyi tán-
coslábúakkal, a moldvai táncokhoz dalo-
kat is tanultunk. Értékes ismeretek kap-
tunk a kerékgyártásról és a székelykapu
faragásáról. Jártunk Parajdon, a sóbányá-
ban, ahol a gyermekek önfeledten játsz-
hattak, ügyeskedhettek a drótkötél
pályákon. Jártunk Korondon, ahol a
vásárlás mellett megismerkedhettünk a
fazekas mesterséggel. Tánccsoportunk
viseletét itt vásárolt székely ingekkel
bõvítettük. Farkaslakán, mint már
máskor is, nemzeti színû szalaggal róttuk
le kegyeletünket Tamási Áron sírjánál.
Oroszhegyen nagy élmény volt
gyereknek, felnõttnek egyaránt az
állatok hajnali ki, és a késõ esti behajtása,
sõt a bátrabbak a fejést is kipróbálták. A
kísérõ tanítók: Rozika néni, Kata néni,
Babika néni, és iskolánk igazgatója, Laci
bácsi sok vetélkedõvel, ügyességi és
bátorsági próbatétellel, helytörténeti fel-
adatokkal tarkították a gyerekek napjait.

Május 18-án, a Nárcisz Fesztiválra

traktor és terepjáró után kötött nyitott
kocsikon utaztunk, ami nótázással,
viccelõdéssel telt. Egy nagy családként
érkeztünk a Nyúládra, azaz a Nárcisz
völgybe. Pompáztak a fehérszirmú
virágok a zöld mezõn. Pár órán belül
több ezer ember gyûlt össze és az igé-
nyesen felállított színpadon zajló
elõadásokat nagy tapssal jutalmazták. A
3. osztályosaink és a kisvirágos tánco-
sok, külön — külön és együtt is szerepel-
tek. Fegyelmezett, komoly és vidám
elõadásuk igen csak színesítette a feszti-
vált. Gyerekeink a fellépés öröme mel-
lett megismerhették a székely kultúra
tánc és zenei értékeit.

Baráti ölelésekkel, feltöltõdve intet-
tünk búcsút Oroszhegynek és vendéglá-
tóinknak. Köszönet minden kerepesi és
nem kerepesi lakosnak, intézménynek,
szervezetnek, akik segítettek anyagiak-
ban és egyéb módon, hogy ez a kelle-
mes és hasznos utazás valóra válhatott!
Szívvel várjuk az oroszhegyieket, és
örömmel térünk vissza hozzájuk! 

Két gondolat, ami a gyerekek szájából
hangzott el: „Olyan jó együtt táncolni!”,
„Ez volt a legjobb osztálykirándulás”

Ragoncza Imre tánctanár, a Kisvirág
Tánccsoport mûvészeti vezetõje

Május 31-én az egyik legnagyobb rendezvényétõl volt hangos
a iskola tornaterme, udvara, játszótere. Ez a nap a Széchenyi
Gálával kezdõdött, ahol a legkisebbektõl a legnagyobbakig
minden osztály bemutathatta tánctudását. 
A rendezvényt a 8. osztályosok keringõje nyitotta meg, majd
a többi osztály, különbözõ fajta táncokkal
szórakoztatta az érdeklõdõ szülõket.
Közben az udvaron a szülõk lelkesen
készítették az ebédet bográcsban. Ebéd
után kezdetét vette a Gyermeknapi
mûsor, ahol az önfeledt szórakozásé volt a
fõszerep. 
A gyerekek felhõtlenül szórakozhattak az
különbözõ méretû ugrálóvárakban, kör-
hintán, trambulinon. Pihenés képen csil-
lámtetoválást és henna motívumokat fes-
tethettek magukra. Akinek volt kedve az a

Gyerekházasok kézmûves foglalkozásán, és a Szabó Magda
Városi és Iskolakönyvtár által rendezett Játék számokkal foglal-
kozáson is részt vehetett.  A gyerekek és a gyermeklelkû
szülõk, a Figurina Animációs Kisszínpad bábcsoport, Grimaszok
címû elõadását élvezhették a felsõs zsibongóban. Az elfáradt,

megszomjazott tanulóinkat egy pohár jég-
kásával „ajándékoztuk meg”. 
Köszönetet szeretnénk mondani Kerepes
Város Önkormányzatának, Franka Tibor
polgármester úrnak, akik anyagilag hozzá-
járultak a Gyermeknap megvalósulásához
és ez által, egy felejthetetlen élményt
nyújthattunk a gyerekeknek. Köszönet a
Forrás Mûvelõdési Háznak és a Kerepesi
Gyermekekért Alapítványnak, akik szin-
tén hozzájárultak a rendezvény sikeressé-
géhez. DÖK képviselõi

Kerepes — Oroszhegy -Testvértelepülési Látogatás

A Széchenyi István Általános Iskola 3. a osztályos tanulói, valamint a Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör Egyesület —
Kisvirág Tánccsoportja az Oroszhegyi Nárcisz Fesztiválon

Széchenyi Gála és Gyermeknap
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KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Június 1. és 6. között a Széchenyi István
Általános Iskola angol tagozatos diákjai diák-
csere során vettek részt a csehországi test-
vértelepülésünk Hořice látogatásán. Az uta-
zás autóbusszal 8 — 9 óra, kisebb megállókkal
(560 km). Megérkezéskor már vártak ben-
nünket a fogadó diákok és szüleik, nagy volt
az öröm a viszontlátáskor. Hétfõn egész
napos kirándulást tettünk Csehország legma-
gasabb csúcsára, ahová 4 személyes felvonó-
val mentünk fel. A csúcson +2 C fok és 55
km/órás szél fogadott! Egy száguldó felhõbõl
az alattunk lévõ menedékházat és környékét
pillanatok alatt hó lepte el, de amilyen gyor-
san jött, el is olvadt. A lefelé út Špindlerúv
Mlýnbe nem annyira hosszú — kb. 12 km —
viszont a szintkülönbség majdnem 1000
méter! A látvány és az út csodás volt, de a
hegyekhez nem szokott kerepesi izmokat
igen megterhelte. Másnap mindenkinek
komoly izomláza volt. 

Kedden, hogy lazítsunk, várost néztünk, az
iskolában egy alaszkai család élménybeszá-

molóját hallgattuk meg. Délután az
uszodában voltunk, ahol élményfürdõ is van,
amit külön díjaztak a diákok. Szerdán egész
napos Prágai városnézésen vettünk részt:
Loretta, Hradzsin, Neruda utca, Kisoldali tér,
Károly híd, Óváros tér, Párizsi utca.
Visszaúton Hořicébe bementünk még
Manka, Rumcajsz és Csibészke hazájába
Jièínbe, aminek az ifjúság nagyon örült. Ez
egy igazi középkori belváros, teljes pompájá-
ban. Csütörtökön sportnap volt a délelõtti
angolórák után — tenisz, röplabda, majd szo-
borpark látogatás, végül sütögetés. Pénteken
reggel eljött a búcsúzkodás pillanata, amikor
is megígérték egymásnak a diákok, hogy
továbbra is leveleznek, és hogy jövõre is szí-
vesen találkoznának. Összességében ered-
ményesnek mondható a kirándulás, a diákok
kommunikációs készsége jelentõsen növeke-
dett.

Néhány diák véleménye:
„Csehországi kirándulásunk nagyon jó

volt. Hořice szép kis város. Sokat kirándul-

tunk, ellátogattunk az iskolába is. A város
uszodája eszméletlen jó! A csütörtöki teni-
szezés is nagyon tetszett. A családok nagyon
kedvesek voltak. Remélem jövõre is lesz
diákcsere.” (Ambrus Laura 6. oszt.)

„Június elsején immár másodszor indul-
tunk el Csehországba és tölthettünk el
néhány napot a cseh gyerekekkel és családja-
ikkal.  Nagyon jól éreztük magunkat, az uta-
zás is kellemesen telt. Megismerkedhettünk
egy külföldi országgal, egy nemzet nyelvével,
ételeivel és mûvészetével. A családok, akik-
nél laktunk, kedvesek voltak és
vendégszeretõek. A programok jók voltak,
különösen a hegyi túra a Snìžkán (1602 m
magas), valamint a kirándulás Prágában.
Köszönjük a város önkormányzatának a
lehetõséget, Kati néninek és Karcsi bácsinak
a gondoskodást.” (Fónagy Daniella 8. oszt. ,
Montalbano Frediano 8.oszt. , Szûcs Vivien
8. oszt.)

Kiss Károly alpolgármester

Május 24-én, már 9. alkalommal került sor a tanév egyik legérde-
kesebb eseményére, az éjszakai könyvvarázsra. Mint minden évben,
az idén is az volt a legfontosabb célkitûzésünk, hogy rávegyük a gye-
rekeinket az olvasásra, és legyen alkalmuk megtapasztalni, hogy a
könyvek világa milyen varázslatos és izgalmas tud lenni, ha képesek
átélni az eseményeket. Ez alkalommal Gárdonyi Géza Láthatatlan
ember címû regénye segítségével a hun - magyar mondakörbõl kel-
lett felkészülniük.

Igazi rendhagyó módon kezdõdött az este. 8 órakor hatalmas
vihar tombolt az iskola környékén. A borúlátók azt gondolták, hogy
elmarad az egész, de nem így történt. Minden kalandvágyó
megérkezett idõben, és 9- kor már túl voltak a csokigyûjtõ bevezetõ
villámkérdéseken a Hunniát megalapító törzsek harcosai. 

Név és címer választás után áldozati szertartással vette kezdetét
a nemes verseng. A folytatásban rengeteg izgalmas feladaton keresz-
tül mutathatták meg felkészültségüket és ügyességüket a csapatok.
Voltak kvíz kérdések, kakukktojást keresõ feladatok, gyorsasági fel-
mérések, íjkészítés a fiúknak és a vállalkozó szellemû lányoknak, hun
frizura-alkotás a szépülni vágyóknak, helyszíni riportok a regény
legizgalmasabb eseményeirõl, rovás írás fejts, éjféli kincsvadászat,
tabló készítés. 

Be kell, valljuk, a csapatok korosztálytól függetlenül remekül küz-
döttek. Egy- két pont különbséggel lettek dobogósok: 1. helyen a 8.
osztályosok, a 2.-3. helyen az 5.b diákjai. A többi évfolyamosok is
remekül teljesítettek. Mindenki ügyes volt valamiben, és sokat tanul-
tak ezen az estén. Senki nem ment haza sem üres kézzel, sem üres
fejjel. Az egészben az a legszebb, hogy még véget sem ért az éjszaka,
de már mindenki a 10. jubileumi eseményt szervezte gondolatban. 

Köszönöm a magam és a diákok nevében minden kollégámnak a
segítséget, az ötleteket és a lelkes támogatást: Klári néninek, Kriszti
néninek, Zsófi néninek, a könyvtáros Anita néninek, és Nagy
Lászlónak, iskolánk örök ifjú igazgatójának, aki minden alkalommal a
folytatásra buzdít mindannyiunkat.

Természetesen jövõre találkozunk, ha Isten is úgy akarja!

Müllnerné Sz. Margit magyartanár

Hořice 2014

Éjszakai Könyvvarázs Egy Viharos Éjszakán



2014. 6. szám • JÚNIUS10

N
e
v
e
lé

s 
- 

O
k
ta

tá
s 

KEREPESI VÉLEMÉNY

Május 30-án, pénteken délután a Forrás Mûvelõdési Házban köszön-
tötték a település pedagógusait. Óvodapedagógusaink és az iskola
tanítói, tanárai, karöltve a Pedagógiai Szakszolgálattal- egész évben
Kerepes gyermekeiért dolgoznak, munkájuk színvonalát az intéz-
mény eredményei is igazolják. Immár hagyománnyá vált, hogy a
pedagógusnapi ünnepség keretein belül kapnak elismerést azok, akik
kollégáik véleménye alapján az Év Pedagógusa díjra érdemesek. Az
óvodák díjazottja Madarászné Hegedûs Erzsébet, az iskola kitün-
tetettje Gajdáné Krizsán Erika tanító lett. Gratulálunk nekik!
Köszönet illeti Franka Tibor polgármester urat, akinek kezdeménye-
zésére indult el a község pedagógusainak ily módon történõ elisme-
rése.

az iskola pedagógusközössége

JUTALOM KIRÁNDULÁS

Május 29-én, egy borús csütörtöki napon került sor arra a busz
kirándulásra, melyre a felsõ tagozat legszorgalmasabb, a közösségért
legönzetlenebbül dolgozó diákjait vittük Mészáros Klára nénivel. A
cél a Velencei-tó és környékének megismerése volt, és persze a
felhõtlen kikapcsolódás. Mivel az idõjárás igazán szeszélyes kamasz-
ként viselkedett, készültünk nem csak B, de C tervvel is, hogy bizto-
san felejthetetlen élmény legyen ez a nap. 

Elõször Martonvásár gyönyörû Brunszvik - parkjában álltunk meg.
Itt megcsodáltuk az évszázados platánok, kocsányos tölgyek közt
még mamutfenyõt is rejtegetõ parkja mellett Magyarország
egyedülálló, a grófnõ által megalapított Óvoda Múzeumot.
Felejthetetlen élményeket szereztünk a korabeli gyermek-nevelésrõl
egy remek óvodapedagógus „bácsi” segítségével. 

A Pákozdi Katonai Emlékpark következett, ahol a legendás Móga
János altábornagy által vezetett gyõztes pákozdi csatán kívül láthattuk
az I. világháborús lövészárkokat, a korhû barakkokat, de bepillant-
hattunk a mai honvédelembe is. Sõt, egy szimulátor segítségével
minden diák néhány percre repülõgép pilótává is válhatott, hogy
kipróbálja a modern légvédelem feladatait. Nem kell mondanom,
mekkora siker volt!

Végül, hogy ne maradjon senkiben hiányérzet, legyalogoltunk a
szeles, borús tóhoz is, és hideg ide vagy oda, a legbátrabbak pan-
csoltak egy kicsit. Egy hófehér hattyú pár a hátán fuvarozva piciny,
pelyhes utódait némán és türelmesen fogadott bennünket a nádas
szélénél. Kis felmelegítõ futás következett a buszunkig, és már döb-
benten tapasztaltuk, hogy elrepült a nap. Igazán szép nap volt! Jó tár-
saságban. 

Müllerné Sz. Margit DÖK

Az ország legnagyobb 
csúszdaparkjában a széchenyis diákok

Június 15-én, vasárnap reggel óriási gyerekzsivaj verte fel Kerepes
város megszokott csöndjét. Közel 150 iskolás gyerek és kísérõik
igyekeztek az Aquaréna felé, hogy így köszöntsék immár hagyomá-
nyosan az év végét, a nyári szünet kezdetét. Bár az égen néha
„morci” felhõk takarták a napot, a diákság jókedvét semmi nem tudta
elvenni. Alig, hogy összeálltak egy közös fotózás idejére a belépést
követõen, máris mindenkinek szaladhatnékja támadt a csúszdák felé,

hogy minél elõbb kipróbálhassák a park minden szórakozást ígérõ
lehetõségét, lubickoljanak, vagy sikítozva csúszkáljanak a félelmetes
vízi csodákon.

Kik lehettek részesei ennek a feledhetetlen vasárnapnak? Azok a
gyerekek, akik szorgalmukkal, jó magatartásukkal, tanulmányi ered-
ményükkel kiérdemelték. Nagy-nagy köszönet érte Franka Tibornak,
Kerepes város polgármesterének, aki minden alkalommal várja és
köszönti a diákokat a „kaland” elõtt.  Nevükben kívánunk szép,
élményekben gazdag, pihentetõ nyári szabadságot „Tibi bácsinak” is.

Két nyolcadikos fiú, Vajda István és Nemes Péter véleménye: Az
iskolával minden évben eljövünk ide. Örülünk, szerintünk nagyon jó
lesz, az Aquarénában nem lehet rossz egy nap. Az is jó, hogy ingyen
jöhetünk, amúgy egy diákjegy több mint 4000 Ft-ba kerülne.

Egy anyuka, Fegyver Györgyi, aki elkísérte a kislányát: Másodikos
a kislányom, kitûnõ bizonyítványt hozott, így kiérdemelte ezt az
ingyenes csúszdázást, fürdést. Én is jöttem vele, de persze nekem
meg kellett vásárolnom a jegyemet 5000 Ft-ért, de így is nagy köny-
nyebbség, hogy csak egy jegyért kellett fizetnem. Nagyszerû dolog,
hogy évrõl évre az iskola, illetve a város ennyire törõdik vele, hogy a
jól tanulóknak legyen ilyen jutalmuk. 

Franka Tibor polgármester nem csak elkísérte a diákokat, õ intéz-
te el, hogy az Aquaréna beengedje a gyerekeket ingyen, erre a
jutalom fürdõzésre. (- a. szerk.)

Csoportképünket lásd a címoldalon.

Pedagógusnap 2014

Minden eddiginél nagyobb siker volt az idei papírgyûjtés.
Április végén, a hagyományoknak megfelelõen papírgyûjtést
szervezett az iskola. Bár az idõjárás nem kedvezett, a gyerekek és
szüleik kitartóan hordták a papírt az iskola udvarára lerakott konté-
nerekbe.
Összesen 19.685kg papír gyûlt össze, 131 család részvételével.
Ezzel az eredménnyel az alsó tagozat megnyerte a versenyt.
Köszönet illeti a kedves szülõket és gyermekeiket kitartó
munkájukért. Kiemelkedõ munkájukért dicséretben részesülnek a
200-300kg között gyûjtõ gyerekek: Czikolai Szûcs Dani 1.a;Kiszel
Kolos 2.a; Weitz Noémi 2.b; Mátó Dominik 3.c; Varró Norbert 1.a;
Hodbabni Eszter 1.b; Tronka Krisztofer 3.a; Nerpel Alex 3.c; Füredi
Alexandra 3.b; Keresztesi Zoé 4.o

300-400kg között gyûjtõk: Illyés Roland 3.a; Verdes Bea 4.o;
Verdes Ricsi 4.o

400-500kg között gyûjtöttek: Paróczai Krisztián 1.c; Blaha
Bernadett 2.c; Skolnikovics Nati 3.a; Wéber Barnabas 3.c

500-600 lg között gyüjtõk: Molnár Zsombor 1.c; Molnár Zsolti
3.b; Hoffmann Erik 3.c

Szorgalmas munkájával, 889kg-mal harmadik helyezést ért el
Bognár Brigitta 2.b osztályos tanuló.
Második helyezett lett Szûcs Botond 3.a osztályos tanuló 1149kg-
mal.
Elsõ helyezett lett Adamcsek Antónia, 1.b osztályos tanuló,
2300kg papír összegyûjtésével.
Gratulálunk nekik és az egész alsó tagozatnak!

Minden tanuló és osztály a kapott összeget az év végi tanulmá-
nyi kirándulásra használhatja fel!

Papírgyûjtés a Széchenyi Iskolában



WWW.DECENS.EU.FOLYÓIRATAINK
11

N
e
v
e
lé

s 
- 

O
k
ta

tá
s 

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Ovi-híradó
Csicsergõ óvoda

Óvodánkban az új óvodarész építése miatt nem a megszo-
kott forgatókönyv szerint zajlottak az évzáró mûsorok, a cso-
portok hétköznap délutánonként mutatták meg, mit tanultak
ebben a tanévben.

A Mókus csoport május 23-án, pénteken tartotta
ballagással egybekötött évzáró mûsorát, amelyet egy kis tor-
tázás követett. 

Május 26-án a kis fecskék Nõtincsen jártak, ahol nagyokat
játszottak és a kisvonatozás is maradandó élmény volt
számukra. A jó idõben hamar eltelt az eseménydús nap és az
elfáradt kicsik hazafelé beiktattak egy kis pihentetõ szundiká-
lást.

Május 27-én a Süni és a Mókus csoportosok szálltak buszra
és meg sem álltak Katalin pusztáig, ahol erdész vezetésével
járták végig a kijelölt tanösvényt. A játékos feladatok és a séta
közben szemük elé táruló érdekességek nagyon lekötötték a
gyerekek figyelmét. A nap hátralevõ részét a játszótéren töl-
tötték. Május 29-én a Csiga és a Méhecske csoportosok
Piliscsévre látogattak, ahol kürtöskalácsot sütöttek, kisvona-
toztak, agyagoztak és a csodák szobájában is jártak, majd a
park játszóterének érdekes játékait is kipróbálták.

Május 29-én a Fecske és a Méhecske csoport tartotta meg
évzáró mûsorát. A gyerekek sok örömet szereztek a család-
tagjaiknak és megérdemelten sok tapsot zsebeltek be.

Május 30-án az óvoda minden dolgozója részt vett a
Polgármesteri Hivatal által szervezett Pedagógusnapon. 

Május 30-án a Süni csoport búcsúztatta a tanévet és hat
iskolába menõ társukat. 

Június 3-án a Csiga csoportosok tartották meg évzáró
mûsorukat és a nagyok elbúcsúztak az óvodától.

Június 5-én a Fecske csoportosok tartottak teadélutánt.

Meseliget óvoda
Május közepétõl folyamatosan fejezõdtek be a választható

foglalkozások. Elsõnek a néptánc, és a játékos gyermek torna,
majd a játékos német utolsó foglalkozását tekinthették meg
a szülõk. Az ovi foci még tart június közepéig, de a katolikus
hittant tartó Mónika nénitõl június 10-én elbúcsúztak a hitta-
nosok.

Június 3-án a Pillangó, a Teknõs és a Maci csoportosok
egész napos kiránduláson vettek részt Nõtincsen a
Seholsziget élményparkban. A két játszótéren egymást váltot-
ták a gyerekek a hintákon, labirintusokon, a játékok közti
idõben pedig megtekintették a park mini állatkertjét, fagyiz-
tak, majd délután mind a három csoport részt vett a kisvonat
falunézõ menetén, mely során elvittek bennünket a helyi hor-
gásztóhoz, majd a falu legmagasabb pontjára, ahonnét min-
tegy hullámvasútként érkeztünk vissza az élménypark terüle-
tére. 

Katica csoportosaink június 6-án a Városligetbe
kirándultak, majd a Fõvárosi Nagycirkusz délutáni elõadását
tekintették meg. A kirándulás érdekessége volt, hogy tömeg-
közlekedéssel jutottak el a helyszínre, ami a gyerekeknek nagy
élményt nyújtott.

Június 7-én megtartottuk az évzáró és ballagási ünnepsé-
geket, a Katica és a Maci csoportból 33 gyermek búcsúzott el

az óvodától. Délután már az önfeledt szórakozásé volt a
fõszerep, a hagyományos juniális keretében. Volt kétféle
lovaglás, koncert a Vándorok együttesel, rendõrautó,
arcfestés, kézmûveskedés, a büfében rengeteg sütemény,
üdítõ, a bográcsban pedig finom gulyásleves. 

Szivárvány óvoda
Május az évzáróra való készülõdés és a kirándulások hónap-

ja a Szivárvány óvodában.
Május 22-én a Manócska csoport a Budapesti Állatkertbe

látogatott. Az egész napos kirándulás során sok érdekes állat-

tal ismerkedtek meg. Sokan életükben elõször jártak itt. A leg-
nagyobb sikere a fóka bemutatónak volt, amit szinte fél
méterrõl nézhettünk. Az állatsimogatóban hörcsögök vártak
bennünket, sok örömet szerezve a gyerekeknek. 

A Margaréta csoport és a Gyöngyvirág csoport fagyizással
egybekötött túrán vett részt. A Napocska csoport a kistarcsai
állatfarmon ismerkedett a különféle házi állatokkal. 

Az óvoda udvara megújult, melyre szülõi összefogással, far-
sangi bevétellel és az Önkormányzat hozzájárulásával új
mászókák és virágládák kerültek.

Május 30-án pedagógus napi megemlékezésen nagy
örömünkre óvodánk vezetõ helyettese, Madarászné Hegedûs
Erzsébet nyerte el az Év Pedagógusa kitüntetést. Gratulálunk!

Május 31-én elérkezett a várva várt nap. Évzáró keretében
bemutathatták a mûsorukat a gyerekek a Forrás Mûvelõdési
Házban. Az ünneplést az óvoda udvarán folytattuk. Volt két
ugrálóvár, trambulin, tetoválás, arcfestés. A családsegítõ
munkatársai kézmûves foglalkozásokkal emelték a színvona-
lat. A Csíkvölgyi Wass Albert Vadásztársaság tagja, Szálas
Jenõ vadászbemutatót tartott. Jávorszky Ede, Boón Péter
solymászok is nagy érdeklõdést váltottak ki gyönyörû mada-
raikkal. A rendezvény meglepetése a sárkányrepülõ és az
égbõl hulló cukoresõ volt. Külön köszönjük a támogatást a
Tóth Pékségnek, Oravecz Pékségnek, az Albán Pékségnek és
Terike zöldségesnek, valamint a szülõk önzetlen segítségét.



Cikksorozatunkkal azoknak szeretnénk segítséget nyújtani, akik saját  maguk vágnának bele a
ház közüli felújítási munkálatokba. E havi témánk a kerítések  felújítása. 

Fa kerítéseket leginkább a korhadás fenyegeti, emiatt ezeket néhány évenként konzerváló szerrel
kell kezelni. Csiszolás és mélyre szívódó alapozás után két-három rétegben kültéri vékony lazúrral
szükséges kezelni. Az alapozás véd a penészesedés, gombásodás és a rovarok ellen. Célszerû olyan fes-
téket választani ami egyben alapozó és fedõ festék is, így nincs szükség a  két réteg közötti száradási
idõre.

Nemcsak a fa kerítések szorulnak néhány évente felújításra, hanem a kovácsolt vas és fém kerítések
is. A korrózió (rozsdásodás) ugyanúgy károsítja a fémkerítéseket, mint a fa léceket a korhadás. A rozs-
da eltávolításához rozsdamaróra van szükségünk, ami semlegesíti a maradék rozsdát és ellenállóvá teszi
a felületet. Elõtte viszont az ilyen felületet drótkefével át kell dörzsölni. Érdemes simára csiszolni a felü-
letet, hogy az új festékréteg jól tapadjon, ezután jöhet a korrózió gátló alapozófesték. Mindig fentrõl
lefelé haladjunk, így javíthatjuk az esetlegesen megfolyt festéket. Az alapozó réteg száradása után jöhet
a fedõ festék. Léteznek olyan zománcfestékek ami alapozó és fedõ egyben, pl. Hammerite. 

Sok problémánk akadhat a kerítés lábazatával, aminek egyik fõ hibája lehet  a hiányzó  vízszigetelés.
Ez az alulról felszívódó nedvesség károsítja a lábazat szerkezetét, javítani nehéz és költséges. Ennek
kivitelezését bízzuk inkább szakemberre. A beton lábazatot erõs drótkefés vagy drótkorongos tisztítás
után, szárító vakolattal érdemes behúzni, amit aztán páraáteresztõ festékkel célszerû színezni; ameny-
nyiben a lábazat nem szívja alulról a vizet, tisztítás és alapozás után mûgyantás lábazati anyagot érde-
mes rá felvinni, ez hosszútávú és idõtálló megoldás. 

Kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal.
OTTHONSZERVÍZ - „Ezermestert mindenkinek!” (x)
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Felújítás saját kezûleg 1.

Kistarcsa, Thököly u. 1.
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NYÁRI SZÜNET:
A Könyvtár július 14. és 

augusztus 10. között zárva tart!
06/28/560-340; 06/20/559-89-17;

konyvtar@kerepes.hu
A könyvtár a nyár többi 

részében várja az olvasóit!

A könyvtár mindenkié!
A Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár a
Széchenyi István Általános Iskolában található. A
Könyvtár, mint városi közmûvelõdési intézmény,
több, mint 20.000 kötettel biztosítja Kerepes
város lakosai számára a mûvelõdéshez való hoz-
záférést, a kultúra, a tudomány, és az ismeretter-
jesztés területén. Õrzi és ápolja a klasszikus iro-
dalomhoz kapcsolódó értékeket, közhasznú
tevékenységet végez. Szolgáltatásaival, sokszínû
irodalmi és kulturális rendezvényekkel törekszik,
helyismereti gyûjteményének gazdagításával,
feltárásával segíteni Kerepes arculatának
kialakítását. A könyvtár lehetõséget nyújt az
önmûvelõdéshez, a szabadidõ hasznos eltöltésé-
hez. 
A könyvtár az oktatási intézményen belül a tanu-
lás fontos színterekénA Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat ajándékaként az országban szinte egyedülálló
német nyelvû könyvgyûjteményt kaptunk ajándékba,
amelyet ezúton is hálásan köszönünk. A gyûjtemény
különlegessége, hogy nem tankönyveket, hanem
elsõsorban szépirodalmi mûveket tartalmaz. A
legkisebbeknek szóló mesekönyvektõl kezdve, a tinéd-
zsereknek szóló történeteken át, a felnõtt regényekig; a
romantikustól a krimiig, minden megtalálható benne, és
mindez: német nyelven. 

Szép mesekönyveket ajánlunk az iskolásoknak nyári

olvasmányként, de bármely korosztály bármilyen

érdeklõdési körének eleget tudunk tenni. t mûködik.
Az iskolai könyvtár állománya úgy épült fel, hogy a
tanórai ismeretanyagot kiegészítse, esetenként
szemléltetesse, érdekessé tegye. Az iskola tanulói

elõszeretettel használják is a könyvtárat. A
pedagógusok gyakran adtak keresõmunkát
igénylõ házi feladatot, ezzel is ösztönözve az önál-
ló könyvtári feladatmegoldást a diákok számára. A
tanulók az Integrált Könyvtári Rendszer segítségé-
vel könnyen, gyorsan, kapnak választ az õket
érdeklõ kérdésekre.
A könyvtárban rendszeresek voltak a csoportos
foglakozások, ezek alapvetõ célja, hogy megis-
merjék a gyerekek a könyvtárhasználat alapvetõ
szabályait, tájékozódni tudjanak a gyerekkönyvtári
részben, megszeressék a könyveket, az olvasást
vagy rendhagyó irodalom, történelem órán
vegyenek részt. 
2014. elsõ félévében 32 foglalkozást tartottunk,
könyvtárismereti foglalkozásokat, versmondó
versenyeket, rendhagyó órákat, a Napsugár
Tinédzser Klub eseményeit, a foglalkozásokon
összesen 800 fõ vett részt.
A Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium miniszterének döntése értelmében
2014-ben folytatódott a Márai-program III. része.
A kezdeményezés célja továbbra is a nemzeti
kultúrkincs megõrzése, a hazai és a határon túli
magyar kiadók által megjelenített, értéket
képviselõ könyvek eljuttatása minél több olvasó-
hoz a könyvtárakon keresztül, a kortárs magyar
szerzõk népszerûsítése. A pályázat tavaly is
meghívásos rendszerben mûködött, az
intézmények egy elõre összeállított listáról
választhatták ki a gyûjtõkörüknek,
olvasóközönségüknek legmegfelelõbb mûveket.

A könyvtár az elsõ félévben 92.000 Ft értékben
kapott könyveket a program keretében.
Ajándékként érkezett a Nemzeti Könyvtár soro-
zat 19 kötete, 50.000 Ft értékben. 
A könyvtár részt vett az NKA könyvtámogatási
pályázatán, a II. félévben értesülünk, hogy mely
könyveket biztosítják számunkra. Az
érdekeltségnövelõ pályázaton 179.000 Ft-ot
nyertünk könyvbeszerzésre és elfogadták a jelent-
kezésünket Márai-program IV. fordulójára is.
A könyvtár könyvállománya 20.450 db, az I. félév-
ben 298 db gyarapodásunk volt.
A regisztrált olvasók száma elérte az 540 fõt, ebbõl
a 14 év alatti 327 fõ, felnõtt olvasók száma 213 fõ.
A kölcsönzött kötetek száma elérte a 11.000 db-
ot. 
Kiemelt rendezvényeink az I. félévben.Létrejött a
Napsugár Tinédzser Klub, részt vettünk a
Mûvelõdési Ház Nõnapi rendezvényén,
megrendeztük felnõttek számára a nagy sikerû I.
Városi Versmondó Versenyt, segítettünk az iskola
gyermeknapi rendezvényén. Részese volt a
könyvtár a városi „Emléknapok” elnevezésû ese-
ménysorozatnak. A könyvtár évrõl évre helyet
biztosít az iskolai szavalóversenyek számára.
Minden év májusában megrendezzük a felsõ
tagozatos tanulók részvételével az Éjszakai
Könyvvarázs címû játékot. Folyamatosan helyet
biztosítunk a református és katolikus hittanórák-
nak, valamint igény szerint más iskolai foglalkozá-
soknak is.

G. Tóháti Ilona
Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár vezetõje

Német nyelvû
olvasósarok nyílt 
a Szabó Magda
Városi és Iskolai
Könyvtárban
A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat ajándékaként az országban
szinte egyedülálló német nyelvû
könyvgyûjteményt kaptunk aján-
dékba, amelyet ezúton is hálásan
köszönünk. A gyûjtemény különle-
gessége, hogy nem tankönyveket,
hanem elsõsorban szépirodalmi
mûveket tartalmaz. A legkiseb-
beknek szóló mes-könyvektõl
kezdve, a tinédzsereknek szóló
történeteken át, a felnõtt regénye-
kig; a romantikustól a krimiig, min-
den megtalálható benne, és mind-
ez: német nyelven. 
Szép mesekönyveket ajánlunk az
iskolásoknak nyári olvasmányként,
de bármely korosztály bármilyen
érdeklõdési körének eleget tudunk
tenni. 

TISZTELT LAKOSSÁG!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kerepesi Polgármesteri Hivatal 

2014. július 1-jén, kedden a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény
93. § (2) bekezdése szerinti munkaszüneti napra tekintettel, valamint 

2014. június 27-én, pénteken technikai okok miatt zárva lesz.

Felhívom a figyelmüket továbbá arra
is, hogy a Kerepesi Polgármesteri Hivatalban a nyári igazgatási szünet a 19/2013.

(IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja értelmében

2014. július 7. és 2014. július 18. között lesz.

Ezen idõszakban a Polgármesteri Hivatal Zárva tart, ügyfélfogadás nem lesz,
érdemi ügyintézésre nem lesz mód,a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kizárólag

iratleadásra lesz lehetõség:Hétfõtõl-csütörtökig 8-16 óra között, Pénteken 8-12 óra
között. rendkívüli ügyekben

2014. 07. 07. és 2014. 07. 11. között Bondorné Kisbenedek Éva igazgatási irodavezetõ a
06/20-559-8916,

valamint Kalotai Zsolt közterület-felügyelõ a 06/20-559-89-29,
2014.07.14. és 2014.07.18. között dr. Fila László aljegyzõ a 06/20-559-8915, valamint

Pásztor János közterület-felügyelõ a 06/20-559-8929 telefonszámon hívható.
haláleset anyakönyvezése céljábó

l 
2014. 07. 07. és 2014. 07. 11. között a 06/20-559-8916 
2014. 07. 14. és 2014. 07. 18.  között a 06/20-559-8902 

telefonszám hívható. Megértésüket köszönöm!

Tisztelettel: Oláh János jegyzõ
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Befizetés
a MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

júl. 7-ig, naponta reggel 8 órától 20 óráig.
Pótbefizetés: júl. 21-22-én 8 órától 20 óráig.

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET:  Júl. 24. /csüt./  18 óra.
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A szilasi kanyarban található COOP ABC ezen a nyáron is megtartotta
a gyerekek szórakoztatását célzó nyár gyermeknapi rendezvényét. A
sok játszó, ugráló, ajándékért versengõ gyermek közt találtuk Tamás
Juliannát, a bolt vezetõjét és Soós Lászlót, a Gödöllõ COOP Zrt.
értékesítési vezetõjét. Õket kérdeztük.
Minden évben megtartjuk ezt a hagyományos gyermekprogramot. Most az iskolai tanév már befejezõdött, de a gyerekek így is jönnek, szép
számmal, többnyire anyukákkal, apukákkal, családosan. Az idei rendezvény a kutyák jegyében zajlik, mert cégünknél és néhány más társszer-
vezetünknél van egy kutyatár pont és matricagyûjtõ akció, s ennek kapcsán kutyás bemutatót is szerveztünk, kutya — gyermek kommuni-
kációs tréning néven. Emellett a szokásos kihangosított színpadi mûsorral, ugrálóvárral, arcfestéssel, játékos vetélkedõk sok-sok ajándéká-
val vártuk a kicsiket. Bent a boltban vannak kóstoltatások és vásárláshoz kötõdõ nyereményjáték is, amire este értékes nyereményeket sor-
solunk ki. 
Ez egy kis gesztus a vásárlóink felé, akik ide járnak hozzánk és szeretnek minket. Nekik szeretnénk ezekkel a lehetõségekkel kedveskedni.
Van ilyenkor kedvezmény, kóstoltatás és egy kis jó hangulat, kikapcsolódás, egy jó érzés, amit adni szeretnénk. Egy kellemes délutánt, amit
velünk töltenek.

Mi már kiültettük a muskátlit, ültesd ki Te is!

Muskátlis Kerepesért Mozgalom

Az Aranyesõ Ezüstévek Egyesület egy új kezdeményezést szeretne
útjára indítani, Városunk Értéktár Bizottsága kutatásaiból tudjuk,
hogy réges-régen, akik Kerepesen utaztak keresztül megcsodálták a
kicsi szalmatetõs házak ablakaiban nyíló gyönyörû muskátlikat és el is

nevezték Kerepest „Muskátlis Kerepes”-nek. Szeretnénk felkérni a
városunk lakóit, hogy csatlakozzanak hozzánk, a Muskátlis
Kerepesért Mozgalomhoz. Az Egyesület tagjai már kiültették a virág-
okat, kérjük, kövessenek minket, hogy házaink ablakai kivirágozzanak
és ezzel is szépítsük városunkat. Folytassuk ezzel is a régi hagyo-
mányt, hogy a Muskátlis Kerepes nevet nemcsak õseink, hanem mi
is elnyerjük. 
Még nem késõ az ültetés, sok szép muskátli van a városunkban lévõ
kertészetekben!

Aranyesõ Ezüstévek Egyesület

COOP Parti Tamás Julianna és Soós László 
a szerencsekerék mellett

DELFIN GYÓGYSZERTÁR
2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 102. Tel.:06-28-999-050

Szolgáltatásaink: 

• teljes körû gyógyszertári ellátás, vénykiváltás, 
• rövid határidõvel egyedi igények szerinti gyógy-

szerkészítés,
• lejárt vagy fel nem használt gyógyszerek

begyûjtése,
• intézmények ellátása, vállaljuk a közületi

megrendelõk gyors, szakszerû kiszolgálását
• széles gyógytermék paletta, egyszerû és összetett

gyógynövényteák, 
• homeopátiás szerek, Schüssler-sók
• tápszerek, beteg- és csecsemõápolási cikkek,
• kötszerek, fertõtlenítõszerek, 
• gyógyvizek
• Kaqun víz, Kaqun gél
• kozmetikai termékek 

• házipatika, elsõsegélycsomag összeállítás
• •mentõláda feltöltése
• népszerû saját termékeinkbõl néhány: citromos

hidratáló kézkrém, rozmaringos fájdalomcsillapító
krém, kamillás popsikenõcs

• rövid idõn belül beszerezzük a gyógyszertár
kínálatában nem szereplõ speciális gyógyszereket,
homeopátiás szereket, gyógynövény készítménye-
ket

• ingyenes patikai újságok

Patikánkban végzünk:
• testsúly, testzsírtömeg mérés (ingyenes)
• vérnyomás mérés (ingyenes)
• összkoleszterinszint mérés (önköltségi áron)
• vércukorszint mérés (önköltségi áron)
• össztrigliceridszint mérés (önköltségi áron)

Nyitva tartás:
Hétköznap: 8 – 20 óráig 
Szombaton: 8 – 15 óráig

Vasárnap: zárva

Egészségpénztár és bankkártya elfogadóhely.
Hosszú nyitva tartás! 

Kitûnõ parkolási lehetõség!
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Már az elõzõ napi bejáráskor megizzadtunk, mivel a sok esõtõl
embermagasságig ért az aljnövényzet. A 28 kilométeres távon
körülbelül 4-5 kilométeren kellett tisztítani a növényzetet,
hogy járhatók és láthatók legyenek az ösvények, illetve az
utak. Így is este fél 11-re végeztünk a bejárással. 
Sok idõ nem maradt a pihenésre, mert szombat reggel hat
órakor már a szilasligeti Közösségi Házat rendeztük be, hogy
hét órakor fogadhassuk a túrázókat. Idén is három táv közül
lehetett választani: 10, 20 és 28 kilométeres távokat határoz-
tunk meg. A három távon összességében 182-en indultak. A
négylábúakat egy ló és öt kutyus képviselte. A legfiatalabb
induló Horváth Jakab Zsombor 2013. augusztusi születésû
gyermek volt. Természetesen õ még nem a saját lábán, hanem
a szülei ölében, hátán tette meg az általuk választott 10
kilométert. A legidõsebb résztvevõ Utasi János 1937. február-
jában született budapesti lakos volt, aki a 20 kilométert telje-
sítette sikeresen. 182 túrázó az alábbi településekrõl érkezett
hozzánk: Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Isaszeg, Maglód,
Budapest, Gödöllõ, Tárnok, Inárcs, Hatvan, Gyál, Jászagó,
Vecsés, Pécel, Fót, Bag, Érd, Jászárokszállás, Ecser, Pécs,
Gyõr, Kapuvár, Szigetszentmárton, Csomád, és idén elõször a
határon túlról: Dunaszerdahely (Felvidék) és Töböréte
(Erdély). Megtisztelõ, hogy már a határon túl is felfigyeltek
ránk, és szívesen jönnek hozzánk.
A nagy melegben a tempó is lelassult, sûrûben kellett a folya-
dékot is pótolni. Jól esett, hogy a résztvevõk kihangsúlyozták,
hogy rég voltak már olyan túrán, ahol minden ellenõrzõ pon-
ton volt víz. A célban zsíros kenyeret, paradicsomot, paprikát,
hagymát, a meleg ételt kedvelõk egy tányér paprikás krumplit
és csalamádét fogyaszthattak étvágyuk csillapítására. Az
ellenõrzõ pontokon a folyadék mellett, csokis és mogyorós
nápolyit osztottunk kalóriapótlásként.
Az idén ötödik alkalommal megrendezett Trianoni Túra hiba
nélkül, zökkenõmentesen zajlott le. Csak pozitív visszajelzése-
ket kaptunk a rendezésre, az útvonalra, és a szebbnél szebb
panorámára. 
Hasonló élmények várják azokat a túrázókat, akik a szeptem-
ber hatodikai Széchenyi Túránkon is részt vesznek. Reméljük,
minél többen eljönnek majd.
Köszönjük szépen minden résztvevõnek, hogy megtisztelték
jelenlétünkkel rendezvényünket. Az ellenõrzõpontokon
Rozika néni, Babi néni, Kenesei Edit, Mészáros Klári, Albertina
és húga, Bori, Margit néni, Nagy László, Drajkó Bernadett,
Horinka Marcsi, Pivarcsiné Ildikó, Horinka Szilvia, Jancsó
Gábor és a postás OLK csapat (Farkas Andris, Kaszab Pisti,
Zsoltika és Pici bácsi) segítették munkánkat.
A meleg ételrõl a Jobbik kerepesi szervezete (Víg János,
Karacs Gyula, Kovács Ernõné Tünde, Ulviczki Mónika, Bak
Fanni) gondoskodott.
Köszönöm szépen mindenki munkáját!
Támogatóink: Kerepes Város Önkormányzata, Forrás
Mûvelõdési Ház, Kerepesi Vélemény, Tóth Pékség, „Zöld”
ABC, Terike zöldségüzlete, Barti húsbolt, Kermester ABC.
Külön köszönet Kerepes város képviselõtestületének, hogy az
idén is anyagilag is hozzájárult a túra lebonyolításához,
valamint Oláh János jegyzõ úrnak, aki magánemberként támo-
gatta a Kerepesi Természetjárókat, továbbá köszönjük a
Forrás Mûvelõdési Ház segítségét Prokop Adél Miának.
Reméljük, hogy ismét sikerült öregbítenünk településünk jó
hírét.

a Kerepesi Természetjárók túraszervezõi:
Pivarcsi Gábor és Jancsó Gábor

Egy élménybeszámóló az
internetrõl, valakitõl

(„erdõt, füttyös gyümölcsöst, szöllõt és sírokat”)

Úgy gondoltuk, a megemlékezések sorát idén ezzel a teljesít-
ménytúrával nyitjuk. Jó ötlet volt, nem bántuk meg.
Szilasliget amúgy is része volt éves túranaptárunknak.
Idegnyugtató vizsgalejáró sétáim egyszervolt helyszínére, a
legelsõ túrák közt ide vonultunk ki Csibével, alig egyéves
korában, vadonatúj csõvázas hordozónkat kipróbálandó — s e
séta emlékére vált a vidék éves nyárbúcsúzató sétánk színhe-
lyévé. Csibe pedig már igencsak pölyhös kiskakas azóta… A
Közösségi Ház elõtti remek játszótérrõl is kinõtt már a tova-
szálló évekkel. Ezt némán elmélázva állapítom meg, míg a
rajtidõ kezdetére várakozunk. 
Korán érkeztünk, de ez ismerkedésre kiváló alkalom. Így
tudom meg például azt is, hogy nem vadonatúj ez a túra, de
elõször rendezik meg nyílt teljesítménytúraként. Mégpedig,
évrõl-évre változó útvonalon - s reméljük, jövõre is. (Mint
késõbb hallottam: szeptemberben is szerveznek ide egyet a
helyi természetjárók, de más néven. Érdemes kipróbálni.)
Tekintélyes rajtszámmal, nyolckor indulunk. Gyönyörûen gon-
dozott kertek mentén visz az utunk. Némelyikben dolgozgat
is a gazdája, s jólesõ örömmel nyugtázza dicsérõ szavainkat.
Kellemes szombat reggeli hangulat van a faluban, az emberek
köszöngetnek, ismerik egymást. Jó ezt látni.
Trianoni emlékmû, elsõ ellenõrzõpont. Nagy sürgés-forgás. A
pecsét formája láttán egybõl megvilágosodom: az ország jelen-
legi kontúrját bélyegzik igazolólapjainkra. „Mire végigérünk az
emléktúrán, kirajzolódik Nagy-Magyarország képe?” A pontõr
bólint, igen, jól gondolom. Menjünk hát gyorsan tovább.
Egy darabig együtt haladunk két hölggyel. Közben kicsit
megrendülnek az elsõ pont hírén — valahogy lemaradtak a
pecsételésrõl. De sebaj, talán megteszi a becsületszó is. S
valóban, a második ponton lerendezik a dolgot, majd elválnak
útjaink. 
Nagyon szép szakasz következik. Hullámzó dombok közt
haladunk, gyönyörû virágok szegélyezik az erdõt és a sétautat,
habos-fehér felhõk a fejünk felett.
A kerepesi Kálvária-domb felé közeledünk. Ez szintén egy lát-
ványos szeglete ennek a vidéknek, örülünk, hogy felvezet ide
a túra. A harmadik ponton, ahogy máshol is, kedves pontõrök,
remek hangulat. Tetszik nekünk ez a túra, szóvá is tesszük, a
rendezõk pedig velünk örülnek.
A faluba kanyarog le az út, egy vízmosáson keresztül. A fõútnál
bukkanunk ki, az útvonal bevezet a temetõbe is — itt látunk
néhány szépséges síremléket és egy követendõ, példás helyi
szokást is. S máris az utolsó ponthoz érkezünk — azaz, ponto-
sabban: az utolsó hivatalos ponthoz. Nekünk még, mint hama-
rosan kiderült, akadt egy feltételes pontunk. Feltétel nélkül
megadtuk magunkat kedvenc szilasligeti mûintézményünk
hívó szavának.
Még így is bõven szintidõn belül leértünk a célba. Szépséges
oklevelet és kitûzõt kaptunk — utóbbit fiam hosszasan forgat-
ta kezében, megható pillantok voltak.

A szív és lélek ellátmánya után a pocakba való után néztünk.
Remek volt a zsíroskenyér, pont így kedvelik a medvelányok!
Köszönjük a mai napot, ez egy remek túra és méltó megem-
lékezés volt.

Június hetedikén verõfényes, madárcsicsergõs reggelre ébredtünk. Sehol egy felhõ, szikrázó kék
égbolt. Valljuk be, az elõzõ túrákat sokszor nem a legjobb idõjárási viszonyok között rendeztük, úgy-
hogy ez már járt nekünk, rászolgáltunk. 

182 fõ teljesítette a Trianoni Túrát!
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KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

A két szervezet elõször hozta
létre közösen ezt a juniálist a
Shaoling Központban. Célja volt
a rendezvénynek a helyszín kivá-
lasztásával, hogy megismertes-

sük a lakossággal ezt az
intézményt, amelyrõl nagyon
sokan tudják, hogy hol van, de
nagyon kevesen mertek maguk-
tól bejönni. Ezzel a kezdeménye-
zéssel nyitott a Shaolin Központ a
kerepesiek felé. A várakozásnak
megfelelõen jelentõs számban
jöttek el a kíváncsiskodók, s nem
is bánták meg, mert számos
érdekes elõadásnak lehettek
élvezõi, s kipróbálhatták magu-
kat több feladatban, például íjász-
kodhattak is.

Az Összefogás Kerepesért
Egyesület nevében Jakab
Marianna foglalta össze a szerve-
zetük címben is jelzett terveit.

Amint arról az újság már
korábban írt, az Egyesületünk
megújult, s most szeretnénk
bemutatni a város lakóinak új
kezdeményezéseinket. Azt
szeretnénk, ha összekötõ kapocs
lehetnénk a lakosság és a város
vezetése, elsõsorban a
településfejlesztést végzõ
fõépítész asszony között. A máju-
si közmeghallgatáson bemutat-
ták Kerepes városfejlesztési kon-
cepcióját, amely elképzelések
kidolgozásában három alcsoport
tevékenykedik, s mindegyikhez
szeretnénk a kerepesiek vélemé-
nyét kikérni.

Ennek érdekében kérdõívet
állítottunk össze, ami az Összefo-
gás Kerepesért Egyesület honlap-
ján (http://oke.uw.hu/) megtalál-
ható. Kérjük a lakosságot, hogy
minél nagyobb arányban töltsék
ki. Az Egyesületünk most már a
facebook oldalon is megtalálható,

ahová a híreket rakjuk ki. Ezt a
kérdõíves közvélemény kutatást
mostantól július 10-ig tesszük.

Az adatokat összesítjük és a
legnépszerûbb elemeket, azaz
amit a lakosság kíván, az
Egyesület bemutatja fõépítész
asszonynak, és kérjük, hogy azo-
kat építse be a város fejlesztési
tervébe. A három témakör, ami-
hez várjuk az ötleteket,
észrevételeket: 

• a tervezendõ városközpont,
amit most a Szilasréten
képzelnek el

• a tervezendõ alközpont,
aminek a jelenlegi sportpálya a
kiszemelt helyszíne

• a tervezendõ új sportköz-
pont, ami a Hungaroring
Kempingnél épülhet meg.

Az elkerülõ utat azért nem
vettük bele a kérdõívekbe, mert
az Mogyoróddal és a
Hungaroringgel közös NIF-es
pályázatként épülhet meg, a
nyomvonal nem igazán változtat-
ható, s az útvonal engedélyezte-
tése már folyamatban van.

Ami a cél, hogy ismerjük meg,
mit gondol ezekrõl a lakosság, ne
nélkülük dõljenek el ezek a fontos
dolgok. A kérdõívben olyan kérdé-
seket találnak, hogy szeretnének-
e például kerékpárutat a leendõ
alközpontok között, kerékpártá-
rolókat az egyes központokba,
van-e igény újabb
pihenõparkokra és játszóterekre,
s ha igen, hol? 

A legnépszerûbb elemek mellé
az egyesület odaáll keresi majd a
a lehetõségeket, hogy  pályázhas-
son a város, akár az Egyesülettel
közösen. A legjobb idõszakban
vagyunk, ugyanis, most jelennek
majd meg az újabb uniós pályá-
zatok. Mire a véleményeket
összegyûjtjük, és beépítjük a
városfejlesztési tervekbe, akkorra
nyílnak meg majd az uniós
források. Nagy lehetõség ez, s
mivel Kerepes már város, még
több módon pályázhat támogatá-
sokért.

Az Egyesület pedig civil
szervezetként erõsítheti a város
pályázatait, illetve lehet olyan
eset is, amire civil szervezetek
pályázhatnak majd.

Persze az Összefogás
Kerepesért Egyesület egyéb
vonatkozásban is meg kívánja
szólítani a város lakosságát, szí-

vesen veszünk minden dolgos
kezet például különbözõ
városszépítõ munkákon, például
a virágosításban. Nagyon remél-
jük, hogy minél több ember csat-
lakozik hozzánk, és ezáltal saját
magukénak érzik majd a várost, a
saját kezük gyümölcsét látják
majd benne és Kerepes még
szerethetõbbé válik.

Közvetlen link a
kérdõívekhez:

https://docs.google.com/form
s/d/1QTXfT6S1nzahv6LeGcJH7

0qdEMgFePVcLEQXmPx-
9pc/viewform

Közvetlen link a várostér-
képhez: 

https://mapsengine.google.co
m/map/edit?mid=zKfsslOoxf6I.k
dJUsD-gMe7o

Az internetet nem
használók a Forrás
Mûvelõdési Házban és a
Szilasi Mûvelõdési Házban
tudják a nyomtatott
kérdõíveket kitölteni, szintén
július 10-ig.

Az Összefogás Kerepesért Egyesület és a Shaolin Központ közös rendezvénye

Kérik a lakosság véleményét Kerepes fejlesztési terveihez

Jakab Marianna

Oroszlántánc bemutató

Íjász bemutató

Zumba bemutató



Június 22-én tartjuk a Katolikus
Egyház egyik legfontosabb, leg-
szebb és legszentebb ünnepét,
az Úr Napját. Ezen a napon az
Oltáriszentséget, Krisztus titok-
zatos testét (Corpus Christi
Mysticum) ünnepeljük, mely
értünk, emberekért áldoztatott.
Ergó, ez az ünnep rólunk szól!
Rólunk, emberekrõl: kicsikrõl és
nagyokról, fiatalokról és
idõsekrõl, igyekvõkrõl és botla-
dozókról. Nem csak gyakorló
keresztényekrõl, hiszen Isten Fia
mindnyájunkért halt meg a
kereszten. Értünk, akik a
magunk tökéletlenségünkben és
múlandóságunkban keressük a
boldogságot és a békét, szom-
jazzuk az igazságot és a szerete-
tet. Akkor is, ha bevalljuk

magunknak és akkor is, ha nem. 
Próbálunk jobban és mégjobban
élni. Persze egyedül nagyon
nehéz. Nagyon nehéz átlendülni
a holtpontokon és nekifeszülni
az élet kihívásainak, ha nincse-
nek körülöttünk olyanok, akik
bíztatnak, bátorítanak. Ha nincs
segítségünk. Ha nincsenek
körülöttünk azok, akikkel meg-
oszthatjuk kudarcunkat és sike-
rünket, örömünket és bánatun-
kat. 
Miért is mondom ezt? Azt gon-
dolom van párhuzam a megvál-
tás és a közösség közt. Hiszen
mindkettõ adott, de egyik sem
jön házhoz. Nekünk kell moz-
dulnunk érte. Ha mozdulunk
érte, megtapasztalhatjuk az
emberi közösség megtartó ere-
jét és a megváltás isteni kegyel-
mét egyaránt, hogy nincs hiába-
valóság, mert mindig van
remény. 
Például az úrnapi körmeneten.
Ahol a virágszirmokon lépkedve
nem ünneplünk mást, mint
magát az életet, és ezen keresz-
tül egymást, Közösségként. Mert

megtehetjük. 
Megtehetjük, és nem kell attól
tartanunk, hogy vajon a hatalom
mit szól ahhoz, hogy a mise után
kitõl kérdezzük meg a nyári nap-
sütésben mosolyogva: Hogy
vagy? Szerencsére vége azoknak
az idõknek, amikor csak lopva
járhattak az emberek templom-
ba, tartva attól, hogy ki látja meg

õket, és mit szólnak majd ehhez
az elvtársak. 
Szerencsére olyan idõt élünk,
melyben vezetõink — a
miniszterelnökünktõl a polgár-
mesterünkig — nem támadja,
hanem támogatja az Egyházat és
a közösségépítést egyaránt.
Szerencsére olyan idõt élünk,
ahol nyíltan ünnepelhetjük a Úr
Napját. Együtt, Közösségként,
Kerepesiek!
Éljünk vele!
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KEREPESI VÉLEMÉNY

FUJITSU * LG * MIDEA * DAIKIN * FISCHER
rendelése esetén

korrekt klíma akciója:
ingyenes felmérés

1 * ingyenes karbantartás!
MEGBÍZHATÓ MINÕSÉG

KORREKT ÁR !
Pesti régio: Rákoszentmihály, Pálya u.152., 

tel:06-26-363-106, 06-20-4576-039
Email:info@korrektklima.hu
Web: www.korrektklima.hu

telepítés  *  karbantartás  *  jvítás

ESKÜVÕ ÉS MÁS CSALÁDI
RENDEZVÉNYEK FOTÓZÁSÁT

VÁLLALOM!
Tel.: 06 30 335 9050

Kedves Olvasóink! Mire ezt az újságot Önök a kezükbe veszik, addigra túl leszünk a jelen napon, amelyen a
hónap kiemelkedõ hitbéli eseményei történnek, most éppen lapzárta van, az újságot nyomdába kell adnunk.
Ennek ellenére mégis szeretnénk a jelentõségükre rávilágítani ezzel a néhány, olvasónktól kapott,
megszívlelendõ sorral.

Úr Napja

Hosszú távra 2 fõ munkatársat keresünk.
Amit kínálunk:

-magas kereseti lehetõség,
-ingyenes szakmai továbbképzés,

-rugalmas idõbeosztás.

Nálunk a munkatárs érték!
Ön az ideális jelölt, ha rendelkezik

-érettségivel,/diploma elõny/
-számítógépes ismeretekkel,

-önállóan képes dolgozni.

Önéletrajzot ide várjuk: allas2@citromail.hu
Tel.:+ 36-20-957-67-68



Dezsõ, kerepesi lakótársunk sok
mindent mond. Úgy csapong a
témák között, mint egy jazzdobos.
Többek között azt mondja, hogy a
rendszeretõ ember elvárja, a kor-
mányablakokban is legyen muskátli.
Azt is mondja, hogy a tokaji aszú, a
halasi csipke, vagy a csabai kolbász
mellett a „bajai videó” is legyen hun-
garikum. A külföldi munkavállalás
pedig nem más, mint egy munkával
kombinált turisztikai konspiráció. 
Dezsõ, városunk egyik elégedettnek
tûnõ, nyugdíjas, lokálpatriótája, aki
érdekes látásmódja hozadékaként
bírál, elemez és véleményez. A
tárgyköröket gyorsan váltogatja,
valóságos kommunikációs
lólépésben. Valószínûleg így teszteli
aktuális áldozatának szellemi képes-
ségeit. Megnyilatkozásai általában
mentesek minden álságos és hamis
finomkodástól. A nyugdíjról például
azt mondja, csak dolgozni kell, vagy
negyvenhat bejelentett és járulékfize-
tett éven át, és akkor meg lehet belõle
élni. Mostanában lakhelyünkön saj-
nos fellángolt egyféle nemzetiségi
vita, szerencsére csekély mértékû.
Úgy vélem, hogy ezzel kapcsolatban
még nincs igazán elvarrva minden
szál. Sajnos, az idõnként heveskedõ
polémia lázában az esetleges ellenzé-
ki jótett és gondolat örökre elsikkad,
amelynek okozói saját maguk.
Néhány lakótársunk pedig a
szenvedélyes gyûlölet rabságából
kiabálja szét mindenfelé vélt
igazságát és célzatos vádjait,
fõképpen a polgármesternek
címezve. Dezsõ a minap összefoglal-

ta a véleményét: —Idefigyelj barátom,
- most példaként, és általánosítva
mondom - , ha valakinek két félhold
van a szeme helyén, az hiába muto-
gatja az igazolványát, és még párizsi
szlenggel hajtogatja is magáról, hogy õ
francia, amikor látszik rajta, hogy
török! Mert francia állampolgár lehet,
de francia soha. Annak ugyanis szület-
ni kell. Mindenki arra legyen büszke,
aminek született! Ne akarjon senki
másnak látszani, vagy idegen hangzású
nevet felvéve különbnek mutatkozni!
Bizonyára te is hallottál már a
Kalányos Armandokról, meg a Rozsdás
Ronaldókról. Döbbenetes, ugye?
Nohát, ez a gondolatsor bizonyos mér-
tékig kibontható helyi vonatkozásaiban
is. Remélem, nem lesz rá szükség. 
Tudod, azt is szeretném, ha az õszi,
önkormányzati választás után váro-
sunkban továbbra sem önjelölt szó-
szólók mondanák meg, hogy hol asz-
faltozzanak, vagy éppen melyik napon
és hány órakor legyen az éppen aktu-
ális központi ünnepség. Mert bizony
barátom, - folytatja nagy lendülettel -,
pontosan az ilyen ügyek eldöntésére
választjuk meg a testületet, és a pol-
gármestert. — Rossz látni országosan
is, hogy egyesek milyen alantas
könyökléssel tolakodnak elõre a biz-
nisz, nemzetiségi, és a hozzá kapcso-
lódó kommunikációs forgatagban.
Mert nem az a baj, ha valaki egy
kisebbségi kultúra lelkes ápolója,

hanem az a baj, ha azt egy másik nép-
csoport kárára teszi. És az sem lenne
baj, ha például lakóhelyünkön a kérdé-
ses kultúrának maradt volna fenn
valamilyen élõ hagyománya is. Akkor
ugyanis lenne mit ápolni, és a
hitelesség sem maradna rejtve
elõlünk. Aztán az sem gond, ha valaki
gazdag, de az igen, ha mások rovásá-
ra lett az. És az sem baj, ha különféle
vallású emberekbõl tevõdik össze egy
nagyobb közösség, viszont azt nehe-
zen tudom elfogadni, hogy egy gyüle-
kezetes, vagy valami efféle, úgy vonag-
lik a földön, - látszólag valamilyen
hittõl felindultan -, mint a gyanútlan
giliszta, melyet éppen operál a tavaszi
eke. Az interneten láttam ezt a csúf-
ságot, azóta is meg vagyok ütközve
rajta. 
Aztán, azt is elvárom, hogy a
rendõreink most már ne csak a
kivilágított fõutcán járõrözzenek autó-
val, hanem gyalogosan a kertek alján
is, mert a csuklyát viselõ sötét-lelkûek
ott lebzselnek prédára lesve. Ugyanis
napi rendszerességgel, onnan kifigyel-
ve és felosonva fosztogatják a fõúti
ingatlanokat. Ezt mindenki tudja, nem
árt, ha rendõreink is tudják.
Dezsõvel kapcsolatban most ezek a
beszélgetések jutottak eszembe.
Nyár van, ámde szokatlanul hûvös,
és éppen hajnalodik. Egy gerlepár,
valahol a kéményünk környékén,
hangos burukkolással kezdi

megbeszélni az elõttük álló nap
feladatait. A párás háztetõk felett a
napfény lassan tépi szét az éjszaka
szürke foszlányait. A kert árnyai
között hûvös, szúrós szél
fûrészelgeti a növények leveleit.
Esõs nap várható.

Kovács Ferenc

Május 24-én volt a Napfény
Házában a Gyereknap. Bár nálunk
az ellátottak nem gyerekek,
nekik, és a környéken élõ többi
fogyatékkal élõnek volt megszer-
vezve az esemény. Meséltem már
nektek, hogy ezek a fiatalok sok
dologban hasonlítanak a kicsikre:
rászorulnak a felnõttekre, és teljes
szívvel bíznak is bennük. Nem
tudnak rosszat feltételezni
senkirõl. Néha egy kicsit olyanok,
mint én. 
Szép számmal jöttünk össze:
voltak sokan Kerepesrõl, de
Kistarcsáról, Gödöllõrõl is érkez-
tek barátaink. Mivel meleg volt,
délelõtt az udvaron fociztak, hor-
gásztak, tollasoztak a fiatalok. A
gazdim és a kollégái pedig
folyamatosan itallal kínálgatták
õket. Erre kutyának, embernek
egyaránt figyelni kell: mivel
nyáron könnyû kiszáradni, még az
elõtt inni kell, mielõtt szomjasak
leszünk!
Közben persze bent is folyt a

munka: kavicsfestés, színezés,
dekupálás, gyöngyfûzés..., min-
denki megtalálta a kedvére való
foglalkozást. A végén a kezeinkbõl
egy nagy, közös képet is csinál-
tunk! Fülig festékes lett mindenki,

de ettõl csak még többet nevet-
tünk.
Miközben mi ilyen jól
szórakoztunk, a szülõk sem tét-
lenkedtek. Egy nagy-nagy
bográcsban fõzték a finom babgu-

lyást! A sok játék után nagyon
jólesett mindenkinek. Jutott
belõle bõven, még útra valót is
vihettek haza a családok! A sok-
sok sütirõl már nem is beszélek
(én persze abból sem kaptam. Jó,
persze, szeretem a kutyakekszet,
de azért mégis... nagyon finomnak
tûntek azok a sütik!).
Nagyon szeretem a gyereknapot.
Jó látni, hogy a felnõttek összefog-
nak, hogy szép élményeket aján-
dékozzanak a kisebbnek, a gyen-
gébbnek, a rászorulónak. Csak
azt szeretném még ennél is job-
ban, ha minden nap gyereknappá
válna, minden nap arra
törekednének az erõs, okos
felnõttek, hogy a kicsiknek, a
gyengéknek szebb legyen a világ.
Mit gondoltok, lesz így valamikor?
Bízom benne.
Legközelebb a nyárról, az
örömökrõl, játékokról, és persze a
nyár veszélyeirõl írok nektek. Addig
is legyetek jók, és nagyon vigyázza-
tok magatokra!
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KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Panka meséi 8. Gyereknap
Sziasztok! Panka vagyok. Foglalkozásom: terápiás kutya. Fajtám:
mudi. Kerepesen dolgozom, a Napfény Házában. Ottani kaland-
jaimat írom le nektek.

LÁTÁSMÓD
(itthon, Kerepesen)
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KEREPESI VÉLEMÉNY

Harmadjára szervezték meg ezt a bajnokságot a Kerepesi Székely
Kör tagjai. A kupára nyolc csapat nevezett: Aporka-, Bp VIII. kerület-
, Csömör-, Ócsa-, Pécel települések székely csapatai, valamint a leg-
távolabbról a kézdivásárhelyiek érkeztek, s a helybéli kerepesiek két
csapattal vettek részt ebben a bajnokságban.
Barta Sándor, a Kerepesi Székely Kör tagja, ismertette, hogy az
eredménytõl függetlenül lejátsszák a mérkõzéseket, hiszen az a ren-
dezvény a labdarúgás mellett a székelyek összetartozásáról, a kap-
csolattartásról is szól. a rendezvény hátterérõl annyi derült ki, hogy a
polgármester segít, de a pályabérletet ki kell fizetni, a bírót is ki kell
fizetni, viszont van bevétel a nevezési díjakból és a büfé
üzemeltetésébõl,s a cél nem a bevétel, hanem a barátság és a foci..

A legmesszebbrõl érkezett kézdivásárhelyieket, közülük is Farkas
Leventét kérdeztük meg. Õ ismertette ennek a rendezvénynek az
elõzményeit.
Számunkra a kapcsolat 4 évvel ezelõtt otthon kezdõdött. Akkor a
Székelyföldi Kupát megnyertük, Ennek kapcsán meghívtak minket
Diósdra egy hasonló székely rangadóra. Itt találkoztunk elõször a
Kerepesi Székely Körrel. Tavaly mi rendeztük a 8. Székelyföldi Kupa
mérkõzéssorozatot, amelyre az ismeretség alapján már meghívtuk a
kerepesi székelyek focicsapatát. Most pedig mi jöttünk ide hozzájuk, az

õ hívásukra. Kézdivásárhelyi Öregfiúk néven játsszunk, hatan jöttünk,
tartalékuk nincs, bírnunk kell így is az iramot.
Nagyon tetszik nekünk itt Kerepesen. Látszik, hogy a székelységet
összetartják, megbecsülik õket. Õrzik a viseletet, van tánccsoportjuk,
talán jobban összetartanak, mint mi otthon. Mivel távol vannak otthon-
ról, jobban ragaszkodnak a székelységükhöz, egymáshoz…

Trianon Emlékkupa - Székely Rangadó a Sportpályán
Farkas Levente és kerepesi barátja

Egy szépen ápolt porta 

Kerepes szép és kevésbé szép arca

Hónapról hónapra szeretnénk egy-két szépen gondozott utcafrontot az
újságban bemutatni. Íme, egy rendezett állapotú szilasi ingatlan elõtere, és
egy szép petúnia oszlop, ami a Nefelejts utca sarkát díszíti. Harmadik képünk
a temetõi pipacsokat örökíti meg, amelyek most még szépek… Sajnos ilyen
ápolatlan helyszínt is találtunk. 


