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KEREPESI VÉLEMÉNY

Február 25-én tartottuk
megemlékezésünket, esõben, mégis
eljöttek és koszorúztak azok, akik
elítélik az egész magyar társadalom
által súlyos évtizedeken át megszenve-
dett lelki és fizikai terrort. Amint azt
Koncz Zoltán lelkész úr is említette
beszédében, minden izmusok közül a
világon a legtöbb halálos áldozatot a
kommunizmus szedte, több mint 100
millió embert öltek meg, végeztek ki,
dolgoztattak és éheztettek halálra
munkatáborokban. Mindez azért
következhetett be, mert az emberek
az emberekkel elhitették, hogy Isten
helyett maguk is meg tudják mondani
mi a helyes, mi a jó, s maguk akartak igazságot tenni. Következett az
Istentõl való elfordulásból a gyûlölködés és kegyetlenség, a teremtett
ember semmibe vétele.
Franka Tibor polgármester arra utalt, hogy ezeknek az izmusoknak az
elterjedése a Nagy Francia Forradalommal kezdõdött, akkor mond-
ták ki, hogy Isten és az Isteni igazság nélkül is lehet, sõt szerintük úgy
kell élni. Sajnos hazánkban is gyökeret tudott verni, - ha idegen befo-
lyással és idegen fegyverekkel támogatva is - ez a szemlélet. A magyar
kommunizmus is kivette részét a haláltáborok szervezésébõl, az
emberek megnyomorításából, az emberi élet, a tisztesség, a becsület,
a hazafiság semmibe vevésébõl. Ráadásul ezek az emberek ma is köz-
tünk élnek, s még bocsánatot sem kértek a meghurcoltaktól, az
ország népétõl.
Farkas Lõrinc személyesen átélt tapasztalatairól számolt be, majd
utána egy a helyzethez illõ összeállítással emlékezett erre a sötét és
hosszú korszakra a Szilasligeti Kulturális Egyesület három tagja: Jakab
Imre, Fentõs Zoltánné és Szilágyi Dénesné. 

A már besötétedésben befejezõdött megemlékezést követõen a jelenlévõk átvonultak a Forrás Mûvelõdési Házba, ahol megte-
kintették a Lejáratás és bomlasztás — a hálózat örök címû dokumentumfilm díszbemutatóját. Az ezt a vészterhes korszakot
bemutató film készítõi közt találjuk a Szilas TV három munkatársát is. A Szilas TV kapcsolatának köszönhetõen a Budapesten, az
Uránia Filmszínházban tartott õsbemutatót követõen Kerepesen láthatta a közönség ezt a közel egyórás alkotást. A filmben olya-
nok szólaltak meg, akik maguk is megszenvedték a besúgói hálózat mûködését. Aki még nem tudta, most beleláthatott a besúgók
eléggé el nem ítélhetõ tevékenységébe, akik sok esetben nem csak jelentettek, hanem az is a feladatuk volt, hogy baráti társasá-

gokat tegyenek tönkre, a
kommunisták által veszélyesnek
minõsített személyeket járassanak
le, gyanúsítsanak meg. Ezzel azt
kellett elérniük, hogy az emberek
ne merjenek politikai kérdésekrõl
még baráti társaságban sem
beszélni.
A vetítés után Zsalakó István, a
Szilas Tv vezetõje bemutatta a film
készítésében részt vett munkatár-
sait: Kerekes Andrást, Horváth
Andrást és Zsalakó Rékát. 
Végül már szendvicsekkel a kéz-
ben folytatódott kötetlenül a
beszélgetés a látottakról, hallot-
takról.

A kommunizmus áldozataira emlékeztünk

Koszorúzók
Kerepes Önkormányzata, Kerepes Város Intézményei, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Pávakör Egyesület, Fidesz
KDNP, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Aranyesõ Nyugdíjas Klub, Szilasligeti Kulturális Egyesület, Összefogás Kerepesért

Egyesület, Székelykör, Lila Akác Nyugdíjas Klub.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a kétszeresen is szenvedett, sokáig megbélyegzett és jelentõs részüket kitelepített 
svábokat képviselõ Német Nemzetiségi Önkormányzat nem vett részt a koszorúzáson.

Zsalakó István a filmkészítésben részt vett 
munkatársaival beszélget a színpadon 

Szilasligeti Kulturális
Egyesület elõadása

Elõtérben Hajdú Zsófia Csenge mûvelõdési
ház vezetõ, Lencse Balázs katolikus kántor

és Koncz Zoltán református lelkész
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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, kerepesivelemeny@gmail.hu, telefon: 06-30-335-9050. 
Anyagleadási határidõ: tárgy hó 15-e. 

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

LENGJEN A ZÁSZLÓ!   VÁRUNK MINDENKIT!

Kerepes Város Önkormányzata képviselõ-testülete döntésének értelmében az Országgyûlés
határozatának életbe lépését követõ elsõ alkalommal a magyar zászló és címer napját rendezi meg

2015. március 16-án, hétfõn 14 órakor,
a kerepesi sportpályán,

Kerepes polgárainak 
és a Széchenyi István Általános Iskola diákjainak

többszáz fõs közremûködésével

A település diákjai és polgárai által alkotott hatalmas „élõ zászló” bemutatása hagyományteremtõ szándékkal
elsõként lesz látható Kerepesen, és az országban is, a médiumok által pedig határainkon innen és túl.

Ugyanekkor mutatják be a magyart történelmi zászlósor a
Magyar Történelmi Vitézi Rend felajánlásának köszönhetõen.

Ismeretes, hogy új megemlékezéssel gyarapodott jeles napjaink sora. Az
Országgyûlés 45/2014. (XII. 17.) határozata értelmében 2015-tõl, már-
cius 16. a Magyar Zászló és Címer Napja.

Az új kezdeményezés méltó keretet ad mindazon emberek, közösségek
és az õ emlékük elõtt való fõhajtásnak, akik e zászló és címer alatt har-
colva életüket, szabadságukat adták a magyar nemzetért, vagy e zászló
és címer tisztelete miatt szenvedtek bármilyen sérelmet vagy hátrányt.

„ A határozat a nemzeti színrõl és ország címerérõl szóló 1848. évi XXI.
törvénycikk elfogadásának emlékére és Magyarország zászlaja és címere
iránti tisztelettõl vezérelve, megbecsülésének kifejezése érdekében,
nyilvánítja március 16. napját a magyar zászló és címer napjává.”

“Az Országgyûlés 45/2014. (XII. 17.) határozata
értelmében 2015-tõl március 16. a Magyar Zászló és Címer
Napja… Az Országgyûlés felhívja az intézményeket,
szervezeteket, és egyúttal felkéri a polgárokat, hogy
a nemzeti kulturális örökségünk részét képezõ magyar zászló
és címer megbecsülésének kinyilvánításaként 2015. március
16. napjától kezdve ezt a napot közösen, méltó keretek
között ünnepeljék meg.”

Kerepes városa a méltó meggünneplést egy élõ zászlós
látványos rendezvénnyel képzeli el, ami akár példaértékû
kezdeményezés lehet széles e hazában. A képviselõtestület
errõl szavaz. És ekkor jött a döbbenet.

Képviselõ-testületünk két tagja nemmel szavaz!
Gombkötõ képviselõ úr ellenszavazata - bevallom - nem lep-
ett meg (ismerve a baloldal sajnálatos viszonyát a nemzet
fogalmához), viszont Víg Jánosé megdöbbentett. Indoklása

szerint azért szavazott ellen, mert a rendezvényre fordítandó
összeget másra is lehetne költeni. 

Valóban. Végül is minden ünnepünk költségét átcsopor-
tosíthatnánk valamilyen célra. Szörnyû belegondolni, hogy
mennyit ér az a rengeteg zászló és kokárda, amivel
feldíszítjük köztereinket és magunkat egy-egy ilyen alkalom-
mal. Ha tovább gondolom borzasztó, hogy ennyi szoborral,
emlékmûvel tisztelgünk múltunk és õseink elõtt. Hallatlan,
hogy nemzeti szimbólumainkat - melyek közös nevezõt
jelentenek minden magyar állampolgár számára - megünne-
peljük és erre áldozni 

merünk.
Kedves képviselõ urak! A haza, a nemzet, a zászló és a

címer nem forintosítható. Ahogy az ünnep sem. Ahogy az
ember sem.

Farkas Domonkos

A zászló ára



2015. 2. szám • Február4

Ö
n
k
o
r
m

á
n
y
z
a
t

KEREPESI VÉLEMÉNY

TISZTELT LAKOSSÁG! 
A 41/1997/V.28.PM.sz. rendeletben az Állategészségügyi Szabályzat
213. § 1 bek. szerint „Minden 3 hónaposnál idõsebb ebet - a
tudományos-, kutatási és laboratóriumi vizsgálatok céljából tartott
állatok kivételével - a tulajdonos, vagy tartója köteles évenként, - a 3
hónapos kort elérteket 30 napon belül, majd 6 hónapon belül
ismételten - a saját költségére állatorvossal veszettség ellen beoltani”
Fentiek alapján tájékoztatom Önöket, hogy Kerepes Város
Szilasliget településrészen Dr. Rédling Tibor veszettség elleni
összevezetéses eb oltást tart. 

Az oltás idõpontja és helyszíne:
2015. március 26. csütörtök, 8-10 óráig, Kerepes-

Szilasliget Közösségi Ház Posta mögött

Pótoltás: 2015. április 2. csütörtök, 8-9 óráig,
Kerepes-Szilasliget Közösségi Ház Posta mögött

Díjak
A veszettség elleni védõoltás díja: 4.500,- Ft.

Féreghajtó 300,- Ft. /10 tskg.
Sorszámozott eb oltási igazolvány kiállítása 500,- Ft. (akinél

még idáig nem történt meg) állatútlevél elfogadott.
A 164/2008 (XII.20.)FVM rendelet 4 § 7. bek. szerint: „Veszettség
ellen csak elektronikus transzporderrel (chip) megjelölt eb oltható.”
A mikrochip behelyezéssel kapcsolatban hívható Dr. Rédling Tibor
06-28-470-764, vagy a 06-30-966-8415 telefonszámon, vagy keresse
ellátó állatorvosát.
Kérem az eb tartókat, hogy a veszettség oltás során a védõoltás díja
mellett a féreghajtás és az új oltási könyv kiállításának költségeivel is
számoljanak. Oláh János jegyzõ

EB OLTÁS
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A Domonyvölgyben 
tartott idegenforgalmi 

szakmai értekezleten 
városunkat Kiss Károly 

alpolgármester és 
Hajdu Zsófia Csenge

mûvelõdési ház vezetõ 
képviselte

Fogható a SzilasTV a DigiTV-n
Kedves Kerepesiek!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a SzilasTV egy újabb beru-
házás eredményeként már nemcsak a UPC, hanem a DIGI
kábelcsatornáján is fogható.
Tájékoztatásul:
A DIGI esetében adásunkat csak a digitális csatornák között
találják meg. 
Ugyanakkor UPC-elõfizetõknek ismételten üzenjük, hogy náluk
pedig csak az analóg csatornán vagyunk foghatók! (Ki kell kap-
csolni a digitális boxot!)
A DIGI esetében még tart a tesztüzem, tehát ha valami gond
mutatkozik, kérjük, hívják a mellékelt telefonszámot vagy írjanak
e-mailt! 

Tel.: 06-30-228-9506
E-mail: szilastv@gmail.com

Adásunk interneten is megtekinthetõ: www.szilastv.hu

Búcsú Dr Barabás Gábortól
Doktor úr 40 éven keresztül gyógyította a kerepesieket, volt
önkormányzati képviselõ és mindvégig köztiszteletben állt.
2014. március 15-én vette át — a városi ünnepségen - a
Kerepes Város Díszpolgára kitüntetést, sok évtizedes áldo-
zatos munkájáért, amellyel az itt lakókat szolgálta.
Barabás doktor úr
földi maradványait
Cinkotán helyezik
örök nyugalomba
március 11-én, szer-
dán, fél tizenegy óra-
kor. A temetésre az
önkormányzat buszt
indít, amelyre 10 óra-
kor lehet felszállni a
kerepesi temetõ bejá-
ratánál. A busz termé-
szetesen ingyenesen
viszi és majd hozza is
vissza azokat, akik a
temetésen tiszteletü-
ket teszik.

Áramlopást fülelt le a szolgáltató

Jakab Mariann és Paksi Zsuzsa hívására számos tenni
vágyó ember jött ötleteivel a szeméthalmok felszámo-
lása érdekében

Fotó: Gróf
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A bölcsõde épülete még
teljesen újnak látszik,
kívülrõl is, belülrõl is,
pedig már 4 éves. Ez egy
nagyon szép, jól felszerelt
épület, s az intézmény is
jól mûködik benne. Nagy
örömmel láttam, hogy a
dolgozók is ügyesen egy-
másra találtak, jó kis gár-
dát vettem át. — kezdi a
helyzetet értékelve a
bölcsõde február 1-jétõl
hivatalába lépett új
vezetõje, Körmöci
Krisztina.

Nincs alkalom azonban
kényelmeskedni, itt
kemény és következetes
munka folyik, amit
nekem kell irányítani. Az
épületre visszatérve nagyon oda kell figyelnünk, mert a garan-
cia mostanában jár majd le, a használat során kiderült hibákat
kell összegyûjteni és érvényesíteni a garanciát.
Ez lesz majd a soron következõ lépés. Az elsõ feladatom
azonban az intézmény mûködési dokumentumainak, az admi-
nisztrációnak a rendbetétele. Ez jó arra, hogy magam is telje-
se képbe kerüljek, de azért sem tûr halasztást, mert március
3-án kezdõdik egy nagy ellenõrzés, amit a Kormányhivatal
idõszakonként kötelezõen végez. Mindössze egyetlen hóna-
pom van rá, hogy megszerezzem a kellõ helyismeretet, meg-
ismerkedhessek, s tényleges munkakapcsolatba kerüljünk a
munkatársaimmal, s közben elkészüljön minden papírmunka
hibátlanul, például a különbözõ statisztikák.

A bölcsõde 56 férõhelyes, de ez feltételesen értendõ. Egy cso-
portszobában akkor lehet 14 gyerek, ha minden gyerek betöl-
tötte a 2. életévét. Ha kétévesnél fiatalabb gyermek van egy
szobában, akkor nem lehetnek ennyien. Így elõfordulhat, hogy
csak 52 gyermekkel számolhatunk, hiszen 20 hetes kortól 3
éves korig fogadunk gyermekeket. Egy kisgyermeknevelõ
alapállásban 7 gyerekkel foglalkozik. Egy csoportszobában leg-
feljebb 14 vagy 12 gyerek lehet. Két csoportszoba ad egy
gondozási egységet. A bölcsõdei gondozás-nevelésnek speciá-
lis szabályai vannak. Mi úgy mondjuk, hogy van egyfajta
ölelkezési idõ, amikor mind a két kisgyermeknevelõ bent van
a gyerekekkel, és van olyan idõszak, amikor egyedül kell ellát-
nia mind a 14 gyereket. Összesen 17 dolgozónk van,
beleértve a gondozónõket, a kisegítõ személyzetet, a konyhai
dolgozóinkat és a kertészünket.

Kitûnõ konyhánk van. Erre szükség is van, mert egyre
nagyobb számban jelennek meg a speciális diétát igénylõ gye-
rekek, s ez egy elég komoly kihívás. Annál is inkább fontos,
mert szeptember 1-tõl életbe lép az a rendelet, aminek a
bevezetését évek óta halogatták. Ez rendkívül komoly
elõírásokat tartalmaz, népegészségügyi szempontokat figye-
lembe véve határozták meg benne, hogy mennyi sót ehetnek
a gyerekek, mennyi cukrot használhatunk fel, milyen
ételféleségbõl mikor, mennyit lehet adni. Errõl majd szülõi
értekezleten is fogunk beszélni, mert eltérõek lesznek az ízek
az otthonihoz képest, tarthatunk tõle, hogy a gyerekeknek ez
eleinte furcsa lesz. Persze az is igaz, hogy valóban szükség van

minderre az egészséges táplálkozás érdekében. Bizony
számunkra elrettentõ, amikor egy kisgyermek chipset eszik és
kólát iszik. 
Annyiban is tudunk segíteni a szülõknek, hogy már a nyár
végén többet beszélünk majd errõl a csoportos beszélgetése-
ken, adunk tippeket az otthoni étkezéshez is. Vannak olyan
szülõk, akik nem értik miért nem adunk mi is szalonnát a gye-
rekeknek, amikor otthon is adnak nekik. Ez is mutatja, hogy
bizony jelentõs különbségek akadnak a közétkeztetés és az
otthoni étkezés között. Felkészítjük tehát a szülõket, hogy
tudják, mire számítsanak. Tartunk majd kóstolókat, ismerjék
meg, milyen íze van a teljes kiõrlésû lisztbõl készült pogácsá-
nak, és a többi, az átlag magyar konyhában kevésbé használt
ételnek. 

Az iskoláimat részben az ELTE-n végeztem, a fõiskolai oktatás
beindításával az elsõ körben szereztem ott diplomát. A terve-
im között szerepel még ebben a szakirányban a továbbképzés,
a nyugdíjig még bõven van rá idõm. Van egy másik diplomám
is, üzletgazdász-logisztikus vagyok. A Szent István Egyetemen
végeztem az üzletgazdászi, a logisztikai képzést pedig a
Gödöllõi Egyetemen. Ennek a két diplomámnak nagy hasznát
látom bölcsõdevezetõként. A logisztika ismerete segít a
szervezésben, s a fõiskolán „tudás management”-tel foglal-
koztam, abból írtam a szakdolgozatomat is. Ezek a korszerû
ismeretek segítenek engem ebben a feladatban.
Fontosnak tartom a dolgozók belsõ szakmai képzését, a meg-
szerzett tapasztalataik kiaknázását. Szükség van ezekre, rész-
ben a kiégés elkerülése érdekében, részben a nagyon gyorsan
változó elvárásokhoz való igazodásban.

Ma már a bölcsõde nem ugyanaz, mint 20 évvel ezelõtt volt,
amikor inkább gondozták a gyerekeket. Manapság a gondozás
mellett egyre fontosabbá válnak a nevelési feladataink, hiszen
a gyerekek egyre kevesebb idõt tudnak a szüleikkel tölteni.
Végeztem ilyen kutatást, s azt tapasztaltam, hogy a bölcsõdés
korosztály ébrenléti idejében hétköznaponként mindössze 3-
4 órát van a szüleivel. Ez iszonyúan kevés, s eközben ráadásul
az anyukák mosogatnak, vacsorát készítenek, vásárolnak, stb.
Rendkívül rövid az az idõ, amikor a szülõk kimondottan a
gyermekükkel tudnak foglalkozni. Ennél sokkal többre lenne
szükség. Az anyai kötõdést bármennyire szeretnénk, a
bölcsõdében nem tudjuk megadni, pedig az anyai, otthoni
minták meghatározóak az életünkben. Hiába nem emlékszünk
rá, a személyiségjegyeink, a gondolkodásmódunk legnagyobb
része ebben a korban alakul ki. Nagyon sok családban van
olyan helyzet, amiben nekünk kell segítenünk, hiszen nincs
nagymama, elvált az anyuka, stb.

Budapesten lakom, onnét járok be dolgozni. Hosszú idõn
keresztül dolgoztam bölcsõdevezetõként a fõvárosban, utolsó
beosztásomban pedig egyesített bölcsõdevezetõ voltam
Dunakeszin. 
Nagy örömömre szolgál, hogy ide kerülhettem Kerepesre.
Elsõ látásra nagyon tetszett ez a bölcsõde. Jó lehetõségeket
látok benne, igyekszem nagy hangsúlyt fektetni rá, hogy a
bölcsõdei szolgáltatással eredményesen tudjuk támogatni csa-
ládokat. 

Bemutatjuk a Babaliget Bölcsõde új vezetõjét, 
Körmöci Krisztinát, és magát a bölcsõdét

Bölcsõdei felvétellel minden héten,
szerdán 9 és 11 óra között foglalkozunk. 
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A Széchenyi István Általános Iskola hírei
Zsibvásár

Január 16-án, pénteken az
iskolás gyerekek önfeledt
örömmel és nagy izgalom-
mal készültek az évente egy
alkalommal megrendezett
kirakodó vásárra. Itt min-
denki a saját játékait vagy
maga készítette dolgait
árusítja. Lehetõség nyílt cse-
rére ás alkura is, igazi örö-
met és élményeket szerezve
tásaiknak és maguknak. 
A megvásárolt kincsekkel új
játékok kezdõdhettek. A
hangulat kitûnõ volt, és
maradandó élményt jelen-
tett a gyerekeknek és a taní-
tóknak egyaránt.  
„Ha csak lehet, játszik a
gyermek, mert végül a játék
komolyodik munkává.”
/Sütõ András/

Szabó Katalin

MAGYAR KULTÚRA NAPJA, HETE,
HONAPJA

Szerencsére, szerencsénkre oly gazdag a magyar kultúra, hogy
róla beszélni, felidézni- akár csak töredékét is - lehetetlen
egyetlen nap alatt. A „kényszer” szülte, hogy iskolánkban
Kölcseyre és a Himnusz születésnapjára emlékezve sok-sok
napot készültünk ebbõl a kimeríthetetlen témakörbõl.
Tablókon idéztük fel:a nyelvújítási mozgalmat, a népi
építészetet, a híres reform-kori nõket, néptáncot és viseletet. 
Kutató és gyûjtõ munkával készültünk osztályonként a híres
korról, melynek Kölcsey mellett költõ és tudós óriásai voltak:
Kazinczy, Berzsenyi, Vörösmarty, Kisfaludy.
Január 22-én reggel szép és szívhez szóló rádiós mûsorral
emlékeztünk nemzeti imádságunkra, és 10 órakor elsõ alka-
lommal kapcsolódtunk be, több mint százan az „Együtt sza-
val a nemzet” országos internetes programba. Jordán Tamás
vezetésével a Himnusz mellett másik nemzeti imádságunk, a
Szózat is elhangzott. 

Január 28-án pedig Kazinczy szépkiejtési versennyel tiszte-
legtünk anyanyelvünk szépsége, gazdagsága elõtt. 
Ennek helyezettei:
I. kategória 
I. Bölönyi Alexandra 4. c — Mészáros Melánia 4.b
II. Mentusz Anita 5.o- Fazekas Réka 4.b
III. Skolnikovics Natália _ Buzás Ramóna

II. kategória
I. Kozma Dominika 7.o.
II.Kapitány Krisztina 6.b — Kovács Milán 6.a
III:Fekete Viktória 6.a- Demeter Orsolya 7.o.

Babits Mihály azt írta egyik gyönyörû versében:
„Kárpátok ormán ültem egyedül,

És gondolkoztam Kölcsey felül,
Ki félszemével a jövõbe látott,

Szent táltosunk, teljék be látomásod”
Azt remélem, hogy letekintve az utókorra, a kerepesi diákok-
ra, ha nem is teljesen elégedett, de bizakodó lehet jövõbe
tekintõ - látó „szent táltosunk”.
Köszönet érte kollégáimnak, Mészáros Klárának és Kovács
Krisztinának, valamint az iskolai könyvtár dolgozóinak.

Müllnerné magyartanár

Pesti Színházi Élmény

Február 4-én, egy szép szerda délután a felsõ tagozat 6-7.
évfolyamos diákjai színházba mentek Budapestre. A Kolibri
Színházban néztük meg a Kampókemp - kicsit furcsa - címû
elõadást. Kamaszokról, az az rólunk szólt, és a mi sajátos
problémáinkról, gondjainkról a felnõtt világban. Szerintem
tanulságos és vicces is volt mindenki számára a drámafoglalko-
zással egybe kötött kis kiruccanás.
Köszönjük szépen Margit néninek és Klára néninek, hogy

elvittek minket. Várjuk a következõt!
Puszta Tamás 7. o.

Színházlátogatás: Csizmás kandúr

Újra ellátogattak iskolánk 2., 3. és 4. osztályos tanulói a
gödöllõi Mûvészetek Házába, hogy Csimota bérletükkel meg-
tekinthessék a Csizmás kandúr címû mese zenés
feldolgozását.
Már az elsõ pillanatokban nevetett és tapsolt a mintegy 170
kisdiák, hiszen az elõadás bõvelkedett viccesebbnél viccesebb
jelenetekben. Õk is, és az õket kísérõ nevelõk is tartalmas
elõadást nézhettek végig. A gyönyörû, népies motívumokkal
teli díszlet, a meséhez illõ jelmezek mind tovább gazdagították
a mûsor színvonalát. Láthattak beszélõ „csoda macskát”,
szegény legénybõl márkivá lett ifjút, gyönyörû királylányt, kise-
gérré változó gonosz uraságot, aki ezzel elnyerte méltó bün-
tetését, és sok egyebet, ami a mesék világára jellemzõ.
Büszkék lehetünk gyermekeinkre, mert magatartásuk példa-
mutató volt, úgy a színházban eltöltött idõ alatt, mint a HÉV-
vel megtett utazás közben.
Kíváncsian várják a februári elõadást, amikor Micimackó tör-
ténetével ismerkedhetnek majd meg.

Molnár Krisztina

Honfoglalás

2015. február 10-én a Magyar Nemzeti Múzeumba látogat-
tunk el. Honfoglalás címmel múzeumi foglalkozáson vettünk
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részt, melynek során megismertük õseink kalandos útját a
Kárpát-medencébe. Megtekintettük a hunok szálláshelyét,
foglalkozásait, fegyvereit, temetkezési szokásait, ruháit,
ékszereit. Két gyermek be is öltözhetett
korabeli ruhába. Még virtuális kisfilmet is
levetítettek nekünk honfoglalóink életérõl,
ami nagyon érdekes volt.
Olyan élményekben volt részünk, melyeket
a tanórákon is fel tudunk használni.
Felejthetetlen program volt.

3. c osztály
Fazekasné Rácz Gabriella, 

Gróf Tiborné

Sakkbajnoki szuperdöntõ

Még a múlt év novemberének vége felé
sakkbajnoki döntõt játszottak az iskola 4.- 7.
évfolyamos tanulói. Óriási csatában, több
órás küzdelem után is 7 elsõ helyezettje volt
a versenynek. Ezért 2015. február 10-én a
legjobbak újra összemérték tudásukat, kitar-
tásukat, logikájukat az iskola könyvtárában.
A körmérkõzések során most is nagyon szoros és izgalmas
meccsek követték egymást. Végül fantasztikus eredmény szü-
letett. Mind két kategória szuper gyõztese a 4.b-s Bálint
Kristóf lett, maga mögé utasítva a tavalyi bajnok 7. évfolya-
mos Ambrus Laurát is. 2. lett Mató Gergely a 6.b osztályból,
3. pedig Horváth Bence 6.a osztályos tanuló. 
Szívbõl gratulálunk, de nem csak nekik, hanem minden
résztvevõnek. Szép délután volt srácok! 
Köszönjük Müllner Nándi bácsinak a profi játékvezetést!

M. Szabó Margit diákönkormányzat

Felsõs farsang
Kipirult arcok, gyönyörû, hófehér ruhaköltemények, elvará-

zsolt királylányok, párás szemek, izgatottan doboló szívek:
Farsang 2015. a Széchenyiben.
Minden olyan, mint szokott, és mégis más, mégis megismétel-
hetetlen és egyszeri. Igen, a nyolcadikosok keringõjérõl van
szó. Ragonca Imre tanár úr az idén is emlékezetessé tette pén-
tek 13-át, a farsang napját. Ez már igaz!
Aztán az este meglepetése: bálkirálynõt választottunk. A sok
szép lány közül a legtöbb szavazatnak Sárai Éva örülhetett.
Könnyes szemmel vette át a szalagot és rózsát, melyeket
Nagy László, igazgatónk és a büszke osztályfõnök, Szabó Béla
adott át. 
A jó hangulat csak fokozódott az 5. és 6. évfolyamosok
izgalmas, látványos és meglepõ tánc produkciói során. (ismét
köszönet Ragonca tanár úrnak) 
Aztán folytatódott a buli, de már egy másik — barátságosabb-
helyszínen. Volt eszem-iszom, diszkó, karaoke, és persze
mesés nyeremények a tombolán. Mire minden elfogyott, mi is
jól elfáradtunk. 

Köszönet minden gyermek lelkû kollégámnak, és a techniku-
sok gyöngyének, Nagy Ferikének, valamint a jókedvû részt
vevõknek a kellemes estéért. Sokan igazán jól éreztük magun-
kat. Aki mégsem, az magára vessen!

M Sz. Margit, DÖK

Költészet napi elõzetes
(ez nem áprilisi tréfa)

„Szállj költemény, szólj költemény” címmel immár harma-
dik alkalommal indítjuk útjára versküldõ szolgála-
tunkat a Kerepes Rádió segítségével.  A versek és
József Attila iránti tiszteletünk hívta életre a gondo-
latot, mindent meg kell próbálnunk, hogy a legszebb
és a legszemélyesebb gondolatokat is közvetítõ
alkotások, a versek minél többször és minél széle-
sebb körben célba érkezzenek. 
A felsõs diákok legjobbjai szívesen és lelkesen vállal-
koznak az idén is a kért versek tolmácsolására,.
Több mint 100 vers közül lehet majd választani az
iskola április 10-én 9 órától 15 óráig élõben a
Kerepes Rádión keresztül, és a rádió honlapján
közzé tettek listájáról a fent említett napon. 
Kedves Verskedvelõ Városiak! Kérjük, ne hagyják ki
ezt a nagyszerû lehetõséget, hogy szeretteiknek
egyenes adásban küldjék el kedvenc versüket.
Mi nagyon készülünk.

a Széchenyi Iskola magyartanárai
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Kedves Támogatóink!
Az elmúlt évek sok-sok felajánlá-
sait megköszönve óvodánk ala-
pítványa idén is várja a személyi
jövedelemadó 1%-os felajánlása-
it.
Kérjük, ha teheti idén is támo-
gassa gyermekeink
játékállományának bõvítését!

PALÁNTA HAGYOMÁNYÕRZÕ ALAPÍTVÁNY: 
1 8 6 8 8 0 3 8 — 1 — 13
A gyermekek nevében segítségüket elõre is köszönjük:

Az óvoda nevelõtestülete

Csicsergõ Óvoda

Óvodánkban az idén már harmadik alkalommal ünnepeltük
meg a családi farsangot, amit január 31-én, 15 órától 18 óráig
tartottunk meg a Széchenyi István Általános Iskola tornater-
mében. 
A gyerekek már nagyon várták ezt a napot. Az elõzõ hetekben
sokat beszélgettünk arról, ki milyen jelmezt fog felvenni, far-
sangi dalokat és verseket tanultunk, álarcokat, bohócokat fes-
tettünk, díszítettünk dekorációként.

Mûsorunk a csoportok felvonulásával kezdõdött, a gyerekek
jelmezük bemutatása mellett verssel is készültek. A hangulatot
fokozta a Répa, retek, mogyoró együttes produkciója, akik
gyerekeket, szülõket és minket, óvónõket egyaránt bevontak
interaktív táncos játékukba.
A rengeteg tombola és zsákbamacska felajánlásokért külön
köszönet a szülõknek és szponzoroknak.
A büfé színvonalas kínálatáért is a szülõket és nagyszülõket

illeti a köszönet, akik sok finom süteményt és ínycsiklandó
szendvicseket készítettek.
Január végén és február elején minden csoportban lezajlottak
a szülõi értekezletek. Február 4-én a nagycsoportos szülõk
összevont szülõi értekezleten vettek részt, amit a Széchenyi
István Általános Iskola vezetõsége és tanítói tartottak.
Február 6-án az egész óvoda ,,A makrancos
királykisasszony” címû mesejátékot nézte meg óvodánk tor-
natermében, mely nagy sikert aratott a gyerekek körében.
Együtt izgultak és segítettek Furfangos Palkónak meghódítani
a királykisasszony szívét.

Meseliget óvoda

Halacska csoportunkba az elmúlt idõszakban három új kiscso-
portos gyermek érkezett. Mindhárman hamar megszokták új
környezetüket, és szívesen jönnek reggelente óvodába. Baráti
kapcsolataik napról, napra bõvülnek.
A téli idõszak megbetegedései óvodánkat sem kerülte el. A

fertõzések megelõzése, illetve megállítása céljából a játékokat
fertõtlenítõ lemosással igyekeztünk tisztán tartani. Sokat
szellõztettünk a csoportokban, illetve amikor csak tehettük a
szabadban tartózkodtunk a friss levegõn. 
A mindennapi gyümölcsevést a szülõk segítségével tudtuk biz-
tosítani a gyermekek számára. A csoportokban a gyerekekkel
közösen vitamindús gyümölcssalátákat készítettünk és
fogyasztottunk. 
A csapadékos idõ-
járás miatt az udva-
runk pár napra a sár
miatt alkalmatlanná
vált a délelõtti leve-
gõztetések lebo-
nyolítására. Ilyenkor
a környezõ utcákban
sétáltunk a gyere-
kekkel, nézegettük a
téli kiskerteket, a
kikandikáló hóvirá-
gokat csodáltuk.
Február 5-én a Pillangó és a Maci csoportban szülõi értekez-
letet tartottunk. A Pillangó csoportosok az elmúlt idõszak
tapasztalatait beszélték meg, illetve az óvó néni tájékoztatta a
szülõket a második félévben várható programokról.
A Maci csoportos szülõk az iskolakezdéssel kapcsolatos tudni-
valókról tájékozódtak a Széchenyi István Általános Iskola tan-
testülete által tartott beszélgetésen. Igazgató úr tájékoztatója
után a szülõk kérdezhettek a tantestület jelenlevõ tagjaitól 

Szivárvány óvoda

Február 7-én, szombaton, második alkalommal tartottuk meg
szülõi segítséggel az óvodai farsangi bálunkat a Forrás
Mûvelõdési Házban. A bál az óvónõk nyitótáncával kezdõdött.
A fergeteges country hangulat biztosította a mulatozásra való
ráhangolódást.A Margaréta csoportosok táncával folytatódott
a mûsor. Ezt követte a gyermekek jelmezes felvonulása, majd
bûvész, arcfestõ, lufihajtogató szórakoztatta a gyerekeket. A
szülõk sem maradtak ki a szórakozásból, a gyerekeikkel vidám
játékokban vehettek részt.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki vala-
milyen formában hozzájárult a farsang sikeréhez. 
Óvodánkban szülõi értekezletet tartottunk az iskolába menõ
gyerekek szülei részére. Tájékozódhattak az iskola program-
járól és megismerkedhettek a tanító nénikkel. A leendõ elsõ
osztályos gyerekekkel látogatást tettünk a Széchenyi Általános
iskolában. A tanító nénik érdekes programokkal vártak ben-
nünket: festettünk, tánc-és testnevelés órákon vehettünk
részt, amit a gyerekek nagyon élveztek.
Február 16-án óvodánk udvarán, a farsangi idõszakot lezárva
Kisze-báb égetéssel és tavaszváró dalokkal elbúcsúztattuk a
telet. 

OOVVII  HHíírraaddóó
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2015. február 23. délelõtt a kistarcsai és a kerepesi óvoda
pedagógusai — 76 fõ - egy közös rendezvényen vettek részt a
Forrás Mûvelõdési Házba. Egyre több kisgyermek már óvodás
korában szenved cukorbetegségben. Ezért tartják fontosnak
hogy az óvónõk megismerjék a betegség hátterét, a
cukorbeteg gyermek ellátásának lehetõségeit az óvodában.

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány munkatársai és
önkéntesei tartottak elõadást a cukorbetegségrõl, benne a kis-

gyermekkori cukorbetegség tüneteirõl, a vércukorszint
mérésérõl, az inzulinadagolásról és a helyes táplálkozásról.
Erõs Antónia az Alapítvány vezetõje, hangsúlyozta, hogy egy
jól karbantartott cukorbeteg kisgyermeknek lehetõsége van
arra, hogy a közösségben ugyanolyan életet éljen, mint egész-
séges kortársai.
A rendezvény jó hangulatban és sok — sok tapasztalattal zárult.
Köszönet az Alapítványnak!

Soltész Erzsébet, az Alapítvány dietetikusa riporterünknek a
következõket nyilatkozta.
A mai Belevaló programunk célja, hogy a helyi
óvodapedagógusokat és bölcsõdei gondozókat felkészítsük
a cukorbeteg gyerekek érkezésére.. Az elméleti oktatások
után háromféle gyakorlati képzést tartunk a dietetikai,
táplálkozástudományi, vércukorszint mérés és inzulin bea-
dási módok megismerése. A legjobban attól szoktak
tartani az óvónõk, hogy hogy tudják majd beadni a gyere-
keknek, ha szükséges, az inzulin injekciót. Itt, most megis-
merkedhetnek minden eszközzel és egy próbahason ki is
próbálhatják, hogyan kell azt megszúrni. A leggyorsabban
ugyanis a hasba juttatva fejti ki a hatását az inzulin.
Szokták vállalni és utána nagyon büszkék magukra. A vér-
cukor szint mérésen pedig a saját vércukor szintjüket fog-
ják megmérni. 

ÉLÕ RÓZSAFÜZÉR
ZARÁNDOKLAT

Május 9-én, immár
kilencedik alkalommal, 5
helyszínrõl, 9 irányban
indul el a fõvárost
körülölelõ gyalogos
zarándoklat. A
zarándoklat fõ célja: közös
ima hazánkért,
fõvárosunkért, saját lakó-
helyünkért, egyházközsé-
günkért, családunkért.
Hála a jó Istennek a 2014. év tavaszán is szép számú hívõ
ember vett részt nyitott szívvel, imádságos lelkülettel. Az idei
évben is keljünk útra és kérjük Mennyei Édesanyánk közben-
járását!
Az 1. szakasz útvonala: Máriabesnyõ Nagyboldogasszony
Bazilika, Gödöllõ Premontrei Kápolna, Gödöllõ
Szentháromság Plébániatemplom, Erzsébet - park, Tölgyes,
Szent Jakab Parkfalu, Mogyoród Szent László Kilátó
Kápolna, Itt a zarándok csoport két ágra szétválik: 
Mogyoród Szent Mihály Fõangyal — Plébániatemplom, Fót
Szeplõtelen Fogantatás — Plébániatemplom
és Szilasliget Szent László Kápolna - Kerepes Szent
Anna - Plébániatemplom irányába induló csoportra.
A zarándoklat reggel 8 órakor indul Máriabesnyõrõl
/gyülekezõ 7-tõl 7óra 30-ig, majd ima, ismertetés, áldás.
Csatlakozni a fent említett útvonalon bárhol lehetséges. A
zarándoklat lezárása este 7 óra: Püspöki Szentmise Fóton,
a Szeplõtelen Fogantatás - Plébániatemplomban és
Kerepesen, a Szent Anna - Plébániatemplomban.
Kérünk mindenkit, hogy lehetõsége szerint — ha nem is az
egész útvonalon- vegyen részt a zarándoklaton. A zarándoklat
tanúságtétel, legyünk sokan, tegyünk tanúságot!

Hatházyné Juhász Erzsébet és Kralovics Mária
Az 1. szakasz koordinátora és szervezõje

06-20/3654175 - 06-30/4287727, www.elorozsafuzer.hu

A Katolikus Egyházközség Bálja
A Katolikus Egyházközség bált szervezett a Vis Vitalis
Egészségközpont impozáns épületébe, február 14-ére.
A kellemes szórakozás és finom ételek mellett kedves színfolt
volt a Kisvirág fiatal táncosainak fellépése is. A bálról képeink-
kel számolunk be.

Hogyan bánjunk a cukorbeteg gyermekekkel?

Óvodapedagógusok továbbképzése



Amióta a Kerepesi Református Egyházközség birtokába jutott
a Tiszttartó Ház, az egyházközség erejét meghaladó módon küzd
azért, hogy az épület megmaradjon, és mielõbb visszanyerje régi
pompáját. 

Az elmúlt években több mint 3 millió Ft-ot fordítottunk az
épület megmentésére, és ama munkák elvégzésére, amelyek a
feltételét képezik a teljes renoválásnak. Ezt az összeget
egyházközségünk önerõbõl fedezte, erre sem állami, sem önkor-
mányzati, sem pályázati pénzeket nem kaptunk, kizárólag gyüle-
kezetünk tagjai és támogatói, (Boros György és lelkes kerepesi
polgárok) adakozták össze. 

Minden erõnkkel azon vagyunk, hogy a Tiszttartó ház a
Református Gyülekezet és Kerepes város szellemi és kulturális
gyarapodását szolgálja. Ennek érdekében Kerepes város Önkor-
mányzatával az Önkormányzat jóindulatú, segítõkész megkeresé-
sére állandó kapcsolatban és egyeztetésekben vagyunk, hogy az
épület mind a Gyülekezet, mind a Város számára kölcsönösen
elfogadható módú hasznosításáról megállapodjunk. Eme
tárgyalások jelenleg a végsõ szakaszba jutottak, amirõl reménysé-
günk szerint 1-2 hónapon belül írásos megállapodás születik.

Most pedig hadd szóljunk a teljesség igénye nélkül, csak a
legfõbb eseményeket megemlítve arról, mi is történt az épülettel
az elmúlt években?

Amióta az épület a Református Gyülekezet tulajdonába került,
legalább 4 mûemléki szemlén esett át. Kapott némi megerõsítést
a tetõ, majd egy 2013 év eleji mûemlékes bejáráson megállapítást
nyert, hogy a tetõ másodlagos, nem eredeti. A szerkezet több
helyen erõsen korhadt állapotú, egy kritikus helyen pedig egy
összekötõ keresztgerendát évtizedekkel ezelõtt kivágtak a
szerkezetbõl. Az épület falainak összetartásában eredetileg a
tetõn lévõ keresztgerendákhoz kötött vonóvasak segédkeztek,
ezek közül az évszázadok folyamán, valószínûsíthetõen a
tetõszerkezet cseréjekor, átépítésekor néhány eltûnt.

Az épület 2013-ban átesett egy statikai felmérésen is, amikor
is egy pontos alaprajz is készült róla. Eme alaprajzon látható, amit
a mûemlékesek is feltételeztek, hogy a jelenlegi nagy terem
eredetileg 3 kisebb terembõl állt. Valószínûsíthetõ, hogy a TSZ
idõkben bontottak el két falat, hogy a mai nagy teremhez jussa-
nak. Eme falak elbontása statikai szempontból katasztrofális volt.
Az elbontott falaknak komoly szerepük volt a vizes árok felöli fal
és a födém boltíveinek megtartásában. A bontás eredménye egy
nagy terem, - ami mozinak jó volt -, és egy szétnyíló épület lett.
A statikusi szemle egy alapfeltárást is magában foglalt, amit a
mûemlékvédelmi hivatal személyes jelenlétével felügyelt. Itt meg-
állapításra került, hogy az alap az árok felöli részen lefelé haladva
a járda szintjén és följebb van. Az épület falát, csak az oldalán lévõ
kis földterület tartja. Emiatt szükségessé vált az épület megtá-
masztása. Elkészült egy statikai szakvélemény és terv, amit a
mûemlékvédelem jóváhagyott. Az épület a megmentése érdeké-
ben több helyen megtámasztásra került. Ez az árok felöli oldalon
a legszembetûnõbb, ahol 3 méter mélyre lefúrt beton oszlopok
adják a támasztó gerendák stabilitását.

A Kerepesi Református Egyházközség a mûemlékvédelmi
hivatal elõírására elvégeztetett, egy szaknyelven szólva: roncsolá-
sos falkutatást is. Hivatalosan bejegyzett és a mûemlékvédelem
által elfogadott, elismert neves restaurátorok készítettek falkuta-
tási tervet, ami a kutatási terület és kutatási módszer
mûemlékvédelmi hivatal által kért részletes leírását foglalta magá-
ba. A terv 2013. december 21-én a mûemlékvédelemhez benyúj-
tásra került, amit a hivatal megvizsgált és jóváhagyott, a kutatásra
az engedélyt 2014. május 12-i keltezéssel megadta. A falkutatás
eredményérõl egy 24 oldalas jegyzõkönyv készült. Eme
jegyzõkönyv legfontosabb megállapítását hadd idézzem szó sze-
rint: 

“A kutatás során egyértelmûen megállapítottuk, bebi-
zonyítottuk, hogy semmilyen dekoratív kifestés nem tarto-

zott az épülethez, eredetileg a teljes belsõ
, az összes fal- és mennyezet kizárólag meszeléssel volt

borítva. Az épület díszeit a vakolatból helyben húzott
stukkókeretek és a boltvállak plasztikus hangsúlyozása
adta. Nagyon valószínû, hogy ugyanekkor a tiszttartói ház
külsõ vakolatán is csak meszelés volt. A nyílászárók
kõkeretei nagy valószínûséggel fedetlenek voltak, a
világos, porózus faragott mészkõ felület látszódhatott.

A késõbbi korokban sem készült értékes, feltárandó,
védendõ színes kifestés.”

Röviden ez azt jelenti, hogy nem voltak freskók az épületben. 

Továbbá:
periódus: Meszelt idõszak, tisztasági festések, 15-20

különbözõ réteg különíthetõ el. (18. sz-19. sz. közepéig)
I. Színes kifestések enyves kötõanyaggal, 19. sz. közepétõl
II. újabb fehér meszelések (6-8 réteg)
III. sötét tónusú kifestések, némelyik mintás volt 1910-20-tól a

40-es évekig
IV. Magára hagyottság, penészesedés után tisztasági meszelé-

sek (2-3 réteg)
V. Legújabb kori színes kifestések és a jelenleg látható fehér

meszelés/vagy diszperziós festés.
VI. A falkutatást, annak eredményét és a róla készült 24 oldalas

jegyzõkönyvet a mûemlékvédelem egy újabb helyszíni bejárás
alkalmával megvizsgálta és elfogadta.

Testvéri köszöntéssel:
Koncz Zoltán ref. lelkipásztor
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DELFIN GYÓGYSZERTÁR
2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 102. • Tel.:06-28-999-050

Szolgáltatásaink: 

• teljes körû gyógy-
szertári ellátás,
vénykiváltás, 

• rövid határidõvel
egyedi igények
szerinti gyógyszer-
készítés,

• lejárt vagy fel nem használt
gyógyszerek begyûjtése,

• intézmények ellátása, vállaljuk a
közületi megrendelõk gyors,
szakszerû kiszolgálását

• széles gyógytermék paletta,
egyszerû és összetett gyógynövény-
teák, 

• 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
készítményeket

• 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! 

Kerepes legrégebbi épülete a volt Tiszttartói Ház, amit még Grassalkovich Antal építtetett. A helyi értékek közt az egyik
legfontosabb lehet, amelynek megmentéséért és helyreállításáért számos civil ember, önkormányzati képviselõk és
Franka Tibor polgármester úr is küzd. Keressük a megoldási lehetõségét, s máris több felvetésrõl tudunk, milyen módon
lehetne az épületet a rendbetételét követõen méltó módon hasznosítani. Ha minden sikerül, Kerepes büszkesége lehet
ez az épület, amely 300 éves létére még mindig mutatja szépségét, a nemes harmóniát. Most Koncz Zoltán lelkész úr
írását közöljük tájékoztatásként.

Beszámoló a Tiszttartó Házról!
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RÉGISÉG
Pappné Szilvia Mûtárgy Szakbecsüs 
DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BECSLÉS 

KÉSZPÉNZÉRT Vásárol 

Antik Bútorokat, Festményeket, Órákat, Ezüstöt, Szobrokat,
Porcelánt, Régi Pénzeket, Kitüntetéseket, Csillárt, Szõnyeget,

Bizsukat, 
Ékszereket és Mindenféle Régiséget stb. és Hagyatékot. 

Tel.: 06/1-293-1759, 06/70-942-0806, 
06/20-465-1961

A Regionális Vállalkozásfejlesztési
Irodánál igényelhetõ MIKROHITEL
PROGRAMRÓL tájékoztatjuk a
mikrovállalkozások tulajdonosait.

Felmerülõ költségek a következõk:
Az ingatlan fedezet felértékelési díja
(helyi EUFIM minõsítéssel rendelkezõ
értékbecslõt ELFOGADUNK) kb. 20-
40e Ft.
Befogadási díj, kezelési díj, bírálati díj,
szerzõdéskötési díj, folyósítási díj: 0 Ft

A HITEL folyósításának módja:
formanyomtatvány beadása, amen-
nyiben nincs hiánypótlás, a
beérkezéstõl számított 2-3 héten
belül bizottsági döntés, majd elfo-
gadás esetén szerzõdéskötés és
folyósítás

A hitel felhasználható akár
beruházási-, akár forgóeszköz célra,
egyaránt évi fix 3,9%-OS KAMAT-
TAL, egyéb költségek nélkül, elõfi-
nanszírozott, 0 % önerõ mellett. A
konstrukció KEZDÕ
VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA is
elérhetõ!

Hitellehetõség
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Induló és bõvülõ 
programok

FILMKLUB 
a Magyar Filmek Gyûjteménye-sorozatból

A tizedes meg a többiek (Sinkovics I., Darvas I., Major Tamás)
A legényanya (Eperjes K., Pogány J., Eszenyi E., Kállai F., Garas
D.)
Portugál (Nagy Viktor, Pelsõczi Réka, Csuja Imre, Szirtes Ági)
Pacsirta (Páger A., Nagy Anna, Tolnay Klári, Törõcsik Mari)
Mici néni két élete (Kiss Manyi, Páger Antal, Szokolay Ottó)
Én vagyok Jeromos (Alfonzó, Harsányi Gábor, Kállai Ferenc)
Uramisten (Eperjes K., Feleki Kamil, Garas D., Csákányi L.,
Dörner Gy. Nyakó J.)
Egy csésze tea és egy közösen kiválasztott film mellett
eltöltött estét kínálunk!
Elsõ alkalom március 12-én, csütörtökön 18.30-tól
Az elsõ alkalom ingyenes!

„10-ES”KLUBOT INDÍTUNK!  
Várjuk a 4. és 5. osztályos gyermekeket beszélgetni, játszani.
Klubnap : péntekenként 16 - 17. 30 óráig.

Keressük és várjuk azokat  a felnõtt és gyermek bringásokat,
akik kedvet éreznek pár óra letekerésére,  közeli és távoli
vidékek becserkészésére. Csoportvezetõ: Kovács László

„GYEREKJÁTÉK A SZÁMÍTÓGÉP”
Újraindítjuk számítógép ismereti estéinket, ahol szövegszer-
kesztést, levelezést, gépismeretet és internetes
alapismereteket szerezhetnek a résztvevõk. Jelentkezés,
idõpont egyeztetés: Véber Gábor T: 06 20 204 1916   

REJTVÉNY FEJTÕK KLUBJA
Várja az új klubtársak jelentkezését  és csatlakozását Tóth
Lajos és Csapata, kéthetenként pénteken, 18 órakor.

PING-PONG Barátok
A Forrás Mûvelõdési Ház PING-PONG barátai minden
hétfõn, szerdán és pénteken 17-20 óráig játszanak együtt.
Információ kérhetõ a csatlakozásról a csoportvezetõnél,
Polgári Szilviánál.

HÚSVÉTI CSALÁDI KÉZMÛVES 
— ÉS JÁTSZÓHÁZ
2015. március 29-én 10 órától
Hagyományos tojásfestõ technikák kipróbálása (írókázás és
berzselés), gyapjú —technikák kipróbálása.
Eszközös játékok, húsvéti gyermekjátékok, táncház.
Belépõ:500 Ft.
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Ilonkát február 2-án helyezték örök nyuga-
lomra.

Most februárban lett volna 71 éves, sajnos
ezt nem érhette meg. A betegsége elragadta
hirtelen közülünk és családjától.   családja anya
nélkül, a klubunk vezetõ nélkül maradt. De
míg létezni fog a klub, addig mindig köztünk
fogjuk érezni. 

Tele volt tervekkel, szeretettel, ha kellett
küzdeni is képes volt. Biztatta mindig a csapa-
tot, hogy jók legyünk. Az otthoni sok munkája
mellett még hozzánk is vidáman jött. 

Köszönjük szépen, akik eljöttek és elkísér-
ték utolsó útjára. Külön köszönet a
csoportoknak: Lila Akác, Aranyesõ, Pávakör és
a Német Önkormányzat tagjainak. A temetés
végén még Tóth András a Klubtól is külön
elbúcsúztatta. Nagyon szívre ható volt.

Drága Ilonka fájó szívvel búcsúzunk Tõled!
„Hiányzol,! Nyugodj Békében”.

Kalina Mihályné
Lila Akác Nyugdíjas Klub helyettes vezetõje

Nyuszi Szilasligeti Kulturális Egyesület Hírei
Az évadnyitó farsangi bálunkat 2015. január 30-án, délután 15.00-19.00 óráig tartottuk a Szilasligeti
Közösségi Házban. Az Egyesület vezetõje Almássy Bettina - mint a rendezvény háziasszonya — játékos-
ságával, humorával mindenkit magával ragadott.  A hangulatot fokozta a vidám mûsor, a játékok, a kara-
oke, az ötletes jelmezek, a fergeteges tánc, és tombola. Köszönet illeti mindazokat, akik a rendezvény

elõkészítésében, és lebonyolításában, valamint
a finom sütemények és a zsíros kenyerek elké-
szítésében segédkeztek. Felejthetetlen
élményben volt részünk, melyet sokáig emle-
getni fogunk!  Reméljük, a húsvéti locsolóbálra
még többen eljönnek és õk is újabb élmények-
kel gazdagodva térnek haza.  

SzDné

Egy vélemény a sok közül!
„Ez a farsangi buli várakozáson felül jól sikerült.
A jó hangulathoz hozzájárult a kiváló társaság, a
remek programok, mint pl. a karaoke, a
jelmezverseny, a különbözõ játékok és termé-
szetesen a tánc és a finom falatok.  Nagyon jól
éreztem magam és szívbõl remélem, hogy a
többiek is. 

Fentõs Judit

Nyuszi Szilasligeti Kulturális Egyesület Klubdélutánok
A klubfoglalkozásokat a Szilasligeti Közösségi házban minden
hétfõn, délután 14.00-16.00 óráig tartjuk. Mindenkit
szeretettel hívunk és várunk! 
Belépõ, a tagsággal nem rendelkezõk részére 200,- Ft egye-
sületi adomány, az alapanyagokra.

2015. március 2. Virágkészítés rongyból, tojástartóból, papír-
ból, esetleg horgolással.

2015. március 9. Meridián torna, foltvarrás, kézimunkák,
horgolás stb.
2015. március 16. Kvízjáték, társasjáték, kártya, sakk.
2015. március 23. Rajz — festés alapjai.
2015. március 30. Gasztronómiai délután, készülõdés húsvét-
ra — díszek készítése.

Programjainkon ragyogó hangulat és baráti társaság

(Fotó: Fentõs Zoltán)

Búcsúzzunk 
Kiss Lászlónétól, 

a Lila Akác Nyugdíjas Klub
vezetõjétõl
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„D” barátommal összefutni az
utcán, meghallgatni, majd értel-
mezni mondandóját, bizony szelle-
mi kihívást jelent. Így történik ez
most is, miközben mellettünk
autók rohannak és szállingózni
kezd a hó. A fák ágain csüngõ víz-
cseppek gyémánt rügyekként csil-
lognak. Néhány házzal odébb külö-
nös tünemény látszik, a nedves
háztetõkre sárgás ragyogást szór a
Nap. Ha figyelünk, akkor az élet
színpadának talányos rendezõje a
természet arcát szokatlan formájá-
ban is megmutatja nekünk.
Kerepes az élet téliesített díszletei-
ben várakozik a tavaszra.

Barátomnak valami rejtett,
belsõ lámpás fénye világít a
szemébõl. Ösztönös és misztikus
tûz ég benne, melyet rendes
emberi akarat befolyásolni nem is
igazán tud. Haragvó, hosszú
életének régi ablaka sötét
tûzfalakra nézett, és a múlt
örvényeibõl elõtûnõ képek és tör-
ténetek a hosszú élet tudásának
bódulatától színesedtek, sejtelmes
mosolyt vésett a szeme sarkába. Én
régóta tudom, hogy az Õ tündéres,
öreg szívében vad láng lobog.

-Tudod Barátom, - kezdte zakla-
tott mondandóját a mértéktartó
fogalmazás emelkedett harmóniá-

jában, - telik az élet, és a nyugtalan
kor emlékeit, és a régi emberek
lábnyomait lassan elsöpri a szél.
Fogyatkoznak kortársaim, egyre
többször állok meg a temetõ
kapuja elõtt, a távozók neveit néze-
getve. Ekkor mindig a gyermekko-
ri emléktöredékek jönnek a felszín-
re. Talán te is emlékszel, - akkor
régen -, csak hunyorogtunk a
fénylõ nyárban, tejes kukoricát és
krumplit sütöttünk parázson.
Majdnem olyan szabadok voltunk,
mint egy madár. Türelmetlen
világszemlélet nem gyötört, és bár
az élet sok kérdésére nem tudtuk a
választ, de nem is igazán kerestük.
Létünk bugyraiban akkor még nem
kalapált a rettegés. Gondtalan idõk
voltak, miközben várakoztunk
valami megnevezhetetlenre. Igen, a
gyerekkori történetek felszínén
színes fénybõl van szõve a takaró.
Késõbb, - a zenébe szédült évti-
zedben —, amikor tudatom már
irányt is keresett, akkor félõrült
zenészek tapostak gitárokat,
választott utamon meg ott feküdt a
vörös kígyó, és az égbõl izzó kövek

hullottak. Aztán néhány álmom
mégis valóra vált, a virágok az égre
néztek, és képzeletem az ég és föld
közé szivárványból vert hidat.
Emlékszel? Az öreg ház homlokára
az idõ csak véste-véste jeleit, alá
meg keresztet rajzolt a vak gyerek.
Mi akkor voltunk fiatalok.  Azóta én
még mindig válaszokat keresek,
melyekre talán már nem is igazán
várok feleletet. És ha éppen régi
lemezek között böngészek, akkor
pedig valami mást is keresek, nem-
csak hangot. Talán valamilyen rég-
volt hangulatot is keresek. Igen, azt
nehezebb felidézni. És éles képeket
is keresek, néhány arcot a múlt
árnyai közül. Ilyenkor a régi idõk
albumából hangok, képek és illatok
sodródnak felém, és álmaimban
néha a templomkert öreg fáit is
látom. Sokszor kutatok így emléke-
imben. Öregkori nyugtalanság nem
kínoz, ámde ahogy telik az idõm,
úgy érzem mindig erõsebben, hogy
magyar vagyok. Talán érzelmesebb
lettem. - Azt kérdezed, hogy a mai
körülmények milyen hatással van-
nak rám? —Tudod, én már nem

nagyon változom. Telefont lóbáló,
kártékonyan szabadelvû,
kerítésdöntögetõ falka tagja nem
vagyok, ámde gyanakodva figyelem
õket. — Úgy hallom, Kerepesen
csak azért esik télen a hó, hogy az
önkormányzat ellenségeinek
legyen mirõl beszélni. - És barátom,
nem csak a temetõ kapujában töp-
rengek ám, hanem elgondolkozom
a sportpálya elõtt is. Vajon mivégre
terpeszkedik itt kihasználatlanul ez
a ronda kerítésû, üres puszta?
Miért nem látok labdázó gyereke-
ket rajta? Talán majd épül oda vala-
mi hasznos? Ugye, a józan ész logi-
káját nem írja felül egy emocionális
töltés nélküli szerkezeti terv?
Szerintem, az elképzelt városköz-
pont nem feltétlenül indokolja a
jelenlegi intézmények egy helyre
telepítését. Költségvetés, kultúra,
köznyugalom, városközpont, nép-
akarat. - Igen, ilyesmiken is gondol-
kodom. - Azt kérdezed, hiszek-e
még az álmokban? Igen, hiszek.
Ahogy az évek során sokasodnak
ismereteim az emberi életrõl, úgy
növekszik bennem a hit is.
Fantáziám alkotta világomban,
pedig mindig hittem. Valószínûleg
hit nélkül is lehet élni, ámde nem
érdemes.

Kovács Ferenc

Sziasztok! Panka vagyok. Foglalkozásom: terápiás kutya. Fajtám: mudi. Kerepesen dolgozom, a Napfény Házában.
Ottani kalandjaimat írom le nektek.

Panka meséi 13.
Új év, új év, új esztendõ

Jaj de régen találkoztunk! Annyi minden történt azóta a
Napfény Házában, hogy nem is tudom, hol kezdjem!

Elõször is: új év lett. Ez mondjuk engem nem nagyon zavar,
de tudom: nálatok minden hónapnak és napnak jelentõsége
van. Tehát örömmel mondom: idén már 3 éves lesz a Napfény
Háza! 3 éve járnak hozzánk
sérült fiatalok, akiket szeretet
vesz körül, barátok és izgalmas
kalandok várnak rájuk (és per-
sze én is). Nekem egyedül az a
furcsa, hogy tudom: vannak
olyanok, akik még otthon van-
nak, akik nem jönnek. Ha
ismertek ilyen családot,
szóljatok nekik: nagyon
örülnék, ha õk is benéznének,
legalább egy-egy alkalommal,
hogy megismerkedhessünk!

Január elején nagy volt
nálunk az izgalom. Egyik kedves ellátottunknak, Levinek
mûtétje volt. Örömmel jelentem, hogy a mûtét sikerült! Már
újra tud járni õ is hozzánk. Ha láttatok már a farka körül for-
golódó, boldog kiskutyát, akkor el tudjátok képzelni, hogy
fogadtam egy hónap kihagyás után Levit!

Február elején újabb nagy találkozásom volt. Régebben járt
hozzánk egy fiú, Dzsozi. Késõbb beteg lett, kórházba került.
Tudjátok, egy fogyatékkal élõ ellátása nagyon nehéz, hát még
ha beteg! Nagyon nehéz körülmények közé került a család,
már mosógépük sem volt, hiszen anyukája egész nap a fiút

gondozza, dolgozni sem tud eljárni, így a mindennapi ételt is
nehéz elõteremteni. És ekkor megtörtént a csoda: hallva errõl
a helyzetrõl, közületek valaki (aki névtelen kíván maradni) fel-
ajánlott egy teljesen jó mosógépet! Másikotok pedig vállalta,
hogy elviszi azt a családnak! Én is ott voltam, amikor az átadás

megtörtént. Nagy volt az
öröm! Dzsozi nekem örült, pár
percig nem is érezte a betegsé-
get, a szédülést, hiszen engem
simogatott.. Közben a segítõk
a mosógépet szerelték be.
Igenis vannak még jó emberek
Kerepesen!

És itt még nincs vége! A
Napfény Házában elromlott az
egyik telefon. Vicces volt,
ahogy a gazdim és a kollégái
szaladgáltak fel az emeletre
minden hívásnál, de õk vala-

hogy nem örültek neki (pedig én is velük szaladtam!). Így min-
dig félbe kellett hagyniuk azt, amit éppen csináltak. És az ellá-
tottaknak bizony rosszul esik, ha a velük játszó gondozó egy-
szer csak elszalad. Amikor ez kiderült, az egyik ellátottunk
édesanyja, aki már eddig is sokat segített nekünk, hozott egy
„sétálós telefont”! Így a szaladgálások megszûntek, és a
dolgozók azt az idõt is az ellátottakkal tölthetik. 

Tehát elmondhatjuk, vannak nálunk nehézségek, nem is
kevés: betegség, mûtét, elromlott eszközök.., de a ti segítsé-
getekkel mindent meg tudunk oldani! Köszönjük szépen!

MONOLÓG
- Itthon, Kerepesen —
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