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Elérkezett a szeptember. A Széchenyi
István Általános Iskola kitárta kapuit, s az
ünnepélyes tanévnyitón köszöntötte
minden régi és új kisdiákját. Az ünnepsé-
get Nagy László igazgató úr nyitotta
meg. Röviden tájékoztatta a megjelent
szülõket az aktuális törvényi változások-
ról, illetve bemutatta Kaczurné Méder
Timeát, iskolánk új igazgatóhelyettesét
és az iskola több új pedagógusát is.

Ezt a tanévet 72 kis elsõs kezdhette
meg a falak közt, s közülük 50 kisgyer-
mek német nemzetiségi osztályba jár. A
nagyobbak apró kis ajándékkal
kedveskedtek a leendõ elsõsöknek, akik
csillogó szemekkel néznek minden
újdonságot. Az eltelt néhány hét sok
izgalmat hozott a tanulni vágyó gyere-

keknek, s közben szép lassan beszoktak
az iskolába. A tanító nénik rengeteg
ötlettel, játékkal, érdekességgel készül-
tek fel erre a tanévre. 

Nagy siker a kicsik körében a német
nyelv. Szécsi Zsuzsanna és Gróf Tiborné
Erzsike kolléganõink kimeríthetetlen
ötlettárral, élvezhetõen tanítják ezt a
tárgyat, s néhány kisgyerek már otthon
is el tud dicsekedni megszerzett tudá-
sával. 

Az idei tanévben is lehetõsége van
diákjainknak úszni, a mindennapos test-
nevelés keretein belül. Köszönet érte
Kerepes Város Önkormányzatának, az
iskola fenntartójának, mely a
költségeket a gödöllõi tankerülettel
együtt felvállalta.

A Széchenyi István Általános Iskola
ebben az évben is elindította az óvoda-
iskola projektjét, mely több lehetõséget
is biztosít a most nagycsoportos óvodá-
soknak és szüleiknek az intézmény
megismerésére. Az elsõ ilyen ismerke-
dések már meg is történtek az óvodai
szülõi értekezleteken.

Az év, hasonló eseményeirõl tájéko-
zódhatnak a www.szechenyikerepes.hu
honlapon. Sok szeretettel várunk
minden kedves érdeklõdõt. Már most,
szeptemberben látjuk, hogy izgalmas és
nagyon mozgalmas tanév elõtt állunk,
amelyhez nagyon sok sikert és kitartást
kívánunk gyerekeknek és szüleiknek
egyaránt.

Köszönettel: Szilvi néni

Tanévnyitó

Immár hagyománnyá vált a szeptember elsõ felében
megrendezésre kerülõ Széchenyi-emléktúra, melyen évrõl
—évre az iskola is képviselteti magát. Az eddigi gyakorlattól
eltérõen az alsó tagozat szombat helyett pénteken teljesítette
a 6 km-es távot. Köszönjük szépen a lehetõséget Pivarcsi
Gábornak és a többi szervezõnek. Pénteken reggel 10 osztály
vágott neki a 6 km-es kihívásnak, melyet mindenki dicséretet
érdemlõ módon teljesített. A kis elsõsök nagyokat
megszégyenítõ kitartással vettek részt az egész délelõtt tartó
programon. A kellemesen elfáradt túrázók elismerésül kitûzõt
és névre szóló emléklapot kaptak. 

Széchenyi 
teljesítménytúra 
az alsó tagozaton

Tisztelt Olvasók!
Várjuk írásaikat, véleményüket az Önöket érdeklõ történésekkel,
ügyekkel kapcsolatban. Kérjük, ossza meg Lakótársainkkal a
közérdeklõdésre számító és tartozó gondolatait, fogalmazza meg kriti-
káját, tegye fel kérdéseit, közzétesszük, igyekszünk utánajárni és meg-
válaszolni azokat. Olvasói levelek, vélemények rovatunkba várjuk leve-
leiket, melyeket a szerkesztés jogát megtartva lapszámainkban megje-
lentetünk. (Kivétel a durva hangnemû, személyeskedõ, névtelen leve-
lek.) E-mail címünk: velemeny@kerepes.hu, gorgenyister@gmail.com,
telefonszám: 06 20 559 8930.

A 2013/14-es tanévben mintegy
2800 oktatási intézmény
kapcsolódott be Az iskola
rendõre programba, amelyben
több mint 2200 rendõr vesz
részt. A tanév elején, szeptem-
berben, az oktatás kezdetének
és befejezésének idõszakában a
rendõrség a polgárõrökkel
közösen „fokozott jelenlétet biz-
tosít” az iskolák környékén ott,
ahol ez közbiztonságilag
indokolt.
Az iskolarendõr a helyi rendõri
szerv és az iskola közötti kapcso-
lattartó, aki szolgálati feladata
mellett - sokszor saját szabadi-
dejének terhére - végzi tevé-
kenységét. Elvárás velük szem-
ben, hogy jól ismerjék az iskola
környékének közlekedésbizton-
sági helyzetét és ennek függvé-
nyében felhívják a tanárok, a
szülõk és a gyerekek figyelmét a
rájuk leselkedõ veszélyekre.
Az iskola rendõrének feladatai:
- a tanév kezdetét megelõzõen

kapcsolatfelvétel az iskolák
igazgatóival

- a tanév során folyamatos kap-

csolattartás az iskolák
képviselõivel, tanárokkal,
diákokkal

- rendszeres rendõri jelenlét az
iskoláknál

- igény szerint baleset
megelõzési, és bûnmegelõzési
elõadások tartása

- meghívás esetén részvétel a
jelentõsebb iskolai rendezvé-
nyeken

- a reggeli valamint délutáni
órákban a gyermekek bizton-
ságos közlekedésének
biztosítása, illetõleg ennek
elõsegítése közremûködõk
bevonásával

- felmerülõ kérdés esetén köz-
vetlen összeköttetés az iskolák
és a rendõrség között

- szóróanyagok terjesztése
- az éppen aktuális bûnügyi

helyzetnek megfelelõen a diá-
kok tájékoztatása az esetleges
bûncselekmények áldozattá
válásának megelõzése érdeké-
ben.

Városunkban ezt a feladatot
Ménesi Norbert körzeti megbí-
zott látja el.

Iskolarendõr
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Kerepes és Kistarcsa Város Ivóvízminõség-javító program-
jához kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok
vonatkozásában szerzõdéskötésre 2013. szeptember 12-én
került sor a kistarcsai Polgármesteri Hivatalban. Zsiák Péter, a
Társulás elnöke elmondta, hogy a pályázatot már 2011 októ-
berében benyújtotta a Társulás, a támogatói döntés 2012 júni-
usában érkezett meg. Ha eddig nem is látszott, azóta
folyamatban vannak az elõkészületi munkálatok, melyeknek
ez a szerzõdéskötés lett az eredménye. A másfél milliárdos

beruházás az Európai Unió 906 millió Ft, valamint a Kormány
250 millió Ft támogatásával valósul meg.

A beruházás részleteirõl Tóth Miklóst, a Vianova ’87 Zrt
mûszaki igazgatóját kérdeztük. 

— A beruházás eredményeként megvalósulhat az, hogy tisz-
ta és egészséges ivóvíz kerül a környék lakosainak poharába.
Ehhez a terület vízbázisainak kútjait kell rendbe tenni
elsõdlegesen, azután a tisztítási technológiát kell a megfelelõ
európai színvonalra emelnünk, valamint az ivóvízhálózatba
történõ beavatkozások úgy a vezetéképítés, mint a meglévõ
vezetékek mosatása, rekonstrukciója. A további
munkavégzésrõl annyit, hogy az elsõ és legjelentõsebb felada-
tunk a tervezés, hiszen az a munka sárgakönyves rendszerben
valósul meg, tehát a tervezés a vállalkozók feladata, aztán a
kivitelezési tervek elkészítése, a tervek engedélyeztetése fog
zajlódni, majd ezt követõen ez év végén, a jövõ év elején meg-
indulnak a tényleges fizikális munkavégzések elsõsorban a
vízmû telep-, valamint a kutak környékén várhatók. A várható
befejezés a szerzõdés szerint ötszáz nap, tehát valamivel
kevesebb, mint másfél év, ez azt jelenti, hogy jövõ év közepén
el kell indítanunk a próbaüzemet, amely szerzõdéses
kötelmünk, úgyhogy a jövõ év nyarán a fizikális munkák nagy
részének be kell fejezõdnie — tájékoztatott Tóth Miklós.

Jövõ nyárra tiszta víz
kerülhet a poharunkba

Idén közel 600 tehetséges, zömében hátrányos helyzetû gyer-
meket táboroztattunk, akik az ország több pontjáról érkeztek. A
gyerekek a táborokban készségfejlesztõ programokon fejlõdtek,
tanultak és élményprogramokon vettek részt. A táborozók min-
den tábor végén egy-egy igazán élvezetes produkciót adtak elõ,
amit az egy hét leforgása alatt kiváló szakemberektõl tanultak. 

Az I. Tehetség a tehetségért Gálát azok a produkciók hívták
életre, amelyeket a gyerekek tanultak meg és adtak elõ. Úgy
gondoltuk, hogy érdemes lehetõséget biztosítani arra, hogy ezt a
nagyközönségnek is meg tudják mutatni, olyan elismert sportolók
és mûvészek társaságában, akik jelenlétükkel hatalmas motiváci-
ót adhatnak a gyerekek számára.

A rendezvényen közel 700 nézõ volt kíváncsi a gyerekekre,
illetve több médium is jelen volt. A Gálán részt vett az Amerikai
Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének Kulturális
Attaséja, Dmitri Tarakhovsky, aki magyarul szólt a gyerekekhez,
továbbá tiszteletét tette Kótai Mihály, profi világbajnok ökölvívó,
Balzsay Károly, Európa bajnoki 2. helyezett ökölvívó, Hranek
Sándor, világbajnoki 3. helyezett ökölvívó, Rostás Árpád, a Nép
asztalosa, Szögi Szilvia, aki 10 alkalommal hódította el a

Köztársaság kupát, Mezei István, a Magyar Cigány Labdarúgó
Válogatott Szövetségi Kapitánya és Rakonczay Gábor, aki elsõ
magyarként evezte át az Atlanti-óceánt.

A gyerekek a Gálán elõadták az Árnyjáték, Báb, Színpadi show,
Színpadi tánc, Ének, Vers, Cajon dob produkcióikat és egy divat-
bemutató keretében bemutatták a saját kezük által varrt ruhái-
kat, melyek nemcsak a helyszínen, hanem a késõbbi visszajelzé-
sek alapján is nagy sikert arattak.

Az oktatók véleménye alapján mi is igyekeztünk díjazni min-
den olyan fiatalt, aki a táborokban és a Gálán is kiemelkedõ
teljesítményt nyújtott. Kerepesrõl több tehetség is elismerésben
részesült.

Köszönöm minden résztvevõnek, támogatónak és segítõnek
azt a sok munkát, amit a táborokba és a rendezvénybe fektettek.
Megérte! Folytatása következik…

Lepres Dávid szervezõ

Tehetség a tehetségért gála Egerben

Rakonczay 
Gábor

Lepres
Dávid  
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Az augusztus utolsó hetében megtartott
testületi ülésen 27 napirendi pontot tárgyalt a
testület. A rendeletmódosítások, rendeletal-
kotások és beszámolók részleteit a www.
kerepes.hu honlapon olvashatják az
érdeklõdõk, a többi napirendrõl röviden az
alábbiakban számolunk be.

Franka Tibor napirend elõtt beszélt az
elmúlt hetek történéseirõl, sikerrõl és negatí-
vumokról, Mácsai-Krizsán Marianna
lemondásáról, aki 25-étõl már nem képviselõ.
Átadta a szót a volt Képviselõ Asszonynak.
Polgármester úr kérésének megfelelõen szó
szerint adjuk közre a volt képviselõ beszédét.

Mácsai Krizsán Marianna megköszönte
a szót. Elnézést kért azoktól az emberektõl,
akik neki bizalmat szavaztak erre a ciklusra.
Úgy gondolja, hogy ebben a helyzetben
cserbenhagyta õket, mint ahogy a Képviselõ-
testületet és a Polgármestert is. Ez nem tör-
tént véletlenül. Most az egyszer nem a közre
gondolt, hanem a családjára, elsõsorban a gye-
rekeire, akik senki másra, csak rá
számíthatnak. Úgy gondolja, hogy az õt ért
mindenféle kritika, meg összefogás a tönkreté-
telére hozta ezt a döntést benne. Utólag végig-
gondolva, és sok emberrel beszélve, lehet,
hogy nem jól döntött, de ezen már nem lehet
változtatni és tiszteletben tartja a törvényt. 

Nem a város vezetésével van gondja, s a
továbbiakban is támogatni kívánja ennek a
Testületnek és a Polgármester Úrnak a mun-
káját, amit elkezdtek. Függetlenül attól, hogy
nem képviselõ, a volt körzetében élõknek is
bármilyen segítséget — ha hozzá fordulnak —
meg fog adni. Az ügyben megtette a jogi
lépéseket, a rendõrségi feljelentést és most
már bíróságon van az ügy. Ezen kívül írt a
Miniszterelnök Úrnak egy levelet, hogy mi zaj-
lik Kerepesen. 

Franka Tibor megköszönte szavait. A
Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság
(TEFIB) ülésén is beszélték, hogy a jövõben is
támogatni fogja a Bizottság munkáját és a meg-
választott elnököt, s a következõ ülésre a
Bizottság külsõs tagjának fogja javasolni.

Mácsai Krizsán Marianna köszönte szintén.
És a jóakaróinak is. Elmondta, hogy tény és
való, hogy közhelynek hangzik, hogy ami nem
öl meg, az megerõsít, de õ itt van és él és
erõsebb, mint valaha, úgyhogy majd, ha nem is
ilyen módon, de majd megmutatja.

Franka Tibor megjegyezte, azoknak sem
ártana néha belelátni saját lelkükbe, családi
életükbe, vállalkozásaikba, akik ezeket
névtelenül elõadják, hogy õk vajon milyen
emberek lehetnek.

Az elsõ napirendi pont tárgya a
magánerõs lakossági útépítés és
közmûfejlesztés javaslatának megvitatá-
sa és az erre vonatkozó beruházási terv
elkészítésére, valamint a banki hitelügyin-
tézésre vonatkozó ajánlat elfogadása volt.
Az önkormányzat lakossági kérésre, illetve a
lakosság igényeinek kielégítésére való tekintet-
tel meg kívánja vizsgálni 10 belterületi közút -
Ady-, Mártírok-, Halász-, Hársfa-, Nap,-
Nyárfa-, Patak utca, Magtár tér, Homok-dûlõ
(szennyvíz elvezetéssel), Szõlõ-dûlõ (szennyvíz
elvezetéssel) - szilárd burkolattal való
ellátásának lehetõségét. A beruházási terv
elkészítésére az önkormányzat ajánlatot kért
az évek óta településünkön dolgozó és
bizonyító PM Plus Kft-tõl. - Uniós támogatások
nincsenek, a korábbi keretet megszüntették,
egy törvényi lehetõség kihasználásával, lakos-
sági költségvállalással és 30%-os
önkormányzati önerõ biztosításával, közösen
lehetõség adódik az útépítésre - tájékoztatott
a kft vezetõje Papp Mónika. 

A Helyi Választási Bizottság idõközi
választással kapcsolatos döntésérõl szóló
tájékoztatás Mácsai Krizsán Marianna
képviselõ lemondása miatt vált szükségessé.
Oláh János jegyzõ elmondta, hogy a választás
idõpontja november 17-e. Amennyiben érvé-
nyes és eredményes, nincs második forduló,
amennyiben nem, 30 napon belül lesz a máso-
dik forduló. November 17-éhez képes kerül-
tek meghatározásra a HVB által a választási
eljáráshoz kapcsolódó határidõk és határna-
pok. Hozzátette, hogy a HVB adott jogi körül-
mények figyelembevételével döntött a
választás kiírásának szükségességérõl, a
Mácsai-Krizsán Marianna által elmondottak
figyelembevételével. A választás költsége 730
ezer forint, melybôl 450 ezer forintot a köz-
ponti költségvetés finanszíroz, a maradékot az
önkormányzat fizeti. 

Ajánlat érkezett a Kerepes
2443/1 hrsz-ú, Bartók Béla utcai
FUTSAL mûfüves labdarúgó pálya
üzemeltetésére. 

Franka Tibor a napirend tárgyalása
kapcsán tájékoztatott, hogy a mûfüves pályát az
OLLÉ program keretén belül valósította meg
az önkormányzat, a 30 milliós beruházás futa-
mideje 20 év volt. Az üzemeltetõvel annak ide-
jén a bérleti díjban úgy egyeztek meg, hogy az,
az évente tõke- és kamattartozásra fizetendõ
1,2 millió forintot fedezze. Idõközben a kon-

szolidációval az állam átvállalta ezt a tartozást.
Az üzemeltetõvel bérleti díj tartozás miatt a
szerzõdést felbontották, végelszámolást indí-
tottak a cég ellen, bíróságon van az ügy. A pálya
üzemeltetését meghirdették, de érvényes
pályázat nem érkezett. Közben jelentkezett
két kerepesi lakos, akik 50 ezer forint havi bér-
leti díj fizetése mellett próbálnák meg a pályát
rentábilissá tenni. Miután adósságunk ezzel
kapcsolatban már nincs, Polgármester úr úgy
gondolja, hogy köztes megoldásnak jó, mert

bevételt is termelnek az önkormányzatnak, és
a pályát is karban tartják. A Képviselõ-testület
egyhangúan megszavazta, hogy a Bartók Béla
utcai FUTSAL mûfüves labdarúgó pálya üze-
meltetésére alacsonyabb bérleti díj mellett a
pályázati felhívás ismételten jelenjen meg és a
pályázat eredményéig a pálya üzemeltetésére
havi 50 000 forint díj megfizetése ellenében
Zlatnik Mihály és Nagy Béla jelentkezõkkel álla-
podjon meg a polgármester.

Döntött a testület Gulyás Zoltán
pedagógus albérlet iránti kérelmérõl. A
tanár úr biológia, földrajz, természetismeret és
egészségügyi ismereteket tanít az iskolában.
Elmondása szerint Vácon lakik, a tömegközle-
kedéssel 3 óra alatt ér Kerepesre. A bérlet ára
magas, a bérlettámogatás nem nagyon
mûködik és szeretne helyi lakos lenni. A
képviselõ-testület úgy döntött, hogy Gulyás
Zoltán részére az Önkormányzat tulajdonában
lévõ lakások egyikét 1 000 forint/m²-es havi

Beszámoló testületi ülésrõl
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bérleti díjért + rezsiért kiadja azzal a feltétellel,
hogy amennyiben a lakás eladásra kerül, 30
napon belül köteles elhagyni és olyan állapotban
visszaadni, amilyenben átvette.

A Szõlõ u. 5/E. fsz. 1. szám alatti lakás-
ra vételi ajánlat érkezett. Az ajánlat szerint
a Vevõk az ingatlan vételárából 1.440.000
forintot az adásvételi szerzõdés aláírásával
egyidejûleg, a fennmaradó 6.560.000 forintot
lakásvásárlási hitelbõl fizetnének meg,
legkésõbb 2013. december 31-ig. A
képviselõk az elõterjesztés szerinti határozati
javaslatot elfogadták, felkérve a Polgármestert,
hogy — a Testület utólagos tájékoztatása mellett
— e határozatnak megfelelõen gondoskodjon
az adásvételi szerzõdés elkészíttetésérõl, alá-
írásáról, az ingatlan-nyilvántartáson és
vagyonkataszteren történõ átvezettetésérõl.

17. napirendi pont volt a fõépítészi fel-
adatok ellátása. Az építésügyi hatósági eljárás
járási hivatalhoz kerülésével, és a városi rang
elnyerésével a városfejlesztési stratégia miatt
szükségessé vált fõépítész alkalmazása. Oláh
János jegyzõ tájékoztatása szerint a
településkép védelmének mûködtetésében és
jogszerû eljárásában biztosítható a fõépítészi
közremûködés. A várossá válással lett
szükségszerû az Integrált Városfejlesztési
Stratégia, illetve az új Településfejlesztési Terv
és Koncepció kidolgozása. Az elõterjesztésben
a javaslat Kovács Beáta építészmérnökre
irányult, aki eddig is közremûködött külsõs
tervezõként, illetve eddigi szakmai tevékeny-
sége, amit részben a Minisztériumban,
részben a Fõépítészi Hivatalban fejtett ki, a
megfelelõ szintû szakmai ismeret bizonyítéka.
A képviselõ-testület egyhangú szavazással úgy
döntött, hogy az önkormányzat fõépítészi fel-
adatainak 2013. szeptember 1. napjától 2014.
szeptember 30. napjáig történõ ellátásával
Kovács Beátát kívánja megbízni. 

Az orvosi rendelõk akadálymentesíté-

si munkáihoz szükséges tervek elkészíté-
sére az önkormányzat pályázatot írt ki, mely-
re egyetlen pályázat érkezett Simoncsik
Máriától. Ennek ismeretében a képviselõ
testület az orvosi rendelõk jogszabályban elõírt
minimum feltételek teljesítésére, az akadály-
mentesítési munkálatok megtervezésével
Simoncsik Mária építésztervezõt bízza meg, az
árajánlatokban szereplõ rendelõnkénti, bruttó
1.000.000.-Ft összegben.

A Településfejlesztési és Idegenforgal-
mi Bizottság elnökének választását
Mácsai-Krizsán Marianna képviselõ lemondása
tette szükségessé. Franka Tibor polgármester
Kovács Antalra gondolt, aki jelen pillanatban
nem bizottsági elnök egyik bizottságban sem,
de részt vesz és tagja a TEFIB-nek ezért õt
javasolja a TEFIB elnökének. Kovács képviselõ
megköszönte a jelölést, addig vállalja a tisztet,
amíg lesz új képviselõ, aztán ha belejön, lehet,
hogy marad, s ebben Mácsai-Krizsán Marianna
megígérte segítségét.

Farkas Zsuzsanna képviselõ megjegyez-
te, hogyKovács Antal nem tagja a TEFIB-nek, az
üléseken nem vett részt, és a bizottság három
éves munkájában sem közremûködött.
Javasolta, hogy ha már nem a bizottságból
választanak elnököt, hanem külsõ embert
hoznak be, akkor õ szakmai szempontok miatt
Palotai László képviselõt ajánlaná. Kóbor
Tamás kifejtette, nem érti, miért téma a
bizottságon belülrõl, vagy kívülrõl, hiszen amikor
Mácsainé elkezdte, õ sem volt elõtte bizottsági
tag és belejött. Hogy valaki bizottságon belül,
vagy kívül van, nem meghatározója a dolgoknak.
Nagy Anna szerint Zsuzsa csak szakmailag
gondolta, mivel a közbeszerzéseknél általában a
Jegyzõ, Fülöp Anna és az elnökön kívül Palotai
László vett részt.

Palotai László számára új a helyzet, nem
számított rá, mert a Polgármester elõzetesen
errõl nem tájékoztatta. Ha olyan téma adódik,

nagyon szívesen a szakmai tudását, tapasztala-
tát az Önkormányzat rendelkezésére
bocsátja. A beruházási lehetõséget is szívesen
elhozza. Ezt továbbra is megteszi. Nem érzi
úgy, hogy a Polgármesterrel együtt tudnának
dolgozni, ami nem tenne jót sem a Bizottság,
sem a Képviselõ-testület munkájának. A testü-
let Kovács Antalnak szavazott bizalmat a
TEFIB elnöki tisztére.

Vételi ajánlat érkezett a Kerepes, Gyár
utca 5. szám alatti, 2800/1 hrsz-ú önkor-
mányzati ingatlanra. Az önkormányzat ezt
megelõzõen már készíttetett értékbecslést az
ingatlanra, meghirdette, de nem volt rá
jelentkezõ. Most a testület az eddig lefolytatott
értékesítési eljárás eredménytelensége folytán
a korábbi értékbecslésektõl függetlenül az
ingatlan tényleges forgalmi értékeként 500000
forint összeget határozott meg.

A méhnyak rák elleni védõoltás kam-
pányának támogatása. Az Egészségügyi és
Szociális Bizottság (ESZB) elnöke dr. Vaszil
László szerint elõrelépés, hogy az országban a
3200 önkormányzat közül 300 vállalja
méhnyakrák elleni védõoltás támogatását és
ezek között van Kerepes is. Megpróbálják
ingyenessé tenni az oltás, hogy minél többen
vehessék igénybe. Javasolta, hogy az oltóanyag
ingyenes biztosítása mellett az oltási kampány
támogatására jelentkezõnként 1500 forintot
kérjenek biztosítékként. Az ingyenesség
esetén a jelentkezõk számához viszonyítva kb.
10-12% a tényleges igénybe vevõ, és mivel
ezek drága oltóanyagok, ezért javasolta ezt az
ESZB. A testület egyhangúlag megszavazatott
határozata szerint ezentúl az önkormányzat
által ingyenesen biztosított méhnyakrák elleni
védõoltást igénylõknek, a méhnyakrák elleni
kampány támogatására fejenként 1500 Ft
befizetését írja elõ. A befizetésnek az
önkormányzat számlájára az elsõ védõoltás
beadása elõtt meg kell történnie.

A Kiss József-, az Ady Endre-, a Mártírok és a
Wesselényi utcák választó polgárai figyelmébe. Az
Összefogás Kerepesért Egyesület jelöltje: Dr.
Vincze Lajos.

Dr. Vincze Lajos vagyok, 1951. augusztus 31.-
én születtem Komárom megyében, Császáron.
Középiskolai tanulmányaimat Kisbéren végeztem.
Az érettségi után 3 évig repülõgép mûszerészként
a tököli repülõtéren, majd 2 évig mûtõssegédként
az Országos Baleseti Intézetben dolgoztam.

Orvosi tanulmányaimat a Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen folytattam, cum
laude minõsítéssel itt kaptam orvosdoktori diplo-

mát. Az egyetem utolsó évében, szigorló orvos-
ként egy évig dolgoztam az Országos
Mentõszolgálatnál kivonuló mentõtisztként.
Egyetemi tanulmányaim befejeztével Tatabányára
kerültem a Megyei Kórház belgyógyászati osztály-
ára, amely a kardiológia-, gastroenterologia- és
haematologia megyei centrumaként mûködött.

1985-ben kerültem az akkor kerepestarcsai
Flór Ferenc Kórház Sürgõsségi Betegfelvételi
Osztályára, majd 1986 augusztusa óta Szilasligeten
dolgozom háziorvosként. Szakképesítést 1991-
ben szereztem háziorvos tanból.

Szilasligeten 1977 óta élünk feleségemmel,
feleségem szülõházában. Lányom óvónõként dol-
gozik Kistarcsán, ott élnek férjével és két
unokámmal. A képviselõ jelöltséget a már ismert
okok miatt, kényszer szülte helyzetben abbéli
meggyõzõdésemben vállaltam el, hogy segíthetek
az immár városi rangra emelt település eddigi
látványos fejlõdésének folytatásában és a házior-
vosi ellátás színvonalának emelésében.

Ha annyit sikerülne elérni, hogy a nemtelen,
sokszor minden valóság alapot nélkülözõ acsarko-
dásokra fordított energia nagyobbik hányadát a

közös érdek szolgálatába, együttgondolkodásra
lehetne fordítani, már megérte…

Dr.Vincze Lajos háziorvos

*
Dr Vincze Lajost — aki testvérem barátja volt —

több mint 30 esztendeje ismerem személyesen.
Emberi magatartása, orvosi tevékenységének elis-
mert színvonala, valamint a szilasligeti településré-
szen végzett közösségi munkája alapján azt
hiszem, nem túlzás, ha leírom: a Kiss József-, az
Ady Endre-, a Mártírok és a Wesselényi utcák leg-
ismertebb és legelismertebb személyét kértük,
kértem fel képviselõségre az Összefogás
Kerepesért Egyesület nevében.

Tisztelettel, és városunk iránti elkötelezettség-
gel ajánlom a választók bizalmába, hogy mint az
eddig eltelt hét esztendõ során a település
töretlenül fejlõdhessen tovább. Ugyanakkor
köszönöm is Vincze doktor úrnak a jelöltség válla-
lását és annak megértését, hogy a kis létszámú, de
annál hangosabb acsarkodókkal szemben kiáll a
nagy többség érdekeinek képviseletében.

Franka Tibor polgármester

Idõközi választás a 8-as körzetben
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Ez a levél egy leánygyermek nyílt levele, ami az Édesanyját szidalma-
zóknak szól. Azoknak a névtelen embereknek, akik megpróbálják
tönkretenni Õt. Akik úgy állítják be, mint a város szégyenét. Nem
képviselõként, emberként.

Hozzájuk kívánok szólni. Remélem, mindegyikük ismeri a saját
édesanyját. Remélem, mindegyiküknek jó kapcsolata van vele.
Remélem, hogy az „arctalanok” közül mindenki mindent megtenne
azért, hogy édesanyján segítsen.

Ha igenlõ válaszokat adtak ezekre a kérdésekre, akkor meg fogják
érteni, miért írom ezt a levelet.

Édesanyám Mácsai-Krizsán Marianna, Kerepes (Szilasliget) 8.
számú választókörzetének ex-képviselõje, helyi vállalkozó. Munkáját
teljes odaadással végezte, a munkájával kapcsolatos kritikákat tûrte.
Nem is tehetett mást, hiszen képviselõként az embernek hozzá kell
szoknia az ilyen típusú hozzászólásokhoz.

Azonban eljött egy pillanat, amikor elpattant benne valami. És ez
az a pillanat volt, amikor rá kellett döbbennie, hogy élnek Kerepesen
olyanok, akik — nevüket nem vállalva — hazugságokat terjesztenek róla
egy nyilvános internetes fórumon. Nem idéznék ezekbõl a hozzászó-
lásokból, mert azt a stílust, amelyet ott alkalmaznak, nem tûri a nyom-
dafesték.

Nem hiszem, hogy ezek az emberek arccal is vállalnák mindazt,
amit ott leírnak, de ismerem a fórumokat, az ilyen jellegû fórumok
azoknak a gyülekezõhelye, akik saját magukért sem tudnak kiállni, nem
merik vállalni arcukat, rögtön elmenekülnek, bármilyen konfliktust is
kellene megoldaniuk. Az utcán találkozva velük azonban mosolyognak,
hajbókolnak és mintha semmi nem történt volna, haladnak tovább.

Édesanyám egyedül nevel minket, hármunkat, minden tudásával és
szeretetével. A családi vállalkozást egyedül vezeti, szintén a legjobb
tudása szerint, azonban azokkal a megjegyzésekkel, amelyekben
Önök arra buzdítanak mindenkit, hogy ne vásároljanak nála, nem csak
Õt, minket, az Õ gyermekeit is büntetik.

Igazságosnak tartják Önök ezt?
Miért érzik úgy, hogy névtelenül, rágalmazva és adott hozzászólások-
nál igencsak könyörtelen módon kifejezve ezt ártaniuk kell Nekünk?
Ha a jövõben megint késztetést éreznének egy ilyen jellegû hozzá-
szólásra, gondoljanak ezekre:
Mit tennének Önök, ha ez magukkal történne?
Mit tennének Önök, ha ez édesanyjukkal történne?
Számoljanak el tízig, és kérem, ne bántsák többet Édesanyámat.
Köszönettel

Ruzsai Dorottya, Mácsai-Krizsán Marianna lánya

Ha lenne igazság és józanság, nem születne meg ez a levél...

Az egyik nap rákerestem az interneten a Kerepes szóra, feljött pár oldal,
beleolvastam egyikbe is, másikba is, mondhatom borzalmas dolgokkal
szembesültem.

Az egyik fórumnak nevezett oldalon olyan dolgokkal szembesültem,
hogy elsõre azt hittem, valami VICC! Felnõtt emberek, mert gondolom
felnõtt emberek, írnak ilyen helyekre, szinte el sem tudom hinni, hogy a
saját problémájuk megoldása helyett olyan dolgokra pazarolják az idejüket,
amihez egyrészt közük sincs, másrészt nem is valós állítások, abból követ-
keztetve, hogy ez egy pletykaoldalnak tûnik, és nem csak elsõre, hanem
többszöri beleolvasás után is nekem ez a véleményem.

Hiába akarunk jobban élni, mert ha nem arra törekszünk, hogy jobbá
tegyük az életünket és saját dolgainkkal foglalkozzunk nem lesz jobb, sõt
csak halmozódik a mi problémánk.

Olyan megfontolásból írom le ezeket, hogy hátha legalább pár ember,
aki elolvassa soraimat, elgondolkodik és a jövõben megpróbál a jó ügy
érdekében összefogni és nem ilyen keresetlen szavakkal illetni egymást.

Véleményem szerint nagyon is jó lenne, ha van egy oldal, ahol
megoszthatjuk gondolatainkat, sõt ha valamivel nem értünk egyet (mert
ugye nem mindenben érthetünk egyet) meg lehet azt vitatni, de ameddig
ilyen formában és ilyen hangnemben beszélünk embertársainkról, biztos
vagyok benne, hogy elõrébb nem jutunk, sõt a céljaink elérésétõl is csak
egyre jobban eltávolodunk.

Egy mondatban összefoglalva: Én arra kérném embertársaimat, hogy
fogjunk össze a jó ügyek érdekében, de NE a rosszban és a pletykákban.

név a szerkesztõségben

Nyílt levél
Igen kérdezem, bántani jó, de miért. Én nem tudom, gondolom
sokan nem tudják, de néhányan biztosan tudják miért jó a másikat
bántani. Bántottak Kerepes 8. számú körzet képviselõ asszonyát
Mácsai-Krizsán Mariannát.

De miért, ez a kérdés. Nem vállalva nevüket, névtelenül aljas,
rosszindulatú rágalmazásokat tettek fel a netre. A cél az, hogy
tönkretegyék?

Igaz aki közfeladatot vállal, annak több kritikát kell tudni
elviselni, de nem a féltékenységbõl, irigységbõl, rosszindulatból
tett hazugságokat. Hogy kik ezek a „titkos” személyek reméljük
hamarosan kiderül és Kerepes lakossága is megtudja.

A „titkos” személyeknek van-e erkölcsi alapjuk ahhoz, hogy
másokat, ezen esetben egy háromgyermekes özvegy édesanyát,
aki tisztességes életet él és közfeladatát becsületesen végezte,
bemocskoljanak? Nem bántott senkit, önzetlenül segít.

Megértem Mariannt, mint embert. Elpattant egy húr és azt
mondta, elég volt, lemondott képviselõségérõl. Biztos vagyok
abban, hogy választóit nem akarta elhagyni, Õ is ember, akinek
elege lett abból, hogy jogtalanul megalázzák, megbántsák. A
bántás sokszor erõt ad. Legyen így nála is. Õt egy közösség elfo-
gadta és bíznak benne.

Mariann, fel a fejjel! Jegyezd meg, minden, ami rossz, véget ér
egyszer és az igazság kiderül.
Kerepes, 2013. augusztus 29.

Mezõné Ildikó

Bántani jó?

Kerepes város lett. Ez már nagyon elcsépelt
frázis az elmúlt hónapokat figyelve. Azonban van-
nak olyan városlakóink, akik nem igazán érdem-
lik meg azt, hogy egy lapon emlegessék õket
velünk, békés Polgárokkal. (megjegyzés: a
következõ sorokban a polgári jelzõt politikától
mentesen, a „klasszikus” városi polgárokra utalva
használom). Õk azok, akik — vélt vagy valós —
sérelmeiket nem tudják kulturáltan megtárgyalni,
feldolgozni. Róluk szeretnék beszélni.

Azokról, akik névtelenül, az internet egy eldu-
gott zugában mindenféle alaptalan vádaskodással,
rágalmazással élik ki kicsinyes bosszúvágyukat.
Ha valaki rátalál erre a zugra, akkor azt látja, hogy
Kerepesen semmi nincsen rendben, hogy
Kerepesen csak a korrupció, a személyeskedés
és a személyes bosszúvágy a meghatározó.

Azokról is, akik mindezt támogatják. Akár
hallgatással, akár tevõlegesen. Ezt a hozzáállást

szóvá kell tenni. Nagy nyilvánosságot adva ennek.
Természetesen nem vagyok naiv. Tudom,

hogy azok, akik ezt a fórumot használják, nem
azért teszik eben a formában, hogy nevüket és
arcukat adják hozzá, azonban kérem õket,
tegyék meg. Tegyék meg, a tiszta lelkiismeretü-
kért, azért, hogy másnap a tükörbe tudjanak
nézni, és ne legyen rejtegetnivalójuk gyermekeik,
unokáik elõtt.

Ezért nyilvános felhívást intézek minden érin-
tett félhez, legyen az ellenzéki vagy éppen
hatalmon lévõ: Egy személyes találkozót szerve-
zek 2013. október 8-án 16 órától a Forrás
Mûvelõdési Házban, ahol azok, akik névtelenül
mocskolódnak, szabadon elmondhatják vélemé-
nyét a másikról, azzal a különbséggel, hogy ehhez
már adja a nevét és az arcát is, és így vállalja min-
den állítását.

Ezzel a megbeszéléssel, érdekütköztetéssel,

vitával — mindenki hívja úgy, ahogy szeretné —
talán elindulhat egy olyan folyamat, aminek a
végén elmondhatjuk: Kerepes város. És nem
azért város, mert valaki aláírt egy papírt. Nem
azért, mert a központi költségvetésbõl több
pénz folyhat be. Nem azért, mert ebbõl bárkinek
bármilyen elõnye származik. Azért, mert jó itt
élni. Emelt fõvel lehet végigmenni az utcán. A
helyi politikát el tudjuk választani a magánélettõl
(talán elõször ebben az országban).

Mindenkinek meg kellene értenie: mindenki
küzd a fennmaradásáért. Ez a helyzet egész
Magyarországon. Azonban az nem lehet megol-
dás, hogy a másik fejét a víz alá nyomva mara-
dunk a felszínen.

Kérek mindenkit, hogy közösen, összefogva
tegyük Kerepest várossá. Egy olyan várossá, ahol
nem azt nézik az emberek, hogy kinek mivel
lehet ártani, hanem azzá a várossá, ahol érdemes
élni.

Üdvözlettel:            
Papp Károly

Kedves Kerepesi polgárok
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A hagyományokhoz híven, immár hetedik alkalommal
került megszervezésre a Vácdukai Összmûvészeti Tábor,
melyben a szivárvány hét színét vettük névadónak és
alaptémának is.

Augusztus 5-tõl 9-ig élvezhettük a tábor adta
lehetõségeket, hiszen Rozika néni, Klári néni, Erika néni, Nóri
néni, Vali néni és Imre bácsi mindent megtettek annak érde-
kében, hogy a 42 táborlakó remekül érezhesse magát. Az
idõjárás is kegyes volt, hiszen a nyár legmelegebb napjait tölt-
hettük együtt. Naponta kétszer hûsöltünk a medencében, sõt
még az éjszakai fürdést is kipróbáltuk. A kézmûves foglalkozá-
sok, a táncpróbák, közös éneklések, játszótéri játékok, bátor-
ságpróba, ügyességi versenyek, díszlet- és jelmezkészítés,
gyurmázás, szövegtanulás kavalkádját egy remekül sikerült
színpadi elõadás koronázta, melyben a szivárvány minden cso-
dáját megmutatták a gyerekek. 

A tábor megvalósítását anyagiakkal segítette: Franka Tibor
és felesége, a Szülõi Munkaközösség, az iskola Alsós

Diákönkormányzata, a Kerepesi Gyermekekért Alapítvány és
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gödöllõi
Tankerülete. Köszönjük a támogatásukat!

A nyolcadik tábor elõkészületei már folyamatban vannak,
melyben a Naprendszer nyolc bolygója kapja majd a
fõszerepet.

A színek tábora

Csákom-Bákom, mondaná Gyurcsány Fecó tanár bácsi.
Zolikám, ha ilyen nehézen érted meg, amit Lajos bácsi már
egyszer elmondott, és le is írta neked, akkor soha nem
kerülsz ki a szamárpadból. Elmondom hát én is a sportpálya
történetét, hátha megérted. 2006-ban nagyon sok pénzbõl
(12 millió Ft) megpróbálták felújítani a sportpályát. Gyönyörû
gyepszõnyeget vettek rá, de elkövettek egy nagy hibát a földet
letúrták és a homokra terítették rá a gyepszõnyeget. A gond-
nok néni hiába locsolt éjjel-nappal, a homok rossz tulajdonsá-
gú, elitta a vizet. Ezáltal az önkormányzat hiába fizette a milliós
vízszámlákat, a fû csak száradt és száradt. Érdekes módon
abban az idõben te is jártál a focipályánál, hisz ott rendezted a
polgármesteri kampányodat. Lári-fári ez csak olyan volt, mint
amikor a ma született õzike próbálkozik a lábra állással. 

2012-ben a sportegyesület pályázaton nyert 3 millió
forintot. Akkor a vezetõség úgy döntött, megpróbálja rendbe
hozni, ebbõl a kevés pénzbõl a pályát. Eddig érted Zolika?
Szóval a pénz, nem az önkormányzattól volt. A legelsõ feladat,
termõföldet kellett hordani a pályára. 58 nagy teherautó föld
jött ki a pályára, közel 900 m3 mennyiségben. Ezzel el is
fogyott a 3 millió forint. Ezek után jött a föld eltúrása, a gléde-
rezés, a pálya síkba hozása. Itt már saját és szponzori pénze-
ket vontunk be, de te nem jöttél a kis perselyeddel, hogy
segítsél, ha már fizikálisan nem is tudsz, egy kis pénzzel a falu-
belijeidnek. Itt sajnos elkövettek egy hibát, nem gyomirtózták
le az egész földet, de hát mint tudod, Lajos bácsi nem kertész.
Látod Zolika itt kellett volna segíteni - mert te kritikákat min-
dig tudtál írni - biztos ehhez értettél volna. Ezután jött a füve-

sítés, ami 400.000 forintba került, ezt fizették önkormányzati
pénzbõl. De ez mégse 8 millió, mert annyiba került volna egy
gyepszõnyeg. Sajnos a fûvel együtt a gyom is kijött. Ez plusz
munkát jelentett, gyomirtózniuk kellett. De veled még mindig
nem találkoztak a sportpályán. Te csak akkor mentél oda,
mikor senki nem volt ott, hogy sunyiba fényképezhess. Jelen
pillanatban itt tartunk. 

Amint látod ez a pálya felújítás nem is olyan egyszerû. Nem
olyan ez, mint nálatok a festõ bácsi otthon kifestette a gye-
rekszobádat, amivel két nap alatt végzett, és már játszhattál is
a tütüjeiddel. De rájuk még sok munka vár. A gyomirtás jól
sikerült. Most megszellõztetik a füvet, és ahol muszáj újrafü-
vesítenek, lehengerelik a pályát és várják a tavaszt, a munka
gyümölcsét. 

Van még kérdésed Zolika? Nincsen, hát jó. Azért adnék egy
jó tanácsot. Beszélgessél Lajos bácsival, nem kell tõle félni,
nem rossz ember. Ne irkálj róla össze-vissza mindent, amihez
nem is értesz. Látod én is beszéltem össze-vissza, füllentget-
tem is, és a végén megbuktam. Legyél egy kicsit jobb ember,
mert így nem lesz belõled polgármester.  

- Tanár bácsi mit csináljak, hogy polgármester lehessek?
- Lári-fári, csákom-bákom legelõször is nyúlj bele egy kicsit

a perselyedbe és tiszteld meg a kerepesi lakosokat egy szebb
és igényesebb újsággal. A tartalomban ne csak az emlékmûvek
és a focipálya szerepeljenek, próbálj meg értelmesebb dol-
gokról is írni. 

A tanulságos mesét írta: 
Ferenci Lajos

CSÁKOM-BÁKOM
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Hosszú hónapok óta készülõdtünk már a 865 éves Kerepes
„születésnapjának”, (évfordulójának) méltó megünneplésére.
Szeptember 6.-án kora délutántól izgatottan vártuk
testvérvárosaink képviselõinek érkezését, valamint a megnyitóra
érkezõ vendégeket. Szinte pillanatok alatt megtelt a Forrás
Mûvelõdési Ház Tölgy terme, ahol a színpadon a házigazda:
Franka Tibor és Pabianice, valamint Hoøice polgármesterei
köszöntötték a jelenlévõket. Ezután került sor a „Kerepes 865”
játék eredményhirdetésére, a Helytörténeti kiállítás megnyitójára
és megtekintésére, melyet a Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör
Egyesület, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a Forrás
Mûvelõdési Ház közösen rendezett, a „Kisvirágos” szülõk, és
még nagyon sok civil segítõ kerepesi polgár közremûködésével.

A megnyitó bõséges vacsoráját az Elamen Zrt. biztosította, az
ínycsiklandozó finom sütiket a mûvelõdési házban mûködõ cso-
portok tagjai készítették. Az estét a helyi és vendégcsoportok
bemutatója, tánctanítása majd pedig vidám-kötetlen táncház,
ismerkedés zárta, köszönet érte Ragoncza Imre bácsinak és
Kostyák Attila zenekarának, akik a talpalávalót húzták, és minden
kedves résztvevõnek, akik hozzájárultak a jó hangulathoz!

Másnap, szeptember 7.-én szombaton, Kerepes és a szilasli-
geti településrész több pontján is hangos dobpergésre ébredhet-
tek a lakók: a kisbíró közhírré tette az aznapi eseményeket, õt
követõen pedig a cseh mazsorettek látványos, szinte akrobatikus
produkciója szórakoztatta az egybegyûlteket.

Eközben a sportpályán is elkezdõdött a program. A színpadon
a 100Folk Celsius együttes nyitott, vidám GYERMEK - és Felnõtt
GYERMEK mûsorával. A pálya több pontján kézmûves foglalko-
zás, játékos sorversenyek, népi játszóház és vidámpark várta az
apró népet.

A fõzõversenyre kialakított helyszíneket is kezdték „belak-
ni” a csapatok s hamarosan finomabbnál finomabb illatok
kezdtek lengedezni-terjengeni a könnyed õszi szélben... A jó
ebédhez pedig szólt a nóta és az örökzöldek: Tamon Erika és
Csáki Tibor tolmácsolásában. Miközben a sportpályán a
gödöllõi kutyások készülõdtek a bemutatóra, azalatt a Forrás
Mûvelõdési Házba folyamatosan érkeztek a hagyományõrzõ
csoportok, néptáncegyüttesek, és örömmel üdvözöltük sora-
ikban harmadik testvértelepülésünk: Alsóbodok kórusát is.
Délután 1 órakor vette kezdetét a többnyelvû szentmise a
Szent Anna templomban, melyet követõen az onnan kiáramló
tarka-barka tömeg hamarosan sorokba rendezõdött, s megin-
dult a díszes felvonulás a zászlóvivõk, lovas huszárok, hintók
felvezetésével a sportpályára.

A sportpálya színpadán ezalatt a Hétköznapi Broadway Hõsök
musical társulat mûsorából kaphattak ízelítõt a vendégek. A
Nemzetiségi fesztivál keretében minden vendégcsoport bemu-
tathatta produkcióját. Színvonalas mûsort hoztak, és nagy sikert
arattak valamennyien. Szabadtéri táncház vette kezdetét a
fõzõverseny értékelése után, majd nemsokára megérkezett és
megkoronázta az estét a Ghymes együttes. Koncertjükre már
hatalmas tömeg gyûlt össze, az ismert dalokat önfeledten éne-
kelték a zenekarral. Az igazi fénypont azonban ezen az estén is a
Tûzijáték volt, mely mindannyiunkat elkápráztatott!!! Sokan
maradtak még ezt követõen is a tûzzsonglõrök mûsorán is, mely
szintén nagy tetszést aratott.

A záróbuli, a Gesarol együttes koncertje volt, mely a kicsit
keményebb zene kedvelõit örvendeztette meg, régi külföldi és
hazai rock számokkal...

Azóta eltelt néhány nap, kaptunk rengeteg pozitív, építõ kriti-
kát, néhányan rámutattak a hiányosságra is... Köszönjük! Azért
õszintén reméljük sokaknak szereztünk emlékezetes pillanatokat
a rendezvény során! 

KÖSZÖNET MINDEN SEGÍTÕNEK, TÁMOGATÓNAK,
FELLÉPÕNEK és RÉSZTVEVÕNEK!

„Ilyet még nem látott Kerepes!” 
(idézet, egy kerepesi lakos véleményébõl)

Dychto Zbigniew Pabianice Város Polgármestere



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2013. SZEPTEMBER 9

Franka Tibor Polgármester úr Kerepes
Kiss Károly Alpolgármester úr Kerepes
Tisztelt Urak! 

Szeretném szívbõl megköszönni a fantasztikus fogadtatást a nemzetközi test-
vérvárosok találkozása alkalmából. Örömömre szolgált, hogy részt vehettünk a
fesztivál gazdag programjába, amelyet Kerepes 865-ik évfordulója alkalmából ren-
deztek.

Sokáig fogunk emlékezni a fellépõ folklór csoportokra, amelyek közelebb hoz-
ták nekünk a népi kultúra szépségét. A kulturális és történelmi örökség ápolását
megilleti tisztelet és megbecsülés, azért, mert erõsíti nemzettudatát és ez alkotja
az erõs közösséget. Örülõk, hogy pont ilyen fontosságú rendezvényen vehetett részt
a Bychlewianka csoport. Gratulálok a szervezési készséghez, lendülethez, kreativi-
tásához, szorgalomhoz.

Köszönöm, hogy tiszteletemet tehettem Városotokban és remélem, hogy a mi
együttmûködésünk erõsödni fog a tapasztalatok cseréjében és a közös ihletek kere-
sésében.

Tisztelettel: Dychto Zbigniew Pabianice Város Polgármestere

Köszönô levél
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A forró nyári napok után egyre ritkábban mosolyog be reggelente a nap
frissítõ sugara, sötétebbek a reggelek, ami azt is  jelzi, elkezdõdött a tanév,
bölcsõdénkben a 2013/14-es gondozási év. Az óvodába beiratkozott gyerme-
keink a nyár folyamán folyamatosan köszöntek el tõlünk, és most már büsz-
kén, bátran lépkednek az óvodáskor ösvényén.

A Babaliget bölcsõdében megkezdõdött a beszoktatás idõszaka. A
csoportokba hétrõl hétre folyamatosan érkeznek a családok picurkái, hogy
anyutól, aputól elköszönve felfedezzék a bölcsõdei élet érdekes, színes, szá-
mukra még ismeretlen világát. A jelentkezések száma jóval több, mint a
maximális férõhelyünk, de voltak felvételi kérelem visszamondások, így folya-
matosan csökken a várakozók száma.

A családok életében komoly változást jelent ez az idõszak, hiszen anya is
elkezd dolgozni, így az otthoni feladatok mellett a munkahelyen is helyt kell
állni, ezért a régi, kényelmes viszonyokhoz képest a család napirendjét teljesen
át kell alakítani. Gyakran keresnek meg anyukák, hogy nehezen veszik az aka-
dályokat, kimerültnek, fáradtnak, sokszor feszültnek érzik magukat, ami nem
csoda, hiszen akik már túl vagyunk a gyermekünk nevelésének ezen idõszakán,
tudjuk, hogy technikailag, fizikailag és bizony lelkileg is komoly szervezést, oda-
figyelést igényel a család életének alakítása még akkor is, ha az anya csak
részmunkaidõben dolgozik.

A picik az egész napos bölcsõde után igénylik a szülõi szeretetet, az odafi-
gyelést, vágynak az anyai ölelésre, simogatásra, nyugalomra. Ha a szülõk feszül-
tek, türelmetlenek, a gyerekben is kialakul ez a lelki vibrálás, ami a
késõbbiekben a mentális, pszichés fejlõdésében is problémát okozhat.
Biztosítani kell(ene!) azt a bizonyos minõségi idõt, amikor a család a hétközna-
pokban is egymásra figyel, és megtalálja azt a szeretetnyelvet, amire szükség
van a következõ nap „megpróbáltatásaihoz”.

Szeretetnyelvek!
A felnõtt korban jól használható, a párkapcsolatokban is abszolút fontos. Aki

már találkozott ezzel a fogalommal és mélyebben foglalkozott e témával, az
tudja, hogy ennek ismerete kiegyensúlyozottá, harmonikussá tudja varázsolni
életünket, kapcsolatainkat. Itt érkeztünk el a gyerekekhez, gyermekeinkhez,
akik ugyan még picik, de szeretetnyelvük (amelyre a legérzékenyebben rea-
gálnak), már nekik is van. Szükségük van erre a szeretetkapocsra, hogy érzel-
mi szükségletük ki legyen elégítve. Ha felismerjük, mely szeretetnyelvet igény-
li gyermekünk, úgy sokkal könnyebben tudjuk fegyelmezni, nevelni. A hétköz-

napok rohanós estéi hatékonyabbak lesznek, érzelmileg hamarabb fel tudjuk
tölteni gyermekeinket, s ezáltal önmagunkat is.

A szakirodalom a szeretet kifejezésére és befogadására 5 szeretetnyelvet
említ.

A testi érintés: A legegyszerûbb módja, hogy a gyermek „érzelmi tank-
ját” feltöltsük, mégis nagyon nehezen ismerik fel a szülõk ennek fontosságát. Az
ölelésnek, pusziknak hatalmas ereje van, de ez bármely szeretetnyelvnek is
lehet a kiegészítõje.

Elismerõ szavak: A dicsérõ, elismerõ, bátorító szavak biztonságot
nyújtanak, késõbb az önértékelésben játszanak fontos szerepet. Az állandó, túl-
súlyban pozitív kommunikáció nagyon fontos a szülõ-gyermek kapcsolatban.
Ha felismerjük, hogy a kommunikáció vádló, bíráló, negatív, feltétlenül tudnunk
kell bocsánatot kérni, és minél elõbb visszakanyarodni a pozitív csatornákhoz,
megtartva ezzel a bizalmat, belsõ érzelmi kapcsolatot.

Minõségi idõ: A mai felgyorsult, gépiesedett világunkban, amikor mindkét
szülõ sokat dolgozik nagyon fontos a közösen eltöltött idõ, ami tartalmas,
meghitt és „minõségi” legyen. A közös kirándulások, séták, az együtt játszás
fontos a család számára. 

Ajándékozás: Az ajándék az odafigyelés, megemlékezés üzenete, szim-
bóluma. Éppen ezért ne legyen mindennapos, ne essünk a végletekbe, mindig
az adott helyzetnek és eseménynek megfelelõen ajándékozzunk. A gyermek-
nek nem az ajándék ára, nem a nagysága és darabszáma a fontos. Az
ajándékozáshoz kötõdõ élmény, emlék a meghatározó. Mindig a korának,
érdeklõdésének és személyiségének megfelelõ ajándékot adjunk gyermek-
ünknek, és találjuk meg a megfelelõ alkalmat és idõpontot. 

Szívesség: A szülõszerep napi 24 órás szolgálat. Ez nem azt jelenti, hogy
gyermekünk minden vágyát azonnal ki kell elégíteni, hanem azt kell szem elõtt
tartani, hogy mi neki a legjobb, mi válik a javára.  Ha ebben meg tudjuk tartani
az egyensúlyt, ha elég következetesek vagyunk, akkor ezzel a késõbbiekben is
példát mutatunk gyermekünknek. 

Idõ kell, amíg fel tudjuk ismerni, hogy melyik szeretetnyelvet igényli gyer-
mekünk. Ennek felismeréséhez azonban oda kell figyelnünk gyermekeink
igényeire, kifejezõeszközeire, problémáira. A szeretetnyelveket kombinálva,
ötvözve is használhatjuk. Szánjunk elég idõt, figyelmet a hétköznapok rohanó
tempója mellett is családunkra, szeretteinkre, mert akkor sok problémát
tudunk áthidalni nemcsak a gyermek-szülõ kapcsolatában, de a párkapcsola-
tokban is. 
(Forrás: Gary Chapman Dr.Ross Campbell: Gyerekekre hangolva - A gyerekek öt
szeretet-nyelve címû könyve)                                                                        ZÉ. 

Babaliget Bölcsõde



Óvodáinkban 2013. szeptember 2-án megkezdõdött az új nevelési év.
Nevelõtestületünkbe hat új dolgozó érkezett, õk a tavaly nyugdíjba vonu-
ló és kilépett kollégák helyét, valamint az új státuszok betöltéseként
óvodánként egy, összesen három fõ új pedagógiai asszisztensi állásokat
foglalták el. Új munkatársainknak kívánunk, sikeres helytállást új munka-
körükben, valamint azt is, hogy érezzék jól magukat közöttünk!

Csicsergõ óvoda 
Szeptember 2-án, hétfõn a Csicsergõ óvoda óvodásainak is

megkezdõdött az új tanév. A legtöbb kisóvodás örömmel fogadta ezt a
tényt és boldogan üdvözölte régi barátait az óvodában. Persze akadtak
kissé szomorú gyerekek is, akik még szívesen töltötték volna otthon, csa-
ládi körben a napjaikat. Az ovisok a hosszú nyári szünet után boldogan
fedezték fel az átrendezett csoportszobákat, az új játékokat és indultak
felfedezõ útra az udvaron. A nyári kalandok után a gyerekek tele voltak
kedves emlékekkel, mondanivalóval, mindenki boldogan mesélte el nyári
élményeit a többieknek. A nyár elmúltával már minden kollégánk az
elõttünk álló tanév feladataira, gyermekeink fejlesztésére összpontosít.
Óvodánk mind az öt csoportjába érkeztek új gyermekek is, akiket a cso-
porttársak barátságosan fogadtak, ezzel is segítve a beszokást az új kör-
nyezetbe. 

A Süni csoportba egy új fiú érkezett, egy kislány pedig elköltözött a
nyáron. A csoportban 16 nagycsoportos és 13 középsõs korú gyermek
van, így 29 fõvel kezdtük meg a tanévet. Az õsz elsõ hétvégéje örömteli
eseménnyel kezdõdött számunkra, mivel a szeptember 7-én megrende-
zésre került szüreti felvonuláson a Süni csoport 15 fõvel képviselte az
óvodát. A gyerekek és a szülõk egyaránt örömmel fogadták ezt a
megtisztelõ felkérést és a ragyogó idõben boldogan vonultak fel az ovisok
a város fõutcáján. 

A Csiga-biga csoportba a tavaly elballagott 12 iskolába menõ kis-
gyermek helyére 2014 januárjáig érkeznek a harmadik évüket betöltött új
kisóvodások, akik az anyás beszoktatás keretében ismerkedhetnek az
óvodai élettel. A nagyok az új apróságoknak és az óvó néniknek egyaránt
nagy segítségére vannak a beszoktatás során. Fõleg a lányok anyáskodnak
szívesen a kicsik felett, boldogan istápolják, segítik õket. 

A Mókus csoportban 3 új gyermek ismerkedik az óvodával, akik jól
veszik az akadályokat és van, aki már az óvodában is alszik. A csoport felét
a nagy-, másik félét pedig kis- és középsõ csoportosok alkotják.

A Méhecske csoportosok is nagyra nõttek a nyári szünet alatt, így
idén õk már igazi középsõsök lettek. A csoport létszáma 29 fõre emelke-
dett, mivel 2 új óvodással gyarapodott a csoport. A Méhecske csoportos
óvó nénik szeptember 10-én szülõi értekezletet tartottak, amin a szülõk
90%-a részt vett. Megbeszélték a csoport életével kapcsolatos terveket és
teendõket.

A Fecske csoport augusztus végén még üresen állt, de azóta az elbal-
lagott gyerekek helyét az új „kisfecskék” töltik be. Szeptember elsõ
hetében a bölcsödébõl érkezett gyerekek ismerkedtek az óvodával. Mivel
számukra a közösségi élet nem ismeretlen, gyorsan és ügyesen sajátítják el
a szokásokat. A második héten az otthonról érkezõ gyermekek kezdtek
az óvodával ismerkedni. Náluk már nehezebben megy a szülõtõl való elvá-
lás. A fokozatos beszoktatás sokat segít ezen a nehézségen, hiszen az elsõ

napokat a szülõvel együtt tölthetik az új környezetben. Az elkövetkezõ
hetekben is folyamatosan töltõdik fel a csoport az új óvodásokkal.

Meseliget óvoda
A Pillangó csoportba megérkeztek az új kiscsoportosok, akik már

néhány fõ kivételével szinte teljes létszámban jelen vannak óvodai életünk-
ben. Szerencsére a kicsik hamar megszokták új helyüket szinte alig lehe-
tett sírást hallani olyan zökkenõmentesen zajlott a beszoktatás. Igaz
jelentõs számban ezek a gyerekek a Bölcsõdébõl érkeztek, így már szok-
va vannak a gyermekközösségekhez.

Óvodánk dolgozói és a gyermekek is a szüleikkel, szép számmal vet-
tünk részt szeptember 7-én a Forrás Mûvelõdési Ház szervezésében
megrendezésre kerülõ „Kerepesi Körtéfa” elnevezésû nemzetközi feszti-
válon. A kulturális programokon mindenki megtalálta a kedvére való prog-
ramot, délután pedig a szüreti felvonuláson közösen vonultunk a menettel.

Október 5-én (szombaton) 10-13 óráig tartjuk óvodánk nyol-
cadik születésnapját. Az eseményre szeretettel várjuk régi óvodá-
sainkat is. Gyertek, meséljétek el mi történt veletek amióta
elhagytátok az óvodát!

Szivárvány óvoda
A hosszú nyári szünet után a Szivárvány óvoda is megnyitotta kapuit az

régi és új óvodások elõtt szeptember másodikán. Nagy szeretettel vártuk
a nagyobbakat, akiket már jó ismerõsökként köszönthettünk csoportja-
inkban. Szintén nagy izgalommal készültünk az új kiscsoportosok fogadá-
sára, akik szüleikkel érkeztek és ismerkedtek óvodai élettel.

Óvodáink dolgozóival valamint a hozzánk járó gyerekek családjaival
közösen mi is részt vettünk szeptember 7-én a szüreti felvonuláson. A
szülõk gyönyörû népi ruhákba öltöztették a gyerekeket, akik büszkén
vonultak a szüreti menettel.

Szeptember 12-13-án a középsõs és nagycsoportosaink megtekintet-
ték a Faluházban a Kerepes néphagyománya c. kiállítást. A tárlaton láttunk
régi fotókat, szobaberendezést, amely a kor paraszti szobájának tartozéka
volt. Az öltözködéssel kapcsolatos ruhadarabokat, valamint az állatgondo-
zással, kapcsolatos szerszámokkal is megismerkedtünk.
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Megjelent az önkor-
mányzat kiadásában
Franka Tibor a telepü-
lés 865 évfordulójára
írt Kerepes Város címû
könyve. Településünk
monográfiájában rész-
letesen olvashatnak
kialakulásáról, ga-
zdasági és kulturális
szerepérõl, különösen
az elmúlt 50 év tör-
ténelmi eseményérõl,
valamint napjaink
történéseirõl. A kiad-
ványt számos archív és
színes fénykép teszi
szemléletesebbé. A
könyv ára 500 forint,
amely a város önkor-

mányzatának bevétele.
A könyv megvásárolható a Forrás Mûvelõdési Házban: min-
dennap 8.00 — 17.00 óráig.
Szilasligeti Közösségi Házban: szeptember 23-án: 17.30 —
19.30 óráig, szeptember 30-án: 17.30 — 19.30 óráig, október
4-én: 17.30 — 20.00 óráig, október 7-én: 17.30 — 20.00 óráig.

Megjelent Kerepes Város
monográfiája!

Második alkalommal rendeztük meg (1013. szept. 15-én)
Baba Börzénket Kerepesen a Forrás Mûvelõdési házban, ami
ez alkalommal már tényleg nagyszabásúra sikeredett! Kerepes
Városának gyönyörûen felújított mûvelõdési háza tökéletes
helyszín ennek az eseménynek. Az érdeklõdõk és vásárlók
száma egyre növekvõ. November elején várható következõ
börzénk , itt Kerepesen amire felhívjuk minden kedves
érdeklõdõ figyelmét!
Egyre bõvülõ új, és kézmûves termékekkel színesítik használt
ruha kínálatot árusaink.
Részletekrõl érdeklõdni: Wagner Dezideráta 20/3327-059

Nagyszabású Baba és
gyermekruha Börze
a Forrásban

Igazán aktív pihenéssel töltötte a nyári szünet utolsó hetét
a Kisvirág Tánccsoport. Idén Kétbodony életébe vittek színt
az egyhetes tánctáborban részt vett „kisvirágok”. Az ott
eltöltött idõ alatt nagyon sok élménnyel és ismerettel gazda-
godhatott a csoport. Az intenzív táncpróbák között felüdülést
jelentett a helyi kis állatkert meglátogatása, Kálmán bácsi
kerékgyártó mester mûhelyének megtekintése, valamint a táj-
ház érdekességei is. Az állatkert sok gyönyörû állatkája közül
legjobban az újonnan érkezett kenguruk keltették fel a gyere-
kek figyelmét, de nagy kedvenc volt a mosómedvék vidám kis
csapata, vagy akár az érdekes hangot hallató emu pár is.
Kálmán bácsitól megtudhattuk, miként vált õ ennek a
gyönyörû, és lassan sajnos elfeledett mesterségnek birtokosá-
vá, segítségével betekintést nyerhettünk a remekmûvek készí-
tésének titkaiba. Julika néni a tájházban kalauzolt minket,
mesélt a régi szokásokról, használati tárgyakról, melyeket már
elég kevés háznál találunk meg manapság. Még egy dalocská-
val is gazdagított bennünket ángyikáról, és a huncut kis békák-
ról… A felgyülemlett energiákat a közeli játszótéren még leve-
zethették a csemeték, ahová többször is ellátogattunk. A
táncpróbák alkalmával két lelkes tanítónõ, Szilágyi Kati és
Simon Kati, fáradságot nem kímélve, két új koreográfiát taní-
tott be a kis táncosoknak. 

Pénteken és szombaton több szülõ is csatlakozott hozzánk,
és egy közös esti szalonnasütéssel megalapozott jó hangulat-
ban vágtunk neki az augusztus 31-én megrendezett
Kétbodonyi Szilvaszombatnak, melyre a Tánccsoport
gombócfõzõ csapata is nevezett. Idén díjat nem nyertünk
ugyan, viszont a mi gombócunk és nudlink olyan kelendõ volt,
hogy még kóstolót sem tudtunk hazahozni belõle. A Kisvirág
Tánccsoport mindeközben sikerrel szerepelt a fesztivál
színpadán. Remélhetõleg ez az egész hetes együttlét még job-
ban összekovácsolta a tánccsoportot, és újult erõvel, változat-
lan lelkesedéssel állunk elébe az elõttünk álló hónapok kihívá-
sainak.

Szeretettel várunk mindenkit a 15 éves Kisvirág
Jubileum — III. elõadására! A mûsor Gödöllõn, a
Mûvészetek Házában lesz, 2013. október 27. vasárnap
10 órakor. Vendégeink: Lipa Szlovák Hagyományõrzõ
Tánccsoport, Budapest, Pannónia Tánc, és
Hagyományõrzõ Együttes, Kistarcsa, Pávakör együttes
és Sarkantyú Táncegyüttes Kerepes, Ragoncza Nóra,
és Szalai - Gindl János ének, zene, és a „régi”
Kisvirágosok.

Jegy információ: Ragoncza Imre 06/30 2013-843
Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör Egyesület — Kisvirág
Tánccsoport.

F.Zs. I.b.

Jubilál a Kisvirág



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2013. SZEPTEMBER 13



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2013.SZEPTEMBER14

Automata 
mosógép 

szerviz

Billinger Zoltán
06-30-214-6366
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Kérjük a Tisztelt
Lakosságot, amennyiben 
bejelentenivalójuk van
közterületen történt

rendzavarás, vagy gyanús
esetekkel kapcsolatban
hívják a közterületfelü-

gyelôket a 06-20-559-8909, 
vagy a 06-20-559-8929-es

telefonszámon.

Helyesbítés
Júliusi lapszámunkban tévesen jelent meg a 8. oldalon a
NÖK hírei alatti köszönetnyilvánításban, hogy a Pávakör
Egyesület 17 millió forintot nyert. Az összeg helyesen 1,7
millió forint. Elnézést kérünk az elírásért.

A gyógynövények bûvöletében telt Kerepes tavasza és nyár eleje. Sokan
emlékeznek arra, hogy áprilisban Szabó György a bükki füves ember volt ven-
dége a Royal Station Sport Szabadidõ és Egészség központnak. Rengeteg
ember volt kíváncsi az elõadásra. Ekkor fogant meg a gondolat Gróf
Lászlóban a szervezõben, hogy el kellene menni abba a nagyszerû faluba, ahol
Gyuri bácsi él és dolgozik. A gondolatot tett követte és meghirdetett egy
buszos túrát július 20-ára a kétnapos falunapi rendezvény szombatjára. Még
Érdrõl is jöttek velünk olyan csábító volt a program. Lopes Szabó Zsuzsa - a
füves ember lánya — könyvajánlója, és kettejük nyilvános tanácsadása mellett
más neves elõadókat is meg lehetett hallgatni, egyéb természetgyógyászok
tanácsait lehetett kikérni. A szakmai programok közben gyógyteakóstolás,
gyógynövény felismerési játék és a gyógynövény kertjükbe vezetett látogatás
színesítette a napot. Természetesen meg lehetett venni szabóék könyveit,
teáit, de a fõutca mindkét oldalán kézmûvesek mézesek, sajtosok és egyéb
árusok kínálták portékájukat. A mi kis csapatunk a kezdõ elõadás után szét
széledet, de a dél körüli túrára újra összeállt, s ki Nordic Walking-osan, ki anél-
kül vágott neki a Boldog asszony kövéhez vezetõ útnak. A legenda szerint
Szûz Mária pihent meg ezeken a köveken, melyeknek gyógyító erõt tulajdo-
nítanak. Minden esetre jó volt az a megnyugtató csend és nyugalom, mely ott
körülvett bennünket. Innen ki ment tovább túrázni, ki megnézte a helyi
gyûjteményt az üvegkészítésrõl ki a nevezetességeket nézte meg a faluban.
Az étteremben gyógynövényekkel készült tájjellegû ételeket is kínáltak. A nap
végén a buszhoz menet mi még megnéztük a kis fatornyos nagyon bájos
templomot, melyben régi Domonkos rendbõl való szószék található.
Sajnáltuk, hogy a vasárnapi programokon nem lehettünk ott, például amirõl
lemaradtunk Böjte Csaba ferences rendi szerzetes a szeretetrõl szóló
elõadásáról, vagy az aznapi szûrõ vizsgálatokról. Sebaj majd jövõre!
Szerencsére Grófé tervezik megismételni azt a lehetõséget, hogy találkoz-
hassunk újra a füves emberrel. Addig is fogadják meg a 85 éves Gyuri bácsi
jó tanácsát: Elõzzük meg a betegségeket gyógyteák fogyasztásával és
mozgással.

Egy elégedett résztvevõ

A bükkszentkereszti csoda
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Kerepes város lakosságának és önkormányzatának kapcsolata
korántsem felhõtlen Magyarország talán legzajosabb létesít-
ményével, a Hungaroring Zrt-vel. Az utóbbi esztendõkben a
hangerõvel együtt a rendezvények száma is állandóan emel-
kedik még akkor is, ha településünk kénytelen tudomásul
venni, hogy magasabb, azaz állami, sõt, nemzeti érdek teszi
lehetetlenné számunkra a Hungaroring tevékenységének
korlátozását. Végsõ megegyezés nincs, de ebben a helyzetben
egyezkedés folyik, hogy a zaj okozta „károkért” a
Hungaroring vállaljon részt anyagilag Kerepes fejlõdése érde-
kében. Ennek jegyében Franka Tibor polgármester és Gyulay
Zsolt elnök-vezérigazgató megállapodást írt alá, melynek
értelmében összesen 10 millió forint értékben a József Attila
utcai óvoda beázását és szigetelését, valamint a szilasligeti
HÉV megálló alatti terület aszfaltozását a Hungaroring finan-
szírozza városunk számára. 

Hivatalosan is bejegyezték az Országos Polgárõr Szövetségnél
az Új Kerepesi Polgárõr Egyesületet, így szeptember elsõ
hetében Franka Tibor polgármester és Bangó János elnök alá-
írta az önkormányzat és az egyesület közötti együttmûködési
megállapodást. Az eseményen részt vett Dr. Balogh Endre
Róbert az Országos Polgárõr Szövetség adminisztratív igazga-
tója, Dr. Bilisics Péter a Pest Megyei Polgárõr Szövetség elnö-
ke, Ignéczi József a kistarcsai rendõrõrs parancsnoka, és
Ménesi Norbert körzeti megbízott.  Az OPSZ igazgatója és a
megyei szövetség elnöke minden segítséget megígért az egye-
sületnek adminisztratív ügyeinek intézésében, bízva abban,
hogy közremûködésükkel hozzájárulnak a közbiztonság
megszilárdításához és a bûncselekmények megelõzéséhez. Az
elnök elmondása szerint egyesületüknek jelenleg közel húsz
tagja van, és többen jelezték belépési szándékukat.

Az idén kétnaposra sikeredett a túra, mivel az iskola alsó tagozatos
diákjai a hetedikei 100 Folk Celsius együttes tíz órakor kezdõdõ kon-
certjén szerettek volna részt venni és ezért nekik hatodikán (pénte-
ken) rendeztük meg a szombatra meghirdetett eseményt ezért a szer-
vezést, útvonal-kijelölést is egy nappal korábban végeztük el. Idén új
jelöléstechnikát alkalmaztunk, a szalagozás helyett a jelzõspray-s meg-
oldást választottuk, a visszajelzések szerint megérte, mivel mindenki
dicsérte, hogy sokkal jobban észrevehetõ, és követhetõ, mert csak
hatvan nap után tûnik le, bomlik le biológiailag. A Jóisten meghallgatta
imánkat, mert ötödikén és hatodikán is gyönyörû idõben indulhattak a
túrázók a 6, 15 és 24 kilométeres távokon.

Pénteken az alsó tagozatos diákok és az õket kísérõ pedagógusok
jó hangulatban indultak a hat kilométeres távnak. A 240 résztvevõ
három csoportban, tízperces várakozással indult egymás után. A 3-as
fõúton rendõri biztosítással keltek át a kisdiákok és kísérõik. Két óra
elteltével vissza is érkeztek az iskolába, ahol oklevél, kitûzõ, frissítõ és
kalóriapótló nápolyi várta õket. A kisdiákok két legyet ütöttek egy csa-
pásra, túráztak és a koncerten is részt tudtak venni. Gratulálunk
mindkettõhöz!

Az igazi túra szombaton kezdõdött. Reggel nyolc órára minden a
helyére került, a résztvevõk is szép számmal jelentkeztek a regisztrá-
ciónál, szikrázó kék égbolt és gyönyörû napsütés fogadta a hozzánk
ellátogatókat. Az idén új útvonalakat is kijelöltünk, a régi útvonalakat
pedig most a másik irányból kellett megtenniük a túrázóknak, így más
szemszögbõl is megismerhették a tavaly bejárt útvonalat. A
visszajelzésekbõl kiderült, hogy sokaknak sikerült meglepetést
okoznunk. Ígérjük, ez így lesz jövõre is, hiszen minden évben ugyan-
azon az útvonalon menni unalmas.

Az ellenõrzõ pontokon a pontõreink felkészülten várták a
résztvevõket. Szinte mindenhol volt frissítõ a nagy melegre való tekin-
tettel, és az útvonalat úgy terveztük meg, hogy egy-két „feltételes
frissítõállomás” is útba essék. A kalóriapótlásról két ponton is gondos-
kodtunk a hosszabb távon indulóknak.

A legifjabb résztvevõk Megyeri Nándor 18, Andok Luca 23
hónapos ifjoncok voltak. A legidõsebb résztvevõk: Tóth Lajos 72 és
Szûcs Józsefné 71 éves túrázók voltak. Gratulálunk nekik, mert sikere-
sen teljesítették a vállalt távokat!

A résztvevõk Tóalmás, Pilisborosjenõ, Érd, Dunaújváros, Maglód,
Biharkeresztes, Kompolt, Nyíregyháza, Szokolya, Kistarcsa, Kerepes,
Budapest, Gyál, Gödöllõ, Jászalsószentgyörgy, Ecser, Csomád,
Veresegyház, Fót, Szekszárd településekrõl érkeztek és tisztelték meg
rendezvényünket. Köszönjük nekik.

A visszaérkezõket az iskola ebédlõjében zsíros kenyér, csalamádé,
hagyma, frissítõk és nápolyi fogadta. A csodálatosan megterített
asztalokat és étvágygerjesztõen elkészített finomságokat az iskola
pedagógusainak köszönhetjük, akik 8 és 10 óra között az indításnál
segítettek, majd 10 óra után egy óra leforgása alatt varázsolták a finom-
ságokat az asztalokra.

Az ellenõrzõpontokon szintén pedagógusok, családtagok, termé-
szetjárók, valamint a már bevált postás csapat segítette munkánkat.
Nem szeretnék névsort írni, mert körülbelül negyven nevet kellene
felsorolnom, és senkit sem szeretnék véletlenül kihagyni a
köszönetbõl. Személyek megnevezése nélkül köszönöm az általános
iskola igazgatójának és pedagógusainak a kétnapos önzetlen segítséget,
a Forrás Mûvelõdési Ház dolgozóinak a nyomdai munkát, a postai dol-
gozók (MPL), a barátok, rokonok, ismerõsök szervezésben nyújtott
munkáját. Egyszóval: a szervezésben, lebonyolításban részt vevõknek
köszönöm az odaadó, önzetlen és alázatos munkát, amit végeztek.

Nagy tisztelet annak a 475 résztvevõnek — nem elírás, ennyien vol-
tak — akik megtiszteltek minket jelenlétükkel, és sikeresen teljesítették
az általuk választott távokat. Gratulálunk! Az eredmény kötelez, így
jövõre is új utakon, meglepetésekkel várunk mindenkit.

Külön köszönet Nagy László igazgatónak, Jancsó Gábor
fõszervezõnek és Nagy Zoltán szervezõnek, hogy a beígért rendõri
biztosítás hiányában - olykor testi épségüket is veszélyeztetve a figyel-
metlen autósok miatt - láthatósági mellényben segítették az átkelést a
3-as fõúton a szombati túra alatt. 

Támogatóink, akik nélkül nem lett volna kivitelezhetõ a rendez-
vény: Tóth pékség, Terike zöldségüzlet, Zöld AB, Barti húsbolt, Forrás
Mûvelõdési Ház, Szilas TV, Kerepes Rádió, Kerepesi Vélemény, Ostya
Bt. Szeretettel várunk mindenkit jövõre is!

Pivarcsi Gábor és Jancsó Gábor

Széchenyi István túraMegállapodások...
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2013 a történések éve, és talán a legintenzívebb év számunkra
a NÖK megalakulása, azaz 2010 októbere óta. Kultúrcsoportunk
fellépéseiben, rendezvényeinkben, de a lehetõségeink terén is jó
úton halad a Német Önkormányzat, Kerepes „szekere”. 

Terveink valóra váltása persze nemcsak anyagiakon múlik,
hanem a közösségünk összefogásán is. Szerencsére folyamatosan
bõvül lelkes tagságunk, és a Stammtisch Klub minden szerdán 16
órakor összejön a mûvelõdési házban, ahol mindenki teszi a dol-
gát. Iskolánkban 2013-ban már több mint száz gyerek tanul német
nemzetiségi osztályban. Örömmel vettük azt is tudomásul, hogy a
német nemzetiségi osztály tanulóit szeptembertõl már két német-
tanár néni taníthatja. Óvodáinkban ugyan az idén pedagógus hiány
miatt nem indult új német csoport, de jövõre akár több csopor-
tunk is lehet, ha a Wéber Ede utcai óvodabõvítés megvalósul. 

A 865. éves ünnepségen nagyon sokan vettek közülünk részt.
Csapatunk a dunaharasztiak csoportjával kiegészülve vonult a mise
után a templomtól a rendezvény színhelyére, a sportpályára. Az
„Edelweis”, azaz havasi gyopárról elnevezett kórusunk legfiatalabb
tehetsége, Andresz Szofi gyönyörködtette a nézõket az említett,
azonos címû német nyelvû Edelweis címû dalával. Mindezt aca-
pella, azaz zene nélkül. Hangja mégis betöltötte a teret. A harasz-
tiak fellépése után pedig „levonatoztunk” a közönség közé ezzel
fokozva a jó hangulatot. A fellépéseken kívül a rendezvényt a
NÖK kölcsönadott rendezvénysátrával is támogattuk. Ennek felál-
lításáért, bontásáért köszönet a stramm-csapatunknak, és egyben
gratulálunk a rendezvény színvonalas megrendezéséért mindenki-
nek.

Tévesen jelent meg e lapban, egy korábbi cikkben az, miszerint
a németek nem vettek volna részt a várossá avató
ünnepségen augusztus 20-án. Pedig jelen voltunk sokan, sõt a
fellépõ „aranyesõsök” közt is volt tagunk. A templomban és a
Mûvelõdési Házban is jelen voltunk. Igaz ugyan, a színpadra

Burgerék nem mehettek fel, mert nem volt „német zászlójuk”.
Kutatjuk továbbra is Kerepes német családfáit. Mindenkinek
ingyen ajánljuk fel segítségünket, de kérjük egyben az önök segít-
ségét is, egy nagy kerepesi családfa összeállításához. Persze nem
csak a német, hanem teljes lakosságot is beleértve. Ez egy hosszú
folyamat, de érdekes munka lehet. Ennek kapcsán felkerülhet
Kerepes története a http://www.sulinet.hu/oroksegtar oldalra.
Részben szeretnénk a település lakóinak fotóit és emlékeit is ott
elhelyezni. Magyarország összes iskolája és a világháló részére nyil-
vános adatbázis lehet majd Horváth Lajos: „Kerepestarcsa
története” címû könyve alapján.

Folytatjuk a testvérvárosi kapcsolatok keresését Németország,
Ausztria és Svájc irányába, de folyamatosan figyelembe kell ven-
nünk az ottani helyhatósági és egyéb választásokat. Ez tartomá-
nyonként változik, ez most épp Bajorországban zajlik, de jövõre is
folyamatosan lesz választás hol itt, hol ott, így felelõs
döntést ebben az idõszakban nehéz hozni. Inkább a kulturális kap-
csolatokat építjük, és ezzel készítjük elõ egy testvéri „frigy”
lehetõségét. 

Szervezzük már az október 19-én a Forrás Mûvelõdési Házban
tartandó, 2013-as III. Kerepesi Sörfesztivált is. A
fellépõk szervezése megtörtént, a vendéglista is
alakul már, így hamarosan összeáll a teljes kép. Idén kevesebb
ülõhellyel, de több tánctérrel várjuk önöket. Akik az eddigi sör-
fesztiválokon is ott voltak most sem fognak csalódni, hisz ismét
lesz wellness hétvége a tombolán, és a sorsoláson idén is minden
belépõjegy részt vesz. A zenét a vértessomlói kötényes fiúk, a
Heimattöne zenekar szolgáltatja. Na, persze a siker záloga: a csü-
lök, a kolbász, a sör, a zene, a jó hangulat, a humor és a tánc, és
persze Önök. Érdeklõdés, jegyek elõjegyzése Springer
Krisztinánál, tel: 0620-9221920 További infók www.nok.uw.hu, és
kövessen minket figyelemmel a Német Önkormányzat
Kerepes Facebook oldalon is. 

Springer Friedrich

A NÖK hírei



Szeptember 14-én, szombaton egész nap dongott a
Hungaroring. Nézem a honlapját: WSR. Nem kattintható, tehát
nincs további információ. Na mindegy, nézzük meg személyesen,
mi történik ott!

Beültünk a gyerekkel a kocsiba és kiderült, hogy a WSR World
Series by Renault-t jelent, magyarul szabadfordításban Renault
Családi Napokat, vagyis egy kétnapos ingyenes rendezvényt. (Az
ingyenes szó mindig azt jelenti, hogy valamilyen formában fize-
tünk érte, ha nem is pénzben. Tehát nulla forintért megnézhetjük
a programokat, de ezért azzal fizetünk, hogy egész nap több
ezerszer látjuk a Renault feliratot és minden a francia autómárká-
ról szól.) Az anyagilag igen csekély befektetésünkért a francia
autógyártó háziversenyeit és különbözõ, kicsiknek és nagyoknak
szóló bemutatóit tekinthettük meg. Mert volt ott KRESZ tanfo-
lyam gyerekeknek, autós és versenyautós szimuláció
felnõtteknek, Renault Múzeum, élõben lehetett nézni a legújabb
Forma 1-es modell szerelését, be lehetett járni a szerelõutcát és

felülrõl, néhány méterrõl élõben
lehetett nézni a villámgyors kerék-
cseréket és tankolásokat,
autogramot lehetett kérni az
egyelõre névtelen versenyzõktõl,
akik pár év múlva lehet, hogy a
Forma 1 „cirkuszában” lesznek
ünnepelt világsztárok. Olyan kulisz-
szatitkokba lehetett betekinteni
ingyen, amiért a Forma 1-en több
tízezer eurót kellene fizetni.
Háromszor néhány órát töltöttünk
kint és úgy elröppent az idõ, hogy
semmilyen játékkal nem játszott a
négy éves fiam, csak a kiállított autó-
kat, a versenyt és a szerelést néztük.
Hiába volt ugrálóvár és hiába volt ott mindenféle jó, maga a fõ
attrakció és a kiállított tûzoltóautók (be is lehetett ülni) meg
kamionok is elegendõ ingert nyújtottak kicsiknek és nagyoknak.
Ráadásul vasárnap este a pakoló árusok ingyen palacsintát és
limonádét adtak a gyerekeknek, hogy ne kelljen hazavinniük. Ez
persze nem a rendezvény része, de jólesik az embernek, ha azt
látja, hogy a pult másik felén álló is ember.
E lap hasábjain jobbára arról olvashatunk, hogy milyen zajos a
Ring és hogy hol állnak éppen a Polgármester és a pálya
vezetõségének tárgyalásai. Jelen pillanatban nem biztos még,
hogy jövõre is lesz WSR a Hungaroringen, de a magam részérõl
mindenkit arra biztatok, hogy ha dongást hall a Ring felõl, nézze
meg, mi zajlik ott, hátha éppen egy kellemes programot talál. Ha
pedig nem, akkor pedig ajánlom a Ring körül nagy mennyiségben
megtalálható csipkebogyó- és szederbokrokat! Hiszen egy kelle-
mes biciklizést akkor is megér a gyerekkel vagy az unokával, ha
éppen csak a kapuknál lehet bekukucskálni egy zárt körû ver-
senyre. Hagyjuk a gondokat azokra, akiknek meg kell oldaniuk, mi
pedig igyekezzünk a saját hasznunkra fordítani, hogy a
szomszédban van az a népszerû versenypálya, ahová mások csak
sok pénz és értékes idõ ráfordításával tudnak eljutni!

T. A.
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Rendhagyó és rendrakó történelemóra
Nyolcadikos a lányom, és néha

elképedek a történelemkönyvén.
Most már nem olyan szisztemati-
kusan meghamisított képet
ábrázol, mint amilyenbõl én
tanultam 30 évvel ezelõtt, de jó
táptalajt ad annak, amit aztán a
tévébõl hallanak és a sajtóban
olvasnak a gyerekeink: gyalázatos
nemzet a magyar, akinek állandó
önvizsgálatot kell gyakorolnia, foly-
ton bocsánatért kell esedeznie,
nem szabad megsértenie a szom-
széd népek érzékenységét stb.
Magyar példával élve: továbbra
sem értékeli Tisza Istvánt és az
ország érdekében kifejtett teljesít-
ményét, miközben a sorok között
Károlyi felsõbbrendûségét érezteti,
történelmi sorsszerûségnek és
elkerülhetetlen történésnek állítja
be Trianont, holott ma már
egyértelmûen azonosíthatóak azok
a szálak, amelyek oda vezettek,
ráadásul pont az akkori köz- és
árnyékszereplõk személyes
felelõssége is megállapítható. No
és persze a keserû igazság, hogy
elkerülhetõ lett volna, nem is túl
nehezen. Sorsszerûség persze ettõl
még létezik, de pontosan látnunk

kell, hogy mi tartozik annak köré-
be, és mi az emberi mulasztás, mi
a szándékos károkozás vagy az
egyszerû dilettantizmus, amit
mások profin kihasználnak és
manipulálnak! Öt év múlva lesz a
100 éves évfordulója annak a
gyásznapnak, amelyhez képest
Mohács és a tatárjárás együtt is
eltörpül. Nem az országvesztés,
hanem a lélekromboló hatása
miatt, mert elõbbit viszonylag
egyszerû orvosolni, utóbbit viszont
jóval nehezebb.

Bármennyire is lecsúszott mára
a hazánk, akkor is Európa egyik
legrégibb kultúrnemzete vagyunk,
rovásírásunk õsibb, mint a legtöbb
európai nemzet írása, országunk
egykor Európa nagyhatalma volt,
katonáink láttán még száz éve is
sokszor inkább elfutott az ellenség.
A gyerekeink történelem- és iroda-
lomkönyveit nézegetve olyan érzé-
sünk támadhat, mintha a szemlé-
letben nem zajlott volna még le a
rendszer átalakulása, és továbbra
is azt a bûntudatos, de legjobb
esetben is csak a kusza értelem-
ben ellentmondásos képet sugallná
szinte mindenki, amelybõl a gyere-

keink nem tudnak tartást és
egészséges emberi, nemzeti
büszkeséget meríteni, sõt!. Olyan,
mint ha a kétértelmû ábrán mindig
csak a rút öregasszonyt láttatnák
velük, a szép fiatalasszonyt soha.
Egyszerre vagy ezt, vagy azt látjuk,
de a kettõt együtt soha. Ha mégis
felsejlik a szebbik oldala, akkor
rögtön felhívják a figyelmüket arra,
hogy az is milyen ronda lesz, ha
majd megvénül, és különben is vén
az már, mint az országút...

Ezeken a hasábokon hónapról
hónapra meg fogom mutatni a
szép fiatalasszonyt, aki persze
egyszer megöregszik majd, de az
most nem érdekes. Meg fogom
mutatni történelmi tényeket,
amelyekrõl most már többé-
kevésbé szabadon lehet írni, mert
a népszerûsítõ történelmi folyóira-
tok nagyon sok olyan adatot és
összefüggést ismertettek az
elmúlt húsz esztendõben, amelyek
alapvetõen változtatják meg a
nekünk tanított, és alapjaiban
még ma is érintetlen történelem-
és hazaszemléletünket.
Nyugodtan legyünk büszkék arra,
ami erre okot ad, de kíméletlenül

keressük meg a bûnösöket, és
mindig legyünk tudatában annak,
hogy aki magyarul beszél, az nem
biztos, hogy magyar (pl. „Kun” —
Kohn — Béla), és aki nem beszél
magyarul, attól még lehet az egyik
legnagyobb magyar (pl. Liszt
„Ferenc” — Franz Liszt). Az
ellenõrizhetõ tényekkel alátá-
masztott cikkeimmel abban fogok
segíteni, hogy ne tudják félreve-
zetni a gyerekeinket és mi
magunk is tisztában legyünk a
koncepciózusan elhallgatott
hiányzó láncszemekkel, amelyek
alapján érthetõbbé válik a törté-
nelmünk, amely a jelenünket
megszabja. Ha értjük a történel-
met, érteni fogjuk a jelent is, és ha
a jelent értjük, akkor jobban
tudjuk irányítani a jövõnket.

Turóczi Attila
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Családi napok a Hungaroringen
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Az augusztusban 25-26-án bekövetkezett természeti csapás,
özönvízszerû esõzés miatt balesetveszélyessé vált több utca
településünkön. A mûszaki ellenõr a helyszínbejárás alkalmá-
val megállapította, hogy az útfelület 80 százaléka kimosódott,
a közlekedés veszélyessé vált a Mártírok-, az Ady-, a Hársfa-,
és a Kiss József utcák egyes szakaszain, ami miatt azonnali bea-
vatkozásként az útfelület felújítása szükségszerû és indokolt. A
felújítási munkálatok megkezdõdtek.

Csak egy telefon
A lakosság szolgálatában

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

dolgozóink 30 százalékkal kevesebb órabérrel dolgoznak,
mint más vállalkozások. 

Garancia az önkormányzat. 
Vállalunk: Kertásás, Mûvelés, Füvesítés

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

Építõanyag szállítás, Daruzás, Hengerezés,
Mindenféle földmunkát, Anyagbeszerzést

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

Lépcsõk, feltöltések

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

Megbízhatóság! Alacsony árak! Garancia!

Útfelújítások

Lélekmelengetõ
Ebben a hónapban nagyjából
egy tucatnyi sörös dobozt
szedtem össze és vittem haza
a szelektív hulladékgyûjtõbe,
s körülbelül ennek a
felét dobtam ki a
közelben (pl.
szilasi HÉV-
m e g á l l ó )
e lhe l yeze t t
szemetesek-
be. Ezen kívül
szedtem még
össze pillepalacko-
kat és csokis papírokat
is, amelyek nagyon szúrták a
szememet. Elég sokat kény-
telen voltam ott hagyni, mert
vagy tele volt a kezem, vagy
nagyon messzire kellett volna
cipelnem a szemetet, hogy ki
tudjam dobni. Persze sokan
nézték, hogy mit akar ez a
viszonylag jól öltözött kopasz
ember a sáros dobozokkal,
de hát nem ez az igazi kér-

dés. Hanem az, hogy miért
dobálják el azok, akik meg-
vették. Én azért próbálom
tisztítani az utcát, mert egy-

részt zavar a sok sze-
mét, másrészt

mit mondjak a
k i s f i a m n a k ,
amikor meg-
kérdi, kik és
miért dobál-

ták el azt a sok
mindent? Hogy

buta bácsik, buta
nénik és neveletlen gye-

rekek, akikre nem szólt rá
valamelyik szülõjük, hogy
ilyet nem szabad, sem ott-
hon, sem az utcán? Inkább
felszedegetem magam, hátha
kedvet kapnak mások is. De
azt hiszem, az lesz a legjobb,
ha a saját házam elé kirakok
egy közkukát, hogy legalább
ott ne nekem kelljen hajlon-
ganom.                Turóczi Attila
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