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Kerepes Város Polgármesteri Hivatal 
Franka Pál Tibor Polgármester Úr részére 

Tisztelt Polgármester Úr!
Megbeszélésünk szerint tájékoztatom Önt a 2016.03.31-től 
2016.04.06-ig a Széchenyi Általános iskolában - lefolytatott 
a szülők bevonásával - kóstolással egybekötött egyeztetésről. 
Az iskola vezetésével az együttműködés példaértékű volt.

Az étkeztetés tárgyi, és személyi feltételei megfelelőek:
Szabályosan zajlott az ételek átvétele, tárolása adagolása.
A vizsgált időszakban átvétel során mennyiségi, minőségi el-
térés nem volt tapasztalható.
A diétás ételek minden esetben névre szóló adagolásban ér-
keztek.

Az ételekkel kapcsolatos észrevételek:
A szülők az ételadagokat minden estben elegendőnek tartot-
ták, a mennyiségek a tálalókonyhába kihelyezett adagolási 
útmutató szerintiek voltak.
Az ételek ízvilágát a kóstolók megfelelőnek, jónak minősítet-
ték, ízzel kapcsolatos negatív észrevétel a leírtak szerint nem 
volt.

Tisztelt Polgármester Úr.
Megítélésünk szerint a szülőkkel történt közös kóstolás po-
zitív eredménnyel zárult. Tájékoztatás céljából mellékelem 
az érintett időszak étlapját, valamint a szülők, és a tanulók, 
illetve társaságunk kóstolásban részt vevő képviselői által ki-
töltött adatlapokat.
Budapest, 2016. április 20.

Tátrai István üzemeltetési igazgató
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KEREPESI VÉLEMÉNY
Kerepes információs lapja • Megjelenik havonta  3800 példányban. Kerepes Város Önkormányzata 

megbízásából kiadja: Windhager Kft • Felelős szerkesztő: Windhager Károly 
• A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk 

a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg és nem küldünk vissza. 
• Anyagleadás: windhager@decens.eu, telefon: 06-30-335-9050. • Anyagleadási határidő: tárgy hó 5-e. 

• Nyomdai előkészítés: jenografika@gmail.com • Nyomda: Press-Union Kft. Mogyoród.

Elértük a legfőbb célt, Kerepes ivóvize egészséges
Megszűnik a csecsemővíz osztás

Az alábbiakban bemutatjuk az e tárgyban felvett jegyzőkönyv szó szerinti tartalmát

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. május 02. 10.00 óra DPMV Zrt. 2144 Kerepes, Szabadság út 100. szám alatt

Jelen vannak:  
Bókomé Orosz Mária - PMKH GJH NO
Szőcsné Csorba Éva - BFKH NFO
Kiss Károly - Kerepes Polgármesteri Hivatal Alpolgár-
mester
Zsiák Péter - Kerepes-Kistarcsa Ivóminőség javító Tár-
sulás Elnöke
Kaszás Ferencné - Kistarcsa Polgármesteri Hivatal
Domeczné Brancs Katalin - Kistarcsa Polgármesteri Hi-
vatal
Bukri Sándor - DPMV Zrt. Műszaki igazgató
Dombi János - DPMV Zrt. Szilas-menti Üzemigazgató
Gebhard Antal - DPMV Zrt. Hatósági csoportvezető
Sebestyén Erzsébet - DPMV Zrt. Hidrobiológus
Bertalan Zoltán - DPMV Zrt. Műszaki vezető
Balikné Tusán Ivett - DPMV Zrt. Gazdasági irodavezető

tárgy : Kerepes, Kistarcsa település egyeztetés csecsemő-
víz osztás visszavonásával kapcsolatos

Napi szolgáltatott vízmennyiség a csúcsidőszakban a két 
településre 3.000 m3/nap, nyári csúcsidőszakban 6.000 
m3/nap.

Nem üzemelő kutak :
1 kút ammóniás, nincs szivattyú, kivették, az udvaron 
fekszik, beázott- garanciális meghibásodás
2 kút ammóniás, csökkent a vízszint, DPMV Zrt.-nek 
nincs információja hova épült be a szivattyú. Kivesszük a 
szivattyút és megnézzük a csövet, mert a kivitelező nem 
akarja kivenni.
8/a kút /200 liter/perc - 400 liter/perc/ 200 liter/perc az 
irányadó, erősen ammóniás. Nagyobb szivattyúra kell 
cserélni, mint amit beépítettek.
9 kút /fésűs/ csökkenő vízszint miatt a szivattyú folyama-
tosan lekapcsol

8/a - 9 kútnál műszeres vizsgálat fog történni heteken be-
lül a Vízügyi Hatóság előírása alapján.

A nem üzemelő kutak nitrát tartalma határérték alatti, 
azonban az ammónia értékek bizonyos értékben nem 
megfelelőek.

A Népegészségügyi Hatóság részére 2016. március és 
2016. áprilisi ivóvíz-vizsgálati eredmények bemutatásra 
kerültek, és megállapítást nyert, hogy a jelenleg üzemelő 
kutakkal az ivóvíz határértékek tarthatóak. 
A további kutak beüzemelése nitrát tekintetében elvi-
leg nem rejt magában kockázatot, azonban a 10 termelő 
együttes üzemére, és kipróbálására még nem került sor.

A Népegészségügyi Hatóság a csecsemővíz osztás meg-
szüntetését ellehetetlenítő akadályt nem lát, azonban 
felhívja a figyelmet a 4 nem üzemelő kút kockázatára. 
Csecsemővíz osztás elhagyás esetén az ivóvíz-vizsgála-
ti méréseket sűríteni kell, az ütemterv szerinti havi egy 
vizsgálaton felül további havi egy nitrogén formákra irá-
nyuló vizsgálatot kell végezni valamennyi hálózati, és a 
„kimenő” mintavételi pontokon. Az eredményeket soron 
kívül kell a Népegészségügyi Hatóság felé megküldeni. 
Ezen felül a Szolgáltató kézi mérővel is köteles ellenőriz-
ni a vízminőséget, melyet szerepeltetni kell az ivóvíz-biz-
tonsági tervben is. További feltétel, hogy a Szolgáltató-
nak a helyben szokásos módon a csecsemővíz osztás 
megszüntetéséről a lakosságot értesíteni-e kell.

További feltétel a vízosztás megszüntetésének a 
Népegészségügyi Hatóság válaszának megérkezése.
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Képviselő-testületi ülés
2016. április 26.

Napirend előtti felszólalások

Gombkötő Róbert megkérdezte, hogy 
Kovács Ferenc milyen minőségben ír 
a helyi újságba cikkeket, mert ő mások 
véleményére támaszkodva uszító hang-
vételűnek tartja azokat.
Egy kerepesi lakos azt nehezményezte, 
hogy az iskola környékén reggelenként 
rendkívüli bonyodalmakkal jár a par-
kolás. Emiatt kérdezte, hogy mikorra 
várható a parkolóhelyek kialakítása, 
továbbá érdeklődött az elkeserítő álla-
potú Tiszttartó Házzal kapcsolatban. 
Franka Tibor polgármester válaszában 
elmondta, hogy a parkolással kapcso-
latban már elindították a pályáztatást 
a kivitelezésre, a Tiszttartó Ház ügyé-
ben pedig felvette a kapcsolatot az em-
beri erőforrások miniszterével, Lázár 
Jánossal, Vécsey László országgyűlési 
képviselővel, s az épület megmentése 
érdekében egy pályázatírót is bevont a 
munkába. 
 

NAPIRENDI PONTOK

A DPMV Zrt. 2015. évi éves beszámo-
lója 
Sárosi István elnökvezérigazgató el-
mondta, hogy az ivóvízminőség-javító 
program végén járnak. Már csak egy 
műszaki gondot kell megoldaniuk. A 
vízművek elszámolása szerint Kere-
pes nyereséges, és elvégezték a Wéber 
Ede utca felújítását is. Polgármester 
úr jelezte, hogy a nyereségből Kerepes 
infrastruktúráján kívánnak javítani. A 
Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. éves beszámolóját elfogadták.
A SZIGÜ Zrt. beszámolója a 2015. év-
ben végzett munkájáról 
Szegedi Erika ügyvezető ismertette, 
hogy 2007. óta üzemeltetik a kerepesi 

köztemetőt. Feladataik közé tartozik a 
szemét összegyűjtése, a hulladék elszál-
lítása, a temető karbantartása, takarítá-
sa, a fűnyírás, a 24 órás ügyelet bizto-
sítása, a kegyeleti hűtő tisztán-tartása. 
Ezen felül évente 1,5 millió forintot kell 
fejlesztésre fordítaniuk. A tavalyi évben 
a viharok miatt többször kellett fákat 
kivágni, gallyazni. A temető bővítésé-
re vonatkozó terveket elkészíttették, s 
átadták az önkormányzat részére. Az 
idén a temető hosszanti részén új ke-
rítést építenek, kivitelezését augusztus 
31-re tervezik, már meg is rendeltek az 
önkormányzati kft-től.
Franka Tibor kiegészítette az elhang-
zottakat, hogy a Nepomuki Szent János 
szobrot a társaság tulajdonosa, Szegedi 
István és Ő maga pedig magánember-
ként társulva rendbe hozatják egy mű-
emlék restauráló társasággal. A munka 
néhány héten belül elkészül, és a szobor 
vissza-kerül eredeti helyére. Polgár-
mester úr hangsúlyozta a SZIGÜ Zrt-
vel való jó együttműködést, mivel több 
esetben kapott a város tőlük segítséget, 
például a templom állványozásánál. A 
temető előtti parkolóra az önkormány-
zat kér árajánlatot. A beszámolót elfo-
gadták.

A Kerepesi Községszolgáltató Köz-
hasznú Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti 
Terve 
Klacsán István ügyvezető úgy rang-
sorolt, hogy elsőrendű szempont a te-
lepülés biztonságos üzemeltetésének 
végrehajtása, az önkormányzat meg-
rendeléseinek teljesítése, azt követik a 
ragsorban a külső munkák. Polgármes-
ter úr megjegyezte, hogy a dolgozók 
hozzáállása, szakmai képzettsége hagy 
kívánni valót maga után, miután aki va-
lóban akar és tud dolgozni, az nagyobb 
fizetésért munkát vállal építkezéseken. 

Ügyvezető úr ezzel kapcsolatban a 
helyzet megoldását a gépesítésben látja. 
A közmunkások közt eleve kevés a férfi. 
Azonban évente így is 8-10 alkalommal 
kaszálják le a település közterületeit. A 
munkagépekhez szükséges gépkezelői 
papírokat folyamatosan megszereztetik 
a munkavállalókkal, képzés esetén köt-
nek tanulmányi szerződést is, s ha egy 
éven belül távozik az illető, akkor köte-
les visszafizetni a képzési költséget. Pol-
gármester úr a korábbi évekhez képest 
elismeréssel nyugtázta az igyekezetet. 
Az Üzleti Tervet elfogadták.

Beszámoló a Forrás Művelődési Ház 
2015. évi tevékenységéről
Polgármester úr elismerte a Művelődési 
Ház munkáját, különösen a feltételeihez 
és lehetőségeihez képest, eredményei-
ket mind emberileg, mind szakmailag 
szár-nyalónak nevezte. Megjegyezte 
azonban, hogy az állami támogatási 
rendszerben ez a szolgáltatás gyengén 
finanszírozott, ahhoz a városnak sokat 
kell hozzá tennie. A „Beszámoló a ke-
repesi Forrás Művelődési Ház 2015-ös 
munkájáról” című, tanulmányt elfogad-
ták.

Beszámoló a közterület-felügyelők 
2015. évi munkájáról 
Polgármester úr nem titkolta, hogy már 
másodszor találnak a közterület-fel-
ügyelők injekciós tűket, gyógyszere-
ket, s ennek óriási visszhangja van a 
városban.  Franka Tibor polgármester 
a beüzemelést követően a biztonsági 
kamerarendszertől vár jelentős javulást 
a közterületeken. A közterület-felügye-
lők feladata többek közt a talált állati 
tetemek elszállíttatása, amit soron kívül 
tesznek. Az illegális szemétlerakás meg-
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szüntetését csak a lakosság bevonásával 
tudják elképzelni, ám ez ma még nem 
mindig valósul meg, mert az emberek 
félnek bejelenteni, amit látnak, tudnak.

Intézményi alapító okiratok módosí-
tása 
Tajti Krisztina óvodavezető ismertette 
Liptay Gábor kérdésére, hogy jelenleg 16 
db, 15-25 fős csoport van az óvodában, 
illetve működik még egy szükség-foglal-
koztató 20 fővel. A várható gyermeklét-
szám ősszel az iskolába menők leszámí-
tásával és a szeptembertől beiratkozókkal 
együtt összesen a 375 férőhelyen 345 fővel 
indulnak.
Franka Tibor szerint a kiépülő Panoráma 
lakótelep miatt szükség is lehet a szabad 
helyekre. Jakab Mariann említette, hogy 
egy csoport megszüntetésével tornaszobát 
lehetne kialakítani, s ezzel együtt érdemes 
lenne megfontolni 1 fő gyógypedagógus 
alkalmazását, mert erre szükség lenne. 
Ezzel kapcsolatban többen megszólaltak. 
Tajti Krisztina véleménye szerint ez nagy 
segítség lenne, de az összes SNI-s gyerek 
gyógypedagógiai ellátása nem férne bele 
egy státuszba, így továbbra is szükség len-
ne a kistarcsai szolgálat igénybe vételére. 
Dr. Vaszil László javasolta, hogy kérjék 
fel az óvodavezetőt, becsülje meg, hogy 
mennyi normatíva lenne igényelhető, s 
az mennyiben fedezné a költségeket. A 
képviselő-testület elfogadta a módosított 
Alapító Okiratot.
Továbbá elfogadták a Forrás Művelődési 
Ház Alapító Okiratát, valamint a Kere-
pesi Babaliget Bölcsőde Alapító Okiratát, 
továbbá a Kerepesi Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratát is. Ezen túl megszavaz-
ták, hogy a Napközi-otthonos Óvoda fel-
vehető gyermeklétszáma 75 legyen.  

A SZAK intézményvezető nyári tábor 
szervezésével kapcsolatban összeállí-
tott szakmai programja
Horváth Vera intézményvezető ismer-
tette, hogy a táboruk tavaly nagyon jól 
sikerült, Most történik az idei igények 
felmérése a július 11-től induló 2 he-
tes foglalkozásra. Liptay Gábor rossz 
elképzelésnek tartotta, hogy az önkor-
mányzat azt támogassa, hogy ne a csa-
láddal legyen a gyerek nyáron, ráadásul 
ez nem az önkormányzat kötelező fel-
adata, ami pedig 500 ezer forint költ-
ségvetési forrását visz el. Franka Tibor 
ismertette, hogy a terv szerint a család 
fizet 10 ezer Ft-ot és az önkormányzat 
tesz hozzá gyermekenként 6 ezret. Hor-
váth Vera indokolta, hogy a mai mun-
kaerőpiacon 10 hetet egy szülőpár nem 
tud megoldani. A tavalyi évben 186 
ezer forintot kellett az önkormányzat-
nak hozzátennie. Jakab Mariann szerint 
is kevesen számíthatnak a nagy-szülők 
segítségére, közülük sokan még dolgoz-
nak. Az igaz, hogy ez az önkormányzat 

önként vállalt feladata, de ebben segíte-
ni kell a családokat.
Nagy László kifejtette, hogy nem a szü-
lőt támogatják önkormányzati költség-
vetésből, mert a szülő a 10 ezer forinttal 
a gyermek felügyeletét fizeti meg. Az a 
gyerek, aki 180 napig egyébként is az 
iskola területén tölti mindennapi életét, 
annak nem cél, hogy további két he-
tet ott legyen. A 6 ezer forint azokra a 
programokra kell, amivel gyerek tábori 
idejét jobbá teszik.
Dr. Vaszil László szerint a gyerek-fel-
ügyeletet eleve kötelező a biztosítani, az 
önként vállalás arra vonatkozik, hogy 
ne csak megőrzés és unatkozás legyen 
részük. A testület úgy döntött, hogy 
nyári tábort kíván tartatni, s a Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központ vezetője 
részére ehhez egyszeri megbízást ad, 
továbbá 500.000 forint fedezetet bizto-
sítanak.

Szőlő u. 5. fsz. 3. önkormányzati lakás 
értékesítése 
Gombkötő Róbert ismertette, hogy a 
bizottság szavazata azért lett ilyen szo-
ros, mert felmerült az igény, hogy az 
önkormányzatnak legalább 1 szociális 
ingatlannal jó lenne rendelkeznie. Nem 
tartja jónak, ha az utolsó ingatlanukat is 
eladják. Franka Tibor megnyugtatta a 
hozzászólót, ha szükség lesz valakinek 
a lakhatási gondjának a megoldására, 
akkor azt megteszik. 
Végül 7 igen, 4 nem, és 1 tartózko-
dás szavazattal döntöttek az ingatlan 
9.300.000,- Ft vételáron történő érté-
kesítéséről a jelenlegi bérlő számára. 
Amennyiben ezt az ajánlatot a bérlő 
nem fogadja el, úgy a bérleti szerződést 
fel-mondják, a pénzbeni térítési díjat 
kifizetik, és az ingatlant üres lakásként 
értékesítik. 

Önkormányzati közútra sebességmé-
rő készülék telepítése 
Jakab Mariann ismertette, hogy bi-
zottságuk a megújuló energiaforrást 
felhasználó napelemes, akkumulátoros 
készülék telepítését javasolja. Ennek 
kiépítése és későbbi üzemeltetése is ol-
csóbb, mint az elektromos hálózatra 
kötött változaté. A döntés szerint a 3. 
sz. fő közlekedési út területén sebesség-
korlátozásra figyelmeztető berendezés 
kihelyezésére készül telepítési terv, nap-
elemes és akkumulátoros megoldásra.

Az egészségügyi alapellátáshoz kap-
csolódó, vér- és vizelet mintavételi 
lehetőség helyben történő biztosítása 
Dr. Vaszil László ismertette, hogy az 
eddig helyben történő vérvételi lehető-
ség megszűnt. Két lehetőség van, vagy 
megy mindenki a kórházba, vagy az 
Önkormányzat saját hatáskörben meg-
oldja. Az épületek adottságai miatt ezt 

csak a Tölgyfa utcai rendelőben tudják 
megtenni, szakember rendelkezésre áll. 
Szabó Anikó, a PÜB elnöke elmondta, 
hogy bizottságuk bruttó 100,000 fo-
rint/hó összeget javasol a feladathoz 
rendelni. A testület úgy döntött, hogy 
a településen lakóhellyel rendelkező 
állampolgárok részére az egészségügyi 
alapellátáshoz kapcsolódó, vér- és vi-
zelet mintavételi lehetőséget biztosíta-
ni kívánja. Felkérték a polgármestert, 
hogy kössön szerződést a mintavételi 
eljárások elvégzésére, a munkabérre 
100.000 forint/hó összeget állapítottak 
meg.

A Rákóczi Szövetség Beiratkozási 
Ösz-töndíj Programjának támogatása 
A képviselőtestület a 2016. évben 
100.000 forinttal támogatja a Rákó-
czi Szövetség „Beiratkozási Ösztöndíj 
Programját”. A támogatni kívánt tele-
pülés a szlovákiai Alsóbodok.

EnterArt Sajtó és Reklám Produkciós 
Iroda Bt. megbízási szerződése 
A testület felkérte a polgármestert, 
hogy közcélú műsorszámok szolgálta-
tására folytasson le beszerzési eljárást. 
A be-szerzési eljárás eredményének 
megállapításáig elfogadják változatlan 
feltételek mellett az Enterart Satjó- és 
Reklám Produkciós Iroda Bt-vel 2016. 
május 31-ig fennálló szerződéses jogvi-
szony meghosszabbítását.

Törzskönyvi nyilvántartási válto-
zás-bejelentéshez hiánypótlás teljesí-
tése 
A Tajti Krisztina kinevezését eredmé-
nyező 28/2016.(II.23.) Kt. határozatát 
a vezetői megbízás időtartamára vonat-
kozóan 2021. július 1. napjáig módosí-
tották. 

Jakab Mariann a TFI Bizottság nevében 
javasolta, hogy a leendő rendeletterve-
zetben a gyermekek születésekor ülteten-
dő fák helye is már szerepeljen a leendő 
ötletpályázati kiírásban. Liptay Gábor 
véleménye szerint a településköz-pont ki-
építése kiadással jár. A lakosság létszáma 
a Panoráma lakóparkkal növekedni fog. 
Arra kellene hangsúlyt fektetni, hogy a vá-
ros bevételi forrásait növelni tudják. Ezért 
az ipari parkot kellene először forgalom-
képes állapotba hozni. Kiss Károly alpol-
gármester azzal érvelt, hogy ha előkerül 
egy pályázati lehetőség akár egészségügyi 
központra, akár polgármesteri hivatalra, 
de nincsenek kész terveik, akkor remény-
telen a pályázatuk. Franka Tibor a lehaj-
tót és a hulladékkezelőt említette, s akkor 
lehet majd fejlesztésről beszélni, ha ezek 
valamelyike megvalósul. A 011-esre ezért 
várnak ötleteket. Gombkötő Róbert utalt a 
nép-szavazásra, hogy kerüljön-e a 011-re 
a hivatal. Ezzel kapcsolatban szerinte meg 
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kell kérdezni a lakosságot. Szabó Anikó 
megjegyezte, hogy az a népszavazás ered-
ménytelen volt. Bakai Kálmán hangoztat-
ta, hogy ott fákat szeretnének telepíteni, 
egy pihenő parkot kialakítani, s ezt Gomb-
kötő Róbert is támogatta. Bakai Kálmán 
azonban emlékeztetett rá, hogy program-
jukban azon a helyszínen a városközpont 
kialakítása szerepelt, őket ezzel együtt vá-
lasztotta meg a lakosság, ezért képviselik 
ezt az álláspontot. Jelenleg ez egy elhanya-
golt, gazos terület, kell vele valamit kezde-
ni, most a tervezésről szól a dolog.
A testület 7 igen és 5 nem szavazattal úgy 
döntött, hogy hirdessenek település-ren-
dezési ötletpályázat a Sólyom utca – Béke 
utca által határolt területtömb közigaz-
gatási, hasznosíthatóságára. Fölkérték 
Kovács Beáta településrendezési szakér-
tőt, hogy a hatályos település-rendezési 
eszközök és vonatkozó képviselő-testü-
leti döntések alapján tegyen javaslatot az 
ötletpályázat tartalmára. 

A szlovákiai Alsóbodokkal kötendő 
testvértelepülési szerződés 
Kiss Károly alpolgármester elmondta, 
hogy a szlovákiai Alsóbodokkal 2010-
től van szerződésük. Az ottani helyi 
választás után új polgármester került a 
falu élére, a testület átlag életkora 35 év. 
Találkozásukkor az új polgármesterrel 
a kapcsolat felelevenítéséről állapodtak 
meg. A képviselő-testület megszavazta a 
testvértelepülési megállapodást kötését 
Dolné Odbokovce (Alsóbodok) köz-
séggel a kultúra, a sport, az oktatás, a 
turisztika és a felekezeti együttműködés 
erősítése céljából. 

Tájékoztatás a képviselői laptopok át-
adásáról
A testület 10 igen és 2 nem szavazattal 
tudomásul vette az ingyenes használat-
ba adást.

A 87/2016.(IV.5.) Kt. határozat vissza-
vonása 
A testület a Közterületek elnevezése a 
011 és 018 területtömbökben napirendi 
ponthoz kapcsolódó 87/2016.(IV.5.) Kt. 
határozatát visszavonta.

A szennyvízhálózat egész településre 
kiterjedő tervezésének előkészítése 
Franka Tibor elmondta, hogy mintegy 
félezer szennyvízhálózatra nem kötött 
ingatlan van Kerepesen. Pályázati lehe-
tőségre várnak, de addig is terveztetni 
kell. Kérdésekkel kapcsolatban Oláh 
János jegyző ismertette, hogy az önerős 
fejlesztésnek most sincs akadálya, bár-
mely településrészen, ahol elérhető a 
gerinchálózat. A szavazással a testület 
támogatta, hogy Kerepesen, Nagytar-
csán és Kistarcsán a szennyvízcsator-
na-hálózat hiányzó szakaszainak kiépí-
tésére az érintett három önkormányzat 
közösen tegye meg a szükséges lépése-
ket.

A Nyárfa utcai 
lakosok útépítési 
kérelme 
Kiss Károly tájé-
koztatta a többie-
ket, hogy az ott la-
kók folyamatosan 
kérik a megoldást, 
a Meredek utcán a 
víz a zúzott követ 
lehordja az aljára. 
Meg kell oldani 
ezt a helyzetet, 
amihez az utca 
lakói is hajlandó-
ak hozzájárulni. 
Jakab Mariann 
a TFIB határo-
zatát ismertette, 
mely szerint utá-
na következzen a 
Mártírok útjának 
hiányos szakasza. 
A harmadik ja-
vaslat a Dessewffy 
utcára vonatko-
zik. Víg János fel-
vetette, hogy ha 
a lakók önerővel 
támogatnák ezt a 
lehetőséget, akkor 
ezt a befizetendő 
kommunális adó-

ból jóváírhatnák nekik. Franka Tibor 
megjegyezte, hogy az önkormányzat-
nak nem törvénybeli kötelessége utat 
építeni, de ha az emberek vállalkoznak 
a saját boldogulásuk érdekében, hogy 
aszfaltútjuk legyen, akkor az támoga-
tandó.
A testület támogatta Kiss Károly alpol-
gármester javaslatát és fölkérte dr. Ha-
vasi Zoltán mérnököt, hogy a Nyárfa 
utca teljes szakaszára készítsen műszaki 
javaslatot a járda, vízelvezető árok és 
az útburkolat kialakítására. Fölkérték 
továbbá dr. Havasi Zoltán mérnököt, 
hogy a Mártírok útja hiányzó szakasza-
ira is készítsen hasonló módon javas-
latot, valamint a Dessewffy utca teljes 
szaka-szára, a Bajcsy-Zsilinszky útra és 
a Patak utca teljes szakaszára is 

Féléves Kincstárjegy vásárlása 
Franka Tibor elmondta, hogy jelenleg 
250 millió forintja van az önkormány-
zatnak, 30 napon túli tartozása nincs. 
Lekötve majdnem 60 millió forintjuk 
van, amelynek a kamatai nagyon ala-
csonyak. A K&H félévi lekötésre 10 
milliós tételekben 1% kamatot ajánlott. 
A 60 millió Ft hozama fél év alatt 600 
ezer forint lehetne, amely a számlave-
zetési bankköltségre elegendő lenne. A 
testület megszavazta, hogy a 60 milliós 
Ft öszszegből féléves Kincstárjegyet vá-
sároljanak. 
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ESŐVÍZGYŰJTŐ ÉS KOMPOSZTÁLÁSI PROGRAMOT HIRDET 
A KEREPESI ÖNKORMÁNYZAT

A környezettudatos kertgazdálkodás helyi lakosságon belüli 
népszerűsítése érdekében a kerepesi Önkormányzat 
esővízgyűjtő és zöldhulladék-komposztáló programot indít. A 
program keretében jelentkezni lehet az esővízgyűjtő és 
komposztáló berendezések kihelyezéséért. A berendezéseket az 
Önkormányzat ingyenesen biztosítja a helyi lakosságnak. A 
2016. évben 25 db. esővízgyűjtő tartályt és 30 db. komposztáló 
berendezést lehet igényelni az Önkormányzattól. 

GRAF kerek zöld esővíz tartály
Kapacitás: 310 liter. 
Tartozékok: műanyag csap, 
fedél.

KOMPOSTGREEN 380:
Anyag: Polypropylene. Szín:
fekete. Magasság: 820 mm.
Szélesség: 720 mm.
Hosszúság: 720 mm.
Kapacitása: 380 liter.

A berendezések célszerű és 
szakszerű üzemeltetése 

érdekében az igénylőnek szerződést kell kötnie az 
Önkormányzattal, amelyben főleg az alábbiakat kell vállalnia 5 
éves fenntartási időre:
- a csapadékvíz tárolás/komposztálás céljára szolgáló 
edényt rendeltetésszerűen, a jelentkezési lapon megjelölt címen 
saját felelősségre használja.
- amennyiben a fenntartási kötelezettség ideje (5 év) 
alatt elköltözik, ezt be kell jelentenie az Önkormányzatnak. A 
csapadékvíz tárolás/komposztálás céljára szolgáló edényt az 
ingatlan új tulajdonosa átveheti tőle, ebben az esetben az 
Önkormányzat az ingatlan új tulajdonosával lefolytatja az 
átadás-átvételi eljárást. Amennyiben a jelentkező Kerepesen 
létesít új lakó- vagy tartózkodási helyet, az új címre áttelepítheti 
a csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edényt. Egyéb esetben a 

csapadékvíz 
tárolás/komposztálás 
céljára szolgáló edényt 
vissza kell szolgáltatnia 
hiánytalanul, sértetlenül 
és használható 
állapotban az 
Önkormányzat részére 
vagy ellenértékét meg 
kell fizetnie;
- a fenntartási 
kötelezettség ideje alatt a 
nem rendeltetésszerű 
használatból eredő kárt 
megtéríti az 
Önkormányzatnak,
- ha a fenntartási 
kötelezettség ideje alatt a 
csapadékvíz 

tárolás/komposztálás 
céljára szolgáló edény 
megsemmisül, vagy 
ellopják, azt haladéktalanul 
bejelenti az 
Önkormányzatnak;
- tudomásul veszi 
azt, hogy a megrongálódott 
edényt nem cseréli ki és 
nem javítja meg az 
Önkormányzat;
- tudomásul veszi 
azt, hogy a csapadékvíz 
tárolás/komposztálás 
céljára szolgáló edényt 

csak körülkerített magáningatlanon helyezheti el.

A véges készletek és forrás nagysága miatt a berendezéseket 
jelentkezési sorrendben lehet igényelni a Kerepesi 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, ügyfélszolgálati 
időben: (Hétfő: 8.00-12.00-ig, 13.00-17.30-ig, Szerda: 8.00-
12.00-ig, 13.00-16.00-ig, Péntek: 8.00-13.00-ig) 

JELENTKEZÉSI LAP

Kerepes Város Önkormányzatának 78/2016. 
(IV.5.) és 79/2016. (IV.5.) sz. határozatai 

alapján

Csapadékvíz-gyűjtő / Komposztáló 
berendezés igénylése*

Jelentkező
neve:…………………………………………………………
Kerepesi állandó lakcíme, egyben a Csapadékvíz-gyűjtő / 
Komposztáló családi ház helye:

………………………………………………………………..
Igénylő telefonszáma: 

……………………………………………………..
Lakcím igazolása: lakcímkártya fénymásolattal

Esővízgyűjtő/komposztáló berendezés iránti igény leadása 
csak személyesen a kerepesi Polgármesteri Hivatalban (2144 
Kerepes, Vörösmarty u. 2.), hivatali ügyfélfogadási időben 
lehet.

* Húzza alá! Jelentkezési sorrendben csak az első jelentkezők 
igénye kerülhet kielégítésre a készlet erejéig. 

Kelt: Kerepes, 2016. ……………………………………….…

………………………………………………………..
igénylő aláírása
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AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 
VÉR- ÉS VIZELET MINTAVÉTELI LEHETŐSÉG KEREPESEN

Kerepes Önkormányzata a 2016. áprilisi rendes ülésén úgy 
döntött, hogy Kerepes városában biztosítani fogja a lakosság 
kényelmét szolgáló (nem sürgősségi) vér- és vizelet minta-
vételi lehetőséget. Erre azért van szükség, mert a Kistarcsán 
működő egészségügyi szolgáltató a kerepesi lakosoknak már 
nem biztosítja ezt a lehetőséget. Önkormányzatunk heti két 
alkalommal, alkalmanként 3 órában nyújtja ezt a szolgáltatást 
a Tölgyfa utcai orvosi rendelőben (sajnos a szilasi rendelőben 
ehhez az ÁNTSZ nem járulna hozzá) az alábbiak szerint:

Minden hétfőn és szerdán reggel 7-10 óra között Kesziné Án-
gyási Mónika asszisztens fogadja a tisztelt pácienseket (Tölgy-
fa u. 3., orvosi rendelő). Az egészségügyi szolgáltatás előre-
láthatólag 2016. május 18.-ától áll rendelkezésére. A vérvételt 
előzetes telefonos időpont-egyeztetés után lehet csak igénybe 
venni, időpontot munkanapokon 12 és 18 óra között lehet 
kérni, az alábbi telefonszámon: 06-30-8967683.

Franka Tibor polgármester

HIRDETMÉNY
a kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2012.(III.2.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § c) és 8. § (3) bekezdése alapján 

az Önkormányzat által alapított 
Kerepes Ifjú Tehetsége Díj adományozására

A Kerepes Ifjú Tehetsége Díj az ifjú tehetségeknek az is-
kolai tanulmányok, a szellemi, a sport, a művészet és a 
tudomány területén kimagasló eredményei elismerésére 
szolgál.
A díj évente legfeljebb 2 fő, 12-25 év közötti személy ré-
szére adományozható. A díjat ünnepélyes keretek között 
a polgármester adja át minden év augusztus 20-án és ok-
tóber 23-án.
A díj nem adományozható annak a személynek, 
- aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testület-
nek, a Képviselő-testület valamely bizottságának, vagy 
nemzetiségi önkormányzatnak képviselője, vagy aki az 
adományozás időpontjában a Díjak odaítélésére létrejött 
Szakmai Bizottságnak a tagja,
- pártnak és párt helyi szervezetének, valamint annak 
a szervezetnek, amely az adományozás időpontjában a 
Képviselő-testületben képviselettel rendelkezik, 
- annak a magánszemélynek, szervezetnek, aki / amely e 
rendeletben szabályozott valamely kitüntetésben öt éven 
belül részesült, továbbá 
- akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek.
A díj adományozási eljárásának lefolytatásához a Kép-
viselő-testület Szakmai bizottságot hoz létre, amelynek 
tagjai a jegyző, az Oktatási és Kulturális és az Egészség-
ügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke, valamint az ön-
kormányzati oktatási, nevelési és közművelődési intéz-
mények vezetői.
A díj odaítéléséről évente, a Szakmai Bizottság előter-
jesztése alapján a Képviselő-testület az átadás napját 
megelőző ülésén, határozattal dönt.
A díjjal kitüntetett személyek a díjazott nevét, a díj meg-
nevezését és az évszámot tartalmazó vésettel ellátott 
emlékplakettet és 150 000 forint összegű pénzjutalmat 
kapnak.
A díj adományozását indítványozhatják:
- Kerepes Város Képviselő-testületének tagjai és a Kép-

viselő-testület bizottságainak tagjai;
-  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:63. 

§ (1) bekezdésében meghatározottak szerinti helyi 
egyesületek;

-  történelmi egyházak; 
-  nemzetiségi önkormányzatok;

-  a jegyző;
-  a településen működő intézmények vezetői;
-  legalább 30 kerepesi választópolgár egyazon személyre 

történő jelöléssel.

A díj adományozását a Szakmai Bizottságnál, vagy a Pol-
gármesternél kezdeményezhetik 2016. május 31-ig, illet-
ve 2016. augusztus 31-ig.
Kerepes, 2016. május 2.

Oláh János jegyző
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Aranypatkó Étterem
Éttermünk Pest megyében, Kerepes város szélén, a 30-as főút mellett található. Az étterem korábban a Patkó 
Csárda nevet viselte, mely a többszöri tulajdonosváltást követően 6 évvel ezelőtt bezárta kapuit.
Vállalkozásunk igazi kis kincsként tekintett az étteremre, mely azonnal szerelem volt mindannyiunk számára. 
Az átalakítási munkálatok megkezdésekor tudtuk, hogy nagy munka áll előttünk, de abban is biztosak voltunk, 
hogy egy igazi kis család-, és gyerekbarát éttermet szeretnénk létrehozni. A munkálatok ideje alatt folyamatosan 
azon dolgoztunk, hogy minden apró részlet a helyére kerüljön és, hogy minden korosztály kellemesen és elége-
detten töltse el az időt Nálunk. Kemény munka áll mögöttünk, de az álmunk valóra vált! Sikerült egy olyan 
étterem megálmodása és megalkotása, mely a családok törzshelyévé válhat a következő években.
Az étterem új belső tereinek kialakításakor nagy figyelmet fordítottunk a letisztult, elegáns színek, bútorok 
használatára a praktikusság figyelembevétele mellett. Családbarát étteremként igyekeztünk egy igazi kis gye-
rekbirodalmat kialakítani apró vendégeink számára is, ahol kedvükre szórakozhatnak és játszhatnak, míg a 

család többi tagja kényelmesen elfogyasztja ételét, italát. Éttermünk két klimatizált termével 60 + 30 fő befogadására alkalmas.
Minden Kedves Vendégét télen-nyáron, keddtől-csütörtökig 11-21 óráig, pénteken 11-22 óráig, szombaton 12-23 óráig, vasárnap 12-21 óráig. Éttermünk saját parko-
lóval rendelkezik. Jó idő esetén kerthelyiségünkben is elfogyaszthatják ételeinket kellemes környezetben.
Az Aranypatkó Étterem konyhájában elkészített ételek egyaránt kiválóak lehetnek miden korosztály számára, húsevőknek és vegetáriánusoknak, a hagyományos ízekre 
vágyóknak, de még a diétázók számára is akad választék bőven. Ételeink közül a cukorbetegek, laktóz-, és gluténérzékeny vendégek is kedvükre válogathatnak a fi-
nomságok közül. Étlapunk elválaszthatatlan része az ételek kalória és szénhidrát tartalmának megjelölése is, mely az ételválasztás elengedhetetlen része az egészséges 
és tudatos életmódot követő vendégek számára. Ételeinket a modern konyha különleges íz világa és kreativitása jellemzi, de a klasszikus magyar fogások is terítéken 
vannak. Étlapunkban szezonális ajánlatokkal is találkozhat. Ételkínálatunk angol nyelven is elérhető.
Hétköznapokon menüt is készítünk 990 ft-ért kiszállítással. Aktuális heti menüétlapunk facebook oldalunkon található.
Tökéletes helyszín lehetünk ballagásra, családi eseményekre, évfordulókra, osztálytalálkozóra, esküvőkre. Igény esetén, magas színvonalon, teljes körű lebonyolítással 
vállaljuk bármely esemény, rendezvény megszervezését.
Konyhafőnökünk Baracskay Tibor, aki mindig kellő odafigyeléssel és precizitással, friss és minőségi alapanyagokból álmodja meg ízletes ételeinket. Az állandó személy-

zet vezetésével, szakmai tudásával biztosítjuk vendégeink részére a kiváló minőségű ételek és 
italok barátságos, és kedves felszolgálását.

Aranypatkó Étterem • Kerepes, Szabadság útja 286.
Asztalfoglalás: 06-30-363-4010, 06-28-745-010

Facebook: https://www.facebook.com/aranypatkoetterem/
Aranypatkó Étterem Vezetősége

10% 
kedvezmény 

május 31-ig 
felhasználható

Szépkorú 
köszöntése

Kerepes város újabb jó 
egészségnek örvendő 
szépkorú hölggyel lett 
gazdagabb. Tukacs Pál-
né, Jolán néni 2016. áp-
rilis 24-én töltötte be a 
90. életévét. Jolán néni 
három leányt nevelt fel, 
hat unokája és már hat 
dédunokája van. Annak 
ellenére, hogy néhány 
évvel ezelőtt súlyos sé-
rüléseket szenvedett és 
féléves kórházi kezelésre 
szorult, az éveiből lega-
lább tízet le is tagadhat-
na. Az Önkormányzat és 
a Polgármesteri Hivatal 
köszöntésének rendkívül 
örült, hosszasan elbeszél-
gettünk az életéről. 
Ezúton is kívánunk Jolán 
néninek nagyon jó egész-
séget, hosszú boldog éle-
tet.

Kiss Károly 
alpolgármester
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2016-ban ismét az élen. Nos, az első 10 között végeztünk idén 
is a 2000 feletti számú nemzetiségi önkormányzat között.
Ez azt is jelenti, hogy a támogatás összege is a legmagasabb 
lehet idén is, mint már folyamatosan az elmúlt négy évben. Ez 
persze még mindig kevés, hogy a terveinket megvalósíthas-
suk, de legalább önrészre és az oktatási nevelési intézmények 
támogatására elegendő lehet.

Az idén a nyári tábor szervezését a Kerepesi német kultú-
regyesület végezheti és bár a finanszírozást az NÖK idén is 
tervezi támogatni, de reményeink szerin a települési önkor-
mányzat is támogatja a „Stammtisch-t” ebben, mivel Kerepes 
legnagyobb tábor rendezvényét eddig nem támogatta senki. 
Sajnos az idén a pályázatunk ugyan nyert, de forráshiány mi-
att pénzt nem kapott, eztért fontos az Önkormányzati segítség 
az 50 gyereket befogadó táborhoz. Ennek ellenére jelentősen 
emelni az árat nem fogjuk, idén is 18.000 forint egy hét tábor 
a Barbertanyán, amely magába foglalja a teljes ellátást a napi 5 
étkezést, buszkirándulásokat és fürdőzéseket is. Már mostan-
ra, előre, az első 20 hely el is kelt.

Herbertingeni kapcsolatokat támogató 2015-ös döntésünk ér-
telmében küldöttséget küldtünk a sváb kisvárosba. A komoly 
gazdasággal és turisztikai bevétellel is megáldott település, 
szívesen fogadta a kerepesieket. A kulturális kapcsolatokhoz 
nyitottak voltak.

Közmeghallgatást tartunk, melyre minden kedves Kerepesit 
meghívunk. A Szilasi közösségi házban lesz 2016-05-13-án, 18 
órakor. Ennek fő pontjai, a terveink és eredményeink, gond-
jaink mellett a helyi kerepesi időszerű témák is felkerülnek a 
napirendünkre. Egy Kerepesen építendő szemétégető lehető-
sége, a Szilasi rét városközponttá történő beépítése, a kerepe-
si közbiztonság és a környezetvédelem, de a helyi közlekedés 
kérdését is felvetjük. Mivel tanácskozási joggal részt veszünk, 
az önkormányzati munkában, kikérjük az Önök véleményét, 
milyen álláspontot képviseljünk ezekben, de minden más 
ügyben is. Kérjük hát, minél többen jöjjenek el. 

Pályázaton nyertük a forrást a nemzetiségi rendezvényünkre 
is, így megtarthatjuk a Schwabenzugot /svábencúg/ a kultu-
rális hagyományőrző felvonulást is az idén. További progra-
munk a Mező utcai utcabál és a sörfesztivál sem maradhatnak 
el. Mindez persze az NÖK ernyőszervezete, egyesületének 
Stammtisch-klubja nélkül nem érne semmit. Ők is jelentős 
szerepet kapnak idén a munkáinkban is. Új ruhákkal, és ko-
reográfiával bővültünk.

Kapcsolatunk az Önkormányzattal is rendeződni látszik, bár 
néha tüzes viták is vannak, de ez az önkormányzatiság vele-
járója. Mivel mi erélyesebben kiállunk a jogainkért, így az ál-
talunk el nem fogadott, szerintünk egyoldalú együttműködési 
megállapodás helyett, mégis a miénket fogadta el a testület. 
Sőt, ezt terjesztette ki a szlovákokra és a romákra is.

Az iskolának is adunk további támogatást és az ovisoknak is. 
Persze csak annyit, amire telik, hisz mi csak egy kis nemzetisé-
gi, korábbi nevén kisebbségi önkormányzat vagyunk, igy nem 
a mi feladatunk ez, de a tőlünk telőt megtesszük e téren is.

Springer Friedrich

A Kerepesi Német Kultúregyesület klubéletéből

Nagy utazás…
Ez az idő is elérkezett. Elutazhattunk Herbertingenbe, ahonnan 
akár több kerepesi család is származhat. A Knoll (ejtsd Knúl) 
leszármazottak egész biztos. 
Valamikor 1640 tájékán egy osztrák származású fiatalember, - a 
mi Knoll családunk legrégebbre visszavezethető őse-, a harmin-
céves háború elöl a Boden-tóhoz telepedett le. Kitanulta a ko-
vácsmesterséget és Herbertingenbe költözve családot alapított. 
Az élet itt sem volt fényes az idő tájt. A Habsburg fennhatóság 
alatt álló területekről lakosokat toboroztak egyházi és világi ura-
ságok, királyi kancelláriai anyagi támogatással. Öt év adómen-
tesség, családosoknak plusztámogatás, és föld is járt a török által 
kipusztított területek újra benépesítésére. Így aztán a 12 gyer-
meket nevelő család két fia is, az 1700-as évek elején csónakba 
szállt és lecsorogtak a Dunán, Ulmba. Innen az Ulmer-Schach-
tel elnevezésű hajókkal, tutajokkal, ezrével indultak a „Donau 
Schwaben” Ungarnland felé. 
Michael és Johann Kerepesre került, a többiek maradtak. Az Ő 
leszármazottjuk Franz-i bácsi, Herbertingenbe él fiával, menyé-
vel és unokáival az 1648-ban épült műemlék házukban. Említett 
kutatásainkat, Haga úr, az ottani kulturális egyesület vezetőjé-
nek segítségével maga Knoll bácsi is (ismét hivatkozom: ejtsd, 
mint az ott élők- Knúl) alátámasztotta saját családfájának elkül-
désével. 
Elindultunk hát Herbertingenbe egy kis küldöttséggel, partner 
kapcsolat kiépítésére és a család meglátogatására. Artes István 
valamint a Gróf, a Sengel és a Springer család tagjaiból állt a kis 
küldöttség. Találkoztunk a nemrég választott, tevékeny és fia-
tal polgármesterükkel is. Herr Hoppe több mint egy órát szen-
telt ránk és figyelemmel kísérte elbeszéléseinket Kerepesről, a 

Herbertingeni kapcsolatokról, és a lehetőségeinkről. Biztosított 
arról, hogy támogatja a partneri viszony kiépítését, majd később 
talán a testvérvárosi kapcsolat is létrejöhet.
Van francia testvérvárosuk, de nincs kötödés és a nyelv is gon-
dot okoz. Nálunk viszont több minden szólhat a kapcsolatról. 
Az említetteken kívül a kerepesiek közül hamarosan százával 
beszélik a német nyelvet az ifjúságból is. Továbbá Herbertingen-
nek van egy híres kelta földvára, ami szinte teljesen a mi egykori 
kálvária hegyen állott földvárunk fekvésével azonos. Ennek ku-
tatásában is segítségünkre lehetnek az ottani régészek. Múzeumi 
vezetőjükkel már meg is ismerkedtünk Herr Bischofbergerrel, 
akinél laktunk a 300 éves házukban (ez itt nem ritka). Ebben, 
egy legalább 200 éves vendégfogadó és sörfőzde is található. Per-
sze ezt is megnéztük közelebbről, közben jól összebarátkoztunk. 
Ő az egyesületük vezetője, akik a Heuneburgot, a földvárat ke-
zelik. Az állam finanszírozza e földvár múzeumot, de egyesület 
kezeli. Rövid tartózkodásunk eredményes volt, hisz az egyesü-
letünk kapcsolatait bővítettük és Kerepes jóhírnevét növeltük. 

(rója)
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OVI-híradó
Csicsergő óvoda
Április 7-én óvodánk nagycsoportosai a Szilasligeti Hévmeg-
állónál huszárokkal találkozhattak, akik a Tavaszi hadjáratra 
emlékezve Kerepesre is ellátogattak.  
Április 11-én a Kerepesi Általános Iskolában versmondó ver-
senyen szerepeltek nagycsoportosaink, akik a színvonalas sze-
replésért kifestőt és édességet kaptak jutalmul.
Április 14-én a Süni és a Teknős csoportosok a Forrás Műve-
lődési Házban nézték meg a Három kismalac című bábjátékot. 
A kicsik közül többen most voltak először ilyen előadáson. A 
műsort mindvégig figyelmesen nézték a gyerekek, együtt szur-
koltak a malackáknak, hogy túljárjanak a farkas eszén. 
Árpilis 18-án Gurigongó hagyományőrző előadás volt óvo-
dánkban, amin az érdekességek mellett Anett néni irányításá-
val együtt énekeltek és táncoltak a gyerekek.
A Csiga és a Méhecske csoportosok április 18-án, a Fecske és a 
Mókus csoportosok április 21-én látogattak el az Operett szín-
házba, ahol az Erdei kalamajka című mesejátékot nézték meg. 
A színvonalas, szórakoztató előadás nagy élmény volt a gyere-
keknek, akik végigizgulták hogyan lesz a huszár a sok megpró-
báltatás után a királylány kedvese.
Anyák napja előtt minden csoportban lázas munka fojt, hogy 
minden gyermek saját készítésű ajándékkal lephesse meg az 
édesanyját. Az ünnepre versekkel és énekekkel is készültek a 
gyerekek. 

A Delfin és a Fecske csoportosok május 2-án köszöntötték 
anyukájukat és nagymamájukat ünnepi műsorral. A Méhecs-
ke csoportos gyerekek egyesével köszöntötték az anyukájukat, 
akiknek a vers és az ajándék mellett még saját készítésű geszte-
nyepürével is kedveskedtek.
Május 3-án a Teknős csoportosok a virágokkal díszített cso-
portszobában várták anyukájukat, majd minden kisgyerek 
egyesével köszöntötte verssel és énekkel az anyukáját.  
Május 3-án tartotta Anyák napi műsorát a Süni és a Mókus cso-
port is, amin az anyukák mellett sok nagymama is részt vett. 
Az anyukák és a nagymamák minden csoportban meghatódva 
fogadták a gyerekek szívből jövő köszöntőjét és az elkészített 
ajándékokat.

Meseliget óvoda
Április 5.-én anyák napi és csoportfényképezés volt óvodánk-
ban. Az elkészült fényképeket még az ünnep előtt minden csa-
lád megkapta. Reméljük sok örömet szereztünk vele az anyu-
káknak, nagymamáknak!
Április 7.-én Pillangó csoportosaink részt vettek a Hév meg-
állónál a Tavaszi hadjárat hagyományőrző eseményén, ahol 
huszárokkal találkoztak és megismerkedtek a hadjárat esemé-
nyeivel és a huszárok életével.
Április 11.-én a Pillangó csoportból Baranyai Anna és Polovics 
Attila vettek részt az iskolai versmondó versenyen. Óvodása-

ink ügyesen mondták el verseiket, gratulálunk nekik a bátor 
szereplésért!
Április 14.-én óvodánk mind a négy csoportjával megtekintettük 
a Három kismalac című előadást. A gyerekek nagyon élvezték a 
színvonalas előadást, hangosan szurkoltak a kismalacoknak.
Nagycsoportosaink beiratkoztak az iskolába, ami meghatáro-
zó élmény volt számukra. Napokig mesélték az iskolában meg-
élt élményeiket.
Április 23.-án a Föld napja alkalmából kerti munkát szervez-
tünk a hozzánk járó gyermekek családjaival közösen. Az im-
már hagyománnyá vált eseményen megszépült az udvarunk, 
több új bokor is elültetésre került és a balkonládáink is megtel-
tek virágokkal. Köszönjük a résztvevők segítségét!
Április 28.-án Katica és Pillangó csoportos focistáink részt vet-
tek a Bozsik program tavaszi fordulóján. Az ügyességi verse-
nyeken a gyerekek jól megállták a helyüket, élményekkel tele 
érkeztek vissza az óvodába.
Április 28.-án Halacska és a Pillangó csoportosok, május 2.-án 
pedig a Maci és a Katica csoportosok köszöntötték az anyuká-
kat. Minden kisgyermek saját készítésű ajándékkal kedveske-
dett, amelyet szép versekkel és énekekkel színesített műsorok 
keretében nyújtottak át az anyukáknak.

Szivárvány óvoda
 Az április hónap - mint mindig - tartalmasan telt óvodánkban. 
Hatodikán az Ákom-bákom bábcsoport járt nálunk, A mackó 
házikója című mesét nézhettük meg és izgulhattuk végig. Na-
gyon élvezetes és színvonalas előadás volt. 
Hetedikén elsétáltunk a Forrás Művelődési házhoz, ahol a Ta-
vaszi Emlékhadjárat huszáraival találkozhattunk.
Tizenharmadikán fogtuk magunkat és egy nagyot túráztunk: 
felmentünk a Kálvária-dombra, ahol gyönyörködhettünk az 
elénk táruló panorámában, és egy jó kedélyű délelőttöt tölt-
hettünk el.
Hónap végén közösen készítettünk egy gyönyörű májusfát az 
óvoda udvarán, majd az édesanyákat köszöntöttük nagy sze-
retettel.
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A Széchenyi István Általános Iskola hírei
Áprilisi hírmondó
Amilyen változékony időjárást hozott számunkra az április, 
annyira változatos programokat tartogatott iskolánk diákjai 
számára is. A felső tagozatosok program kavalkádja a hó elején 
az Angol Versmondó Versennyel indult, melyre 30 diákunk 
nevezett és mutatta meg tudását.
Majd töretlen lelkesedéssel készültek a gyerekek a Vers és Pró-
zamondó Versenyre, melyre a Költészet Napján, április 11-én 
került sor. 17 felső tagozatos diákunk szavalt azon a délutánon 
és emlegette fel híres költőink halhatatlanná vált sorait. Mind-
két versenyen nagyon ügyesen szerepeltek a gyerekek, ezúton 
is gratulálunk nekik és köszönjük a felkészítő és értékelő taná-
rok munkáját is.

A versek iránti szeretetünk és 
játékos jókedvünk fejeződött 
ki az iskolai „Vicces Vers Át-
író” pályázaton is, melynek 
legjobb pályamunkájával 
ezúton szeretnénk büszkél-
kedni: 
Gratulálunk Kincses Bencé-
nek a vershez és az elért első 
helyezéshez és ezúton kívá-
nunk neki is és a többi „kicsit 
izguló” végzős diákunknak 
sok sikert!
Iskolánk növendékei közül 
néhányan (Bólya Liliána, 
Mentusz Anita, Ambrus La-
ura és Antal Roxána), Mé-
száros Klári néni vezetésével 
részt vettek a Területi Anya-
nyelvi Olimpián a Simándy 
József Általános Iskolában. A 
Olimpiai sportágakkal össze-
kötött anyanyelvi játékokon 
a gyerekek csapat és egyéni 
versenyben is indultak. Egyé-
ni versenyben Bólya Liliána 
3. helyezést ért el, a versenyt 
megelőző internetes edzőver-
senyen pedig második helye-
zést. Mindkét eredményéhez 
szívből gratulálunk!

Kulturális lelkesedésünk a hónap második felében a színház 
felé fordult és kíváncsian vártuk a Baltazár Színház műsorát, 
melynek a Forrás Művelődési Ház adott otthont április 14-
én. Az előadás különlegessége többek között abban állt, hogy 
a szereplők Down-kórral élő fiatalok voltak. A gyerekekkel 
sokat beszélgettünk az előadást megelőzően a másságról, a 
fogyatékkal élők helyzetéről. A darab vidámsága, a színészek 
lelkesedése minket is magával ragadott, így a gyerekek azt a 
következtetést vonták le, hogy a szereplők sok szempontból 
ugyanolyanok, mint egészséges társaik. Ők is mókáznak és ne-
vetnek, így nekünk, szerencsés egészségeseknek csak annyi a 
feladatunk, hogy elfogadjuk és segítsük őket.
Ezzel az élménnyel a tarisznyánkban indultunk új színházi 
események elébe és meglátogattuk a Pesti Magyar Színházat, 
ahol a Muzsika hangja című klasszikust néztük meg, majd az 
ötödikesek néhány nappal később még a tananyaghoz kapcso-
lódóan a János vitéz című előadást is, a Kolibri Színház be-
mutatásában. Mindkét előadás szervezéséért köszönet Kovács 
Kriszta néninek.
A hónap vége felé, április 25-én, ellátogattak az ötödikes osztá-
lyok a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, majd az olvasmányél-
ményükből már jól ismert Grundra, ahol még egy lézerharc-

ban is kipróbálhatták bátorságukat, ahogy annak idején tették 
ezt a Pál utcai fiúk is. 
A nagyon szép, élménydús napról így nyilatkozott Füredi 
Alexandra 5.b osztályos tanuló állatkerti kirándulásról írt 
fogalmazásában: „Annyira jól éreztem magam, hogy szívből 
ajánlom mindenkinek és remélem, hogy a családommal is el 
tudunk majd menni.”
Iskolánk diákjai nemcsak a kultúrát kedvelik, hanem a termé-
szettudományi tantárgyakat is, így április 5-én megrendeztük 
a Természettudományi Napot. Ennek keretein belül a gyere-
kek megcsillogtathatták ügyességüket előbb a kerékpár pályán, 
majd a tornateremben a versenyfeladatokkal, rátermettségüket 
a térképrajzolásban, vagy a gyorsszámolásban. Megtudhatták, 
mi a teendő különböző sérülések esetén, vagy kik voltak híres 
magyar természettudósaink. Beszéltünk az egészséges táplál-
kozásról, megízleltük a különböző zöldségeket, gyümölcsöket.
Bevizsgáltuk a patak vizének minőségét és kis tavat létesítet-
tünk az iskola udvarán élő békacsaládok számára. Örömmel 
adjuk hírül, hogy a kis ebihalak, már vidáman lubickolnak új 
otthonukban.
A hónap utolsó munkanapján pedig közösen tettünk a kör-
nyezetünkért és tisztítottuk lakóhelyünket, városunkat, csatla-
kozva a TESZED országos kezdeményezéséhez. Sokat tettünk, 
kellemesen elfáradtunk és várjuk a virágos májust!

Restás Andrea magyar szakos tanár

Bolondos Dallamok Koncert április elsején
2016. április elsején a Forrás Művelődési Ház gyerekzsivajjal 
és mindenféle hangszerek hangjával telt meg, hiszen zeneisko-
lánk hagyományteremtő első Bolondos Dallamok koncertjére 
készülődtek nagy izgalommal a gyerekek!
A Farsangi Koncert lett elhalasztva áprilisra, egy szerencsétlen 
baleset miatt, de utólag nézve igazán szerencsés, hogy így ala-
kult, mert ez az időpont sokkal jobban megfelelt mind a gye-
rekeknek, mind a tanároknak és még a beöltözést sem kellett 
mellőzni, hiszen április elsején bármilyen bolondozás megen-
gedett!
A koncert különlegessége az volt, hogy itt már minden kis 
zeneiskolás szerepelhetett és pl. az egész gitár, vagy fuvola 
tanszak együtt léphetett színpadra, együtt bolondozva gyere-
kek a tanárukkal.
A koncertnek óriási sikere volt, a közönség jókat derült a vic-
ces produkciókon és igazán jókedvűen távozott mindenki ezen 
az estén. 
Jövőre már biztos, hogy nem farsangi koncertet, hanem ismét 
április elsejei bolondos koncertet fogunk rendezni, reméljük 
mindenki örömére.

Botrágyiné Virágh Orsolya zeneiskolai munkaközösség vezető

Csütörtök esti élmény a széchenyisekkel
Súlyos vírus fertőzés mutatható ki az iskolások körében. A 
színházba járás kényszerének vírusa.
Ez a vírus évtizedek óta végzi – kisebb- nagyobb erőbedobás-
sal és eredménnyel - áldásos munkáját a kerepesi általános is-
kolában.  Szerencsére csak kevesen immunisak vele szemben. 
A színházba járás igényének luxusa megmaradt. Ezt óriási 
eredménynek érzem. Sem divat, sem pénz- és időhiány, sem 
fáradtság nem tudta, és már örömmel látom, nem tudja befo-
lyásolni.
Április 21-én este közel 50 diák, tanáraik és szüleik kerekedtek 
fel, és élvezték felhőtlenül a Pesti Magyar Színház A muzsika 
hangja című darabját. Én is. Tartalmas, érdekes, a fiatalokhoz 
épp úgy szóló darab, mint az idősebbekhez. Klasszikus, siker-
re ítéltetett dalok, remek, látványos rendezés, hibátlan ének és 
kórus számok, mondanivaló….
De nekem mégsem ez nyújtotta a legnagyobb élményt ezen az 

Tizenöt éves 
lettem én
Tizenöt éves lettem én,
Meglepetésem nem lepény
édes,
mézes.
VERSÍRÁS, mellyel 
meglepném
kis szobámnak szegletén
tanárom,
barátom.
Tizenöt évem mögöttem,
ám nem éltem én lökötten,
satnyán,
bambán.
Suli kerülő nem voltam,
ha kellett, hát magoltam
törit,
föcit.
Könyvek, filmek
És persze gépezések,
álmok,
„fájlok”.
Szakközépbe indulok,
még egy kicsit izgulok.
Nem baj,
sebaj.
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estén…, hanem a diákjaink. Itt vol-
tak nem csak a 10, hanem a 14-15 
évesek is, szépen ünneplőbe öltöz-
ve, kíváncsian, érdeklődve, fogéko-
nyan… Jó volt látni őket. Büszke 
voltam rájuk. 
Hiszen nyugdíjas lévén fizikailag 
elszakadtam tőlük, de lelkem egy 
darabja még sokáig láthatatlan kö-
telékként kapcsol hozzájuk. Már 
nem is tiltakozom ellene.
Köszönöm a meghívást és a töret-
len munkátokat kedves (volt) Kol-
légák.  
Müllnerné Sz. Margit

IskolaBál
2016. április 9-én pálmafákkal, és 
trópusi hangulattal népesült be az 
iskola tornaterme, ekkor került 
megrendezésre a Szülői Munkakö-
zösség által szervezett Jótékonysági 
Bál.
Az SZMK-s szülők nagy-nagy izga-
lommal és lelkesedéssel készítették 
elő ezt az estét, ahová szerencsére 
nagyon sok szülő, leendő szülő, pe-
dagógus és ismerőseik jöttek el!
A meghívott vendégek mellett 
(Boronyai Zoltán és Balanyi Rita, 
valamint Zumba Jucus és csapata) 
az iskola tanárokból és anyukákból 
szerveződött tánckara is fellépett, 
fergeteges hangulatot csinálva az 
estére, ami aztán hajnalig meg is 
maradt!
Köszönjük Franka Tibor polgár-
mester úrnak, hogy a bál fővédnö-
ke volt és köszönjük a sok támoga-
tónak, akiket feltétlenül szeretnénk 
név szerint felsorolni! A bálon be-
folyt pénzösszeget a gyerekek ud-
vari játékaira fordítjuk! 

Botrágyiné Virágh Orsolya

Támogatóink:
Hungaroring Sport Zrt.
Mertcontrol Hungary Kft.
Dzsungel Kávézó és Étterem Budapest
Tarzanpark Budapest
Tóth pékség Kerepes
 Illés Cukrászda Kistarcsa
Mácsai-Krizsán Marianna
Szablya étterem Kerepes
Nosztalgia Étterem Kistarcsa
Kincsem Park Budapest
Xerox Magyarország Kft. Budapest
Terike zöldséges Kerepes
Korona Rétesház Kistarcsa
Bali Sajt és Tejtermékek-Szekeres Piac
Kis-Benedek Pincészet Mátra
Cézé Pizzéria
Trixi Szépségsziget
Royal Station Sport-és Szabadidő 
Központ
Angyali Varàzslak Szépsègszalon
Pálinkàs Gáborné torta
Dymol Kft  Kistarcsa
Unichem Gaia Kft.Budapest
Városi Uszoda Kistarcsa
Fakopáncs Játékáruház
Lótusz kozmetika Szilasliget
Élménykucko Kerepes
Ligeti húsbolt
Kincskereső bizomānyi
Pizza Mare Kistarcsa
Grófné Ági női szabó Kerepes
Zumba csoport -Kerepes, Téglás 
Klaudia
Orchidea Szépségszalon
Bűbáj fodrászat, Priskin Szabina, 
Szilasliget
Zumba Jucus és csapata
Sylanus Kft. Kerepes
DM Kft.
Peppy Trade Kft.Kistarcsa
Frejó 2014. Kft. Kistarcsa
Horváth Bánk állatorvos
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Ringató foglalkozás indul
a Forrás Művelődési Házban

(2144 Kerepes, Templom utca 3 .)

Vedd ölbe, ringasd, énekelj! – Kisgyermekkori zenei nevelés

A foglalkozásokon az óvodát megelőző korosztály zenei nevelésére 
kapnak mintát a szülők, a kodályi elvek alapján. Szeretettel várunk

a Ringatóra már néhány hónapos gyerekeket is és minden olyan anyukát, 
apukát, nagyszülőt, aki szívesen énekel, játszik együtt a kicsinyekkel, 
oldott, szeretetteli légkörben. Aki maga is úgy érzi, fontos az, hogy

a művészet eszközeivel neveljünk, aki szívesen énekel, bővíti a dalkincsét, 
vagy éppen önmaga bátortalan az éneklésben, és segítségre, az énekléssel 

kapcsolatban kialakult gátlásainak feloldására vágyik egy közösségben.

800 Ft/alaklom/család
Vezeti: Szántó Dóra Viola

Június 9-én és 16-án bemutató foglalkozás 10 órától,

majd szeptembertől heti rendszerességgel indul a program.
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Dr. Horváth Bánk
kisállatgyógyász

klinikus szakállatorvos

Dr. Henter Áron
Dr. Berényi Evelin

magánállatorvosok

Nyitva: hétköznap 9-20
szombaton 9-1230 

 Telefon: +36-30/ 44-999-18
  +36-28/ 490-369
 0-24h: +36-30/ 22-177-23

2144 Kerepes,
Szabadság út 65. (3-as út)

www.kerepesvet.hu
e-mail: info@kerepesvet.hu

Kívánságra házhoz megyünk!
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渀礀椀琀瘀愀 琀愀爀琀猀
挀猀جئ琀爀琀欀ⴀ瀀渀琀攀欀

㔀⸀　　 ⴀ ㈀　⸀　　
猀稀漀洀戀愀琀

　㠀⸀㌀　 ⴀ ㈀⸀㌀　

䬀愀洀愀爀猀 䜀礀爀最礀
琀攀爀洀攀氀儁椀 戀漀爀欀椀洀爀猀攀

䐀樀渀礀攀爀琀攀猀
昀攀栀爀 猀 瘀爀猀 戀漀爀漀欀

愀 瀀愀氀攀琀琀渀

倀爀猀栀稀 戀爀氀猀攀
洀愀砀⸀ ㌀　 昀椀最

渀礀椀琀猀㨀 ㈀　㘀⸀ 　㐀⸀㔀⸀

㈀㐀㘀 洀漀最礀漀爀搀Ⰰ
瀀椀渀挀攀猀漀爀 ⴀ 猀漀洀氀椀 切琀
琀攀氀⸀ 　㘀ⴀ㌀　ⴀ㤀㔀㈀ⴀ㘀㤀㜀㜀
    　㘀ⴀ㈀　ⴀ㌀㌀㤀ⴀ　㔀

Beszámoló a III. Városi 
Versmondó Versenyről

Április 11-én, a Költészet Napján érdeklő-
dőkkel és versenyzőkkel telt meg a városi 
könyvtár. A Szabó Magda Városi és Iskolai 
Könyvtár a Költészet Napja, József Attila 
születésnapja alkalmából a felnőtt korosz-
tály részére harmadszor hirdette meg a 
versmondó versenyt. Az idén kevesebben 
jelentkeztek, mint az elmúlt két évben, de 
Kerepes mellett jöttek a környékbeli tele-
pülésekről is, (Kistarcsa, Csömör, Gödöl-
lő) ami azt bizonyítja, hogy néha-néha a 
mai rohanó világunkban is szükség van a 
versekre, verses ünnepekre. A harmadik 
alkalommal is elmondható, hogy kistérsé-
gi rendezvényé vált a versmondó verseny, 
ami Kerepes hírnevét öregbíti. A verseny 
fővédnöke az idén is Franka Tibor Kerepes 
polgármestere volt.

Tizenhat versenyző jelentkezett, végül csak 
tizennégyen mondtak verset. Dicséret ille-
ti minden versmondót, a kiírásnak meg-
felelően készültek fel, gyönyörű verseket 
választottak és azokat színvonalasan szó-
laltatták meg, a közönség is hálás volt érte, 
sok tapsot kapott mindenki. A verseny 
előtt Keresztessy Ildikó egy Bródy dallal 
köszöntötte a közönséget, gitáron kísérte 
Keserű Konrád. A rendezvény mindvégig 
meghitt, jó hangulatú volt. A zsűri elnöke 

Lipták Ildikó színművész-drámatanár, a 
zsűri tagjai Kálócz László, Nyári Arnold 
szintész színművész-drámatanárok voltak. 
Nehéz feladat hárult rájuk, a felvonultatott 
28 verset értékelni, rangsorolni, de egyetér-
tésben hoztak döntést a következőképp: 

A versmondó verseny eredménye:
I. Dócs István (Kerepes)
II. Jankovics Gabriella (Kerepes)
III. Konczos István (Csömör)
IV. Mészáros Józsefné (Kerepes
)
Különdíjat kaptak: 
Rémi Jánosné (Kerepes)
Batkiné Patonai Katalin (Csömör)
További dicséretes versmondók: Fehér 
Zsuzsanna, Huszka Judit, Kertészné Szen-
te Margit, Kléber Györgyné, Lukács József, 
Perna Pál, Szabó Csenge, Szilágyi Dénesné. 
Nagyszerű élmény volt a tiszta szívből jövő 
versmondásuk!
A verseny díjazásait felajánlották: Szabó 
Magda Városi és Iskolai Könyvtár, Forrás 
Művelődési Ház és a Kistarcsai Kulturális 
Egyesület.
Minden versmondónak gratulálunk, a dí-
jazás felajánlását köszönjük!

G. Tóháti Ilona
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Vásároljon közvetlenül a gyártótol! 
Nyomtatókazetták, tonerek, tintapatronok 

kedvező árakon minden tipushoz, illetve 
vállaljuk nyomtatók másológépek 

forgalmazását, bérbeadását és szervizelését is! 
Nyomtatovásárlás esetén ingyenes szaktanácsadás, a késöbbi horrorisztikus 

tonerköltségek elkerülése végett! Mailen vagy telefonon kérjen ajánlatot most, 
azonnal válaszolunk: 

nyomtatastechnika@gmail.com • tel.: +36 30 933-0653

Kerepesi VSE 
bemutatkozás

2010. óta tartunk Kerepesen helyi kötődésű 
munkatársaimmal (Kővári Gábor, Pap Tamás, 
Lába Csongor, Gróf Roland, Boár Bence) 
labdarúgó edzéseket óvodás - és iskoláskorú 
gyermekeknek. Az első két évben az akkori 
óvodavezető, Lengyelné Jankovics Mária, és 
a tagóvodavezetők Valter Erika és Gerháthné 
Bárdos Mária támogatásával az óvodákban 
tartottunk labdás ügyességfejlesztő foglal-
kozásokat. Ezután, hogy biztosítani tudjuk 
az iskolába lépő focistáink fejlődését, Nagy 
László igazgató úr segítségével beindítottuk 
az iskolai fociszakkört. 2015-ben megalakult 
a Kerepesi Városi Sport Egyesület, és immár 
közel 70 gyermek látogatja heti rendszeres-
séggel edzéseinket. 
Címerünk a korábbi, már megszűnt labdarú-
gó egyesület címerének újragondolt változata, 
megőriztük a pajzs alakot, és a sárga-fekete 
színt. Viszont megjelenik benne kabalaálla-
tunk, a cinke. Ehhez egy rövid történet fűző-
dik. Az egyik teremedzésünk alkalmával 
meglátogatott bennünket egy kis cinege, és 
az egyik játékosunknak, Véber Kristófnak tá-
madt az az ötlete, hogy legyen ő a mi kabala-
madarunk. 
Jelenleg 4 korcsoportban futballoznak nálunk 
a gyerekek. Mind a négy korosztályos csapa-
tunkkal (U7, U9, U11, U13) részt veszünk a 
Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett 
Bozsik Programban. Jövőbeni terveink között 
szerepel, hogy a 2004-es születésűekkel - 1 év 
múlva - elinduljunk az U14-es Pest Megyei 
Bajnokságban. 
A Kerepesi VSE egy helyi nevelőegyesület, 
melynek elsődleges feladata, hogy lehetőséget 
biztosítson a kerepesi-, és környékbeli gyer-
meknek, hogy nap, mint nap átélhessék a vi-
lág legszebb sportjának minden örömét. 
Várjuk továbbra is a labdarúgás iránt érdeklő-
dő lányokat, és fiúkat!

Elérhetőség: Kővári Péter 06 70 632 4901.
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A MI VÁROSUNKBAN
- itthon, Kerepesen -

Azzal is kezdhetném, hogy a mi városunk felett sohasem 
megy le a nap, az emberek pedig mindig csak mosolyognak. 
Mindez persze nem igaz, hiszen éppen este van, és nézem a 
naplementét. Az ég alja vörösben izzik, és már csak a szélhord-
ta hangok hintáznak a játszótéren. Néhány eltévedt fénysugár 
még táncol a házak falán, és a virágos tavasz díszleteit meg-
nyúlt fénysávokkal legyezi a gyorsan süllyedő napkorong. Ki-
hátrál a házak közül a fény, és lassan beesteledik. A virágporos 
szellő hátára kapja az elfekvő rendőrön utolsóként átzökkenő 
autó hangját, majd nyugalmat simít a kertekre. Az udvar sar-
kaiban tévelygő csend jótékonyan magába szívja a nyugtalan 
rigók neszezését, és már szinte érezhető a végtelen tér és idő 
súlya, melynek csendes, monoton ritmusára táncol az életünk. 
A végtelen világ szertelen képzelgéseinek színpadán, ahol az 
örökkévalóság másodpercei aprózzák el az időt, most régi és új 
idők képei villannak fel. Úgy, mint máskor.

Este van hát, eljött az állatok ideje is. Ugyanis városunk 
egyes részein napnyugta után a vaddisznók veszik át műve-
lésre a köz, és magánterületeket. Háborítatlanul turkálnak, és 
elégedetten röfögnek, talán még nevetnek is a törvényeinken. 
Mindezt teszik például ott, ahol korábban a „fesztiválos” szín-
pad szokott állni, vagyis a „történelmi” központban. A főút 
patak-oldali kertjeiben már nem csak a sötétszemű tolvajok, 
hanem a csörtető vadállatok is kedvüket veszik a kertészke-
dőknek. Úgy vélem, hogy aki, vagy ami ellen a lakosságnak 
védekezni kell, annak nem lehet semmiféle joga! Legyen az 
vaddisznó, vakond, vagy éppen a hátsó kertek besurranója, 
esetleg az ország „zöld” határán beosonó ismeretlenek tömege! 
Úgy tudom, hogy esetünkben az önkormányzat és a rendőr-
ség megegyezése valamilyen jogi alapot is teremthetne – la-
kott területen belül - a vaddisznók kilövésére. Ha nem védett 
élőlényekről van szó, akkor miért nem intézkednek? Ebből is 

látszik, hogy egészen elképesztő, sokszor életidegen törvények 
szabályozzák mindennapjainkat. Vigyáznunk kell, hogy saját 
kertünkben a károkozások miatti mérgünkben szét ne rúgjuk 
a hangyabolyt, vagy a vakondtúrást, mert feljelent Strasbour-
gban egy eszelős állatvédő. Mindennek kapcsán kijelenthető, 
hogy a liberális törvénykezés általában nem más, mint erőszak 
a normális emberi természeten. A brüsszeli, uborkaméret-elő-
író, ormótlan agyrémgyár, ahol a szabadelvű melléktermék a 
már velük született tisztességtelenség, és ahol az állandó ha-
zudozás nyomasztó árnyékában a képmutatás a díszlet, ott bi-
zony a gépesített kultúrarombolás már megölni látszik a még 
forrás-tiszta emlékezet által őrzött ősi tudást is. Tehát ideje 
lenne ezt a feje tetejére állított világunkat talpára billenteni!

Franka Tibor polgármester úr „A kövér szegénységről”- 
című írása szintén egy abnormális törvény okán született. 
Ugyanis előírás, hogy iskolai szünetekben is - „természetesen” 
térítés nélkül - etetni kell az igénylőket. Jó lenne, ha a Fidesz 
kiszórná soraiból azokat, akik ilyen ostoba rendeletek kiagya-
lásával hergelik a lakosságot. Egyébiránt országunkban egy 
normális ember sem hiszi el, hogy négymillió ember éhezik. 
Ezzel a hazugsággal is csak a közhangulatot próbálják rontani a 
balosok. Az viszont lehet, hogy néhány munkakerülő gyereke 
éhezik, amiről viszont nem az állam tehet. Ezért ez a rendelet 
felháborító! Segély folyósítása helyett munkára kellene köte-
lezni egyeseket, nem pedig finanszírozni őket! Úgy gondolom, 
ez nem olyan bonyolult elvárás.

Így látom én, amint megélt világunk rozoga szerkezetébe 
homokszem kerül. Ilyenkor szétkiáltom a csendet, és a gondok 
- bajok felett perlekedve írom le gondolataimat. Úgy hiszem, 
időnként meglátom a tévutak kereszteződéseiben a régi, meg-
kopott jelet, amely az egyszerű összefüggések felé mutat irányt. 
Úgy, mint most.                                                          Kovács Ferenc

Lakossági válasz a Kövér szegénységről c. írásra
részletek a levélből

Tisztelt Polgármester Úr!
Általában nem kenyerem a Kerepesi Vélemény havilapban időn-
ként megjelenő …  cikkekre való reagálás, de mivel a 2016. áprilisi 
számában „A kövér szegénységről” c. írását vitaindítónak szánta, 
így kivételt teszek. Cikke egyébként több szempontból is érdekes, 
mert bizonyos részével, ami alatt a rászorult gyerekek törvényben 
előírt élelmiszer adagjainak fel nem vételével, azaz annak pazar-
lásával, magam is azonosulni tudok, de az egész cikk elolvasását 
követően mégsem egy pozitív szájíz maradt bennem. Nézzük ta-
lán részleteiben:
1. Nem vagyok egy dietetikus, de mindennapi vásárlóként az-
zal tisztában vagyok, hogy a manapság „olcsó”, így a szegényebb 
honfitársaim részére nagyobb spórolás nélkül elérhető élelmiszer 
nem a legegészségesebb kategóriába tartozik. Azt hiszem nyu-
godtan ide sorolhatjuk még a „magyarosnak” nevezett ételeket 
is, amelyek oly sokan íze miatt preferálunk, de hagyományosan 
koleszterin és szénhidrát bombaként hat szervezetünkre. Semmi 
gond nem lenne, ha ezeket a hagyományos ételeket kemény fizikai 
munkával ledolgoznánk, de manapság ez igen ritka, és vélemé-
nyem szerint ide vezethető vissza nemzetünk „kiemelt”, harmadik 
helye az említett kövérségi táblázatában.
2. …, nem kis eredménynek tartom a szegénységben lévő gyere-
kek részére az ingyenes étkezés biztosítását. Az, hogy ezt a támo-
gatást kik és milyen módon vehetik igénybe (lásd a terepjáróval 
érkező gyerek minimálbérre bejelentett szüleit) sokkal inkább 
tartom a jelenlegi hatalom hozzá nem értésének, szelektálni nem 
tudásának, mint az ellenzék bűnének.
3. Mi akkor a megoldás? Javasolnám például a minimálbérek 

olyan méretű megnövelését, hogy abból tényleg meg is lehessen 
élni. Ha ez nem megy, akkor az ingyenes étkezések jogosságának 
nem csak a bejelentett minimálbér alapján történő megállapítását, 
hanem a család tényleges vagyoni helyzetének figyelembe vételét. 
Ha egy embernek olyan jól menő vállalkozása van, amely saját pa-
lotát és drága autókból álló flottát képes fenntartani a tulajdono-
sok kizárólagos használatára, ne mondhassuk azt, hogy „én csak 
a cégem minimálbérre bejelentett alkalmazottja vagyok”, mert ez 
nem igaz! Ezek után persze ne is járjanak azok a kedvezmények, 
amelyeket a rászorultak részére biztosít az állam!
4.Azt hiszem a konkrét kerepesi helyzetre is érdemes lenne egy 
kicsit kitérnem. Mint írta, Kerepesen 34 halmozottan hátrányos 
gyerek jogosult a szünetekben is az ingyenes étkezésre. Szerintem 
sem megoldás az, hogy egy teljes iskolai konyhát, személyzetet, 
biztonsági őrt és közterület fenntartót biztosítsunk 34 adag ebé-
dért. Egyszerűbb lenne viszont ezeket az adagodat központilag 
dobozba csomagolva kérni és naponta az arra rászorulók részé-
re kiszállítani. Városunk nem olyan nagy, hogy egy ember (akár 
részmunkában is), pár ezer forintos költséggel, egy önkormány-
zati gépkocsi biztosításával ezt ne tudná megtenni naponta legfel-
jebb két óra alatt. A gyerekeket így nem kell kitenni az esetleges 
megaláztatásnak, hogy naponta az iskolában, annak környékén 
mindenki lássa, kik is azok a „szegénykék”, de nem kell fizetni az 
említett konyha üzemeltetésének díját és azt a sok embert, akit a 
cikkben említett. Egyszerű logisztika, ami olcsóbban több szolgál-
tatás nyújt a rászorulók részére.
Üdvözlettel:

B.L.



Ez egy jó hír

Hívogató harangszó szó nélkül is majdnem megtelt az immár 
több mint 4 éve önálló kerepesi református gyülekezet ideigle-
nes otthona, a Szilasligeti Közösségi Ház egyetlen terme május 
1-jén. A hónap első vasárnapja volt. Anyák napja. A szép idő, 
a virágba és illatba borult természet, a várva várt enyhülés, 
az anyák napi könnyes, mosolygós érzések azonban másfajta 
gondolatokat is elindítottak bennem. A felelősségét. Mindany-
nyiunk felelősségét, nem csak önmagunkért, hanem gyerme-
keinkért, unokáinkért.
Milyen jó így együtt lenni! Szépre, jóra, türelemre, megbocsáj-
tásra, hitre nevelni gyermekeinket. Jó példát mutatni. Ahogy 
szüleink is tették. Bizalomra, kitartásra, munkára ösztökélni, 
ha kell dicsérni, vagy korholni, ha az vezet célra.
Milyen jó lenne így együtt lenni! Többször, sokkal többször. 
Nem csak húsvét, pünkösd és karácsony napján, esetleg ke-
resztelés alkalmával vagy a temetés utáni fájdalomban. Meg-

ismerni egymást, törődni egymással, 
közös célokat találni és a munkánk-
ban örömet lelni.
A kerepesi gyülekezet élő, szeretettel 
várja a családokat, a családot nélkü-
lözőket, a fiatalokat és az idősebbeket 
egyaránt. Az ajtó tárva, csak be kell 
lépni rajta. Minden vasárnap – és más 
ünnepnapokon - 9 órától Koncz Zoltán lelkipásztor tart isten-
tiszteletet. 
Munkája sokak számára már ismert, látható és tapasztalható, 
a minden napi életben nyomon követhető. Nem csak a refor-
mátus gyülekezet előtt, hanem minden lehetséges helyen és 
időben hirdeti az evangéliumot, hogy így tegye jobbá, szebbé, 
méltóbbá az emberi életet közöttünk. 
Hittant tanít az általános iskola minden évfolyamán, ifjúsági 
csoportot szervez, folytatja elődjeinek  szervező és építő te-
vékenységét, hogy egykor temploma is legyen a gyülekeze-
tünknek, végzi a műemlék épület körüli teendőket,  törődik 
az idősekkel, a város rendezvényein részt vesz, beszédet mond, 
igét hirdet, áldást hordoz, keresztel és temet, az az része min-
dennapjainknak. 
Munkája csak kezdet. Ahhoz, hogy kiteljesedjen, hogy az elve-
tett mag kicsírázzon, szárba szökkenjen, sok időnek kell eltel-
nie, és minél többen részt kellene ebben vennünk. Hittel, türe-
lemmel, szeretettel, sok erőfeszítéssel. A jelen a jövőért fontos. 
Így gondolta ezt József Attila is.
„Anyám, egy falat kenyért sem ér az élet
De nagy hitem van, s szép jövőért élek…”

M. Szabó Margit


