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A gyalogosoknak - mint a közlekedés legvédtelenebb
résztvevõinek —a téli szürkületi és sötét idõszakokban való
közlekedése nagyobb kockázatot jelent, mint az év egyéb
idõszakaiban.

Télen sajnálatos módon megnövekszik a gyalogos
elütések száma. A kedvezõtlenné váló látási és útviszonyok
ugyanakkor csak „asszisztálnak” ehhez. A balesetet ugyanis min-
den esetben emberi mulasztás, valamilyen szabályszegõ magatar-
tás okozza.

Az utóbbi napokban jelentõsen megnõtt a gyalogos elütések
és ennek következtében meghalt személyek száma, mivel 2014
januárjának elsõ három hetében 13 gyalogos szenvedett
halálos kimenetû közúti közlekedési balesetet. Ezen esetek
bekövetkezésében jellemzõ tényezõ volt, hogy pl. 6 esetben a
gyalogosok az úttesten szabálytalanul kívántak áthaladni, 4 eset-
ben pedig az úttest szélén való közlekedésük közben vesztették
életüket. Sajnálatos módon 1 fõt kijelölt gyalogos-átkelõhelyen,
míg két gyalogost munkavégzés közben, az úttest mellett ütöttek
el. Jellemzõ továbbá, hogy a 13 tragikus halálesetbõl 10 a késõ
délutáni, esti, illetve kora reggeli idõszakban következett be.

Nem árt tudni, hogy kedvezõtlen idõjárási körülmé-
nyek között a gyalogosok általában nem elég
körültekintõek és kevésbé figyelnek a közlekedés más
résztvevõire, hiszen a kellemetlen idõben — érthetõ
módon — mielõbb célhoz szeretnének érni. Ebbõl adódóan
a jármûvezetõk mindig fokozott figyelemmel és a sebesség
csökkentésével közelítsék meg a kijelölt gyalogos-
átkelõhelyeket, buszmegállókat, valamint azokat a helye-
ket, ahol fokozottan kell számolni gyalogosok megjelené-
sére.

Kérjük, hogy most még inkább fokozott figyelemmel és
körültekintéssel közlekedjünk! A sebesség csökkentésével
és nagyobb követési távolság tartásával megelõzhetõk az
erre az idõszakra leginkább jellemzõ közlekedési balese-
tek.

A KRESZ a gyalogosok részére elõírja, hogy „lakott terü-
leten kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a látha-
tósági mellény (vagy ruházat) használata kötelezõ!” A
láthatósági — fényvisszaverõ eszközök használata életmentõ
lehet lakott területen belül is, sötétben is, és jó látási viszonyok
között is, így pl. a láthatósági mellény viselése ajánlott azokban az
esetekben is, amikor az éppen nem kötelezõ! A láthatósági mel-
lény mellett, vagy a helyett a nem sötét színû, jól látható hétköz-
napi ruházat viselése is sokat jelenthet egy baleset
bekövetkezésének megelõzésében. 

A gépjármûvek tompított fényszórói 35-45 m távolság-
ban világítják meg az útfelület egy részét, mely távolság a
latyakos idõben jelentõsen lecsökkenhet. A szürke-fekete

környezetbe olvadó ruházat, láthatósági eszközöket nem viselõ
gyalogos baleseti kockázata megnõ, féktávolságon belül elüthetik
õket. Lakott területen kívül a gyalogosoknak kötelezõ a forga-
lommal szemben közlekedni, mert így jobban látják a szembõl
érkezõ forgalmat!

Saját közlekedésbiztonságunk érdekében tenni kell
valamit! Ennek egyik módja a LÁTHATÓSÁG növelése.

Gyalogosok! …LÁTSZANI! 
Gépjármûvezetõk! …LÁTNI!

A balesetek nem történnek, azokat okozzák! Figyelmetlenség,
felelõtlenség, kockázatvállalás, nemtörõdömség, a láthatóság
hiánya, a nem megfelelõ világítás használata… tragédiát okoz!

Biztonságos és balesetmentes közlekedést kíván:

a Pest Megyei Balesetmegelõzési Bizottság

Óvd a gyalogost!
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2014. február 10-én Gödöllõn a Városi Polgármesteri hivatal
tanácstermében „Járási Közbiztonsági Egyeztetõ Fórum”- ot
rendeztek. A fórum Dr. Mihály István rendõr dandártábornok
úr, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõjének kezde-
ményezésére került megrendezésre. A Gödöllõi
Rendõrkapitányságot Dr. Bozsó Zoltán rendõr tábornok
Rendõrkapitányt távollétében Farkas Imre rendõr alezredes
úr képviselte. A fórumon megjelentek a járás polgármesterei,
alpolgármesterei a Klébensberg Intézet Járási vezetõje és több
illetékes vezetõ. Dr. Mihály István rendõr dandártábornok úr,
a Pest Megyei Rendõr-fõkapitány tájékoztatója után az egyes
települések képviselõi mondták el tapasztalataikat problémái-
kat, amelyekre rögtön reagáltak is az illetékesek. A fórum a
nagy érdeklõdésre való tekintettel jelentõsen elhúzódott a
tervezetthez viszonyítva. A fórumot valamennyien pozitívnak
értékeltük.

Kiss Károly
Alpolgármester

Elkeseredve és dühösen írom ezeket a sorokat. Szüleim
házába az utóbbi években számtalanszor betörtek. Mióta
Édesanyám is meghalt a betörések egyre gyakoribbak. Az
elmúlt 2 héten belül háromszor törtek be sok százezer forin-
tos kárt hagyva maguk után. A Rendõrség jön, teszi a dolgát,
de mégsem javul a helyzet. A tetteseket ugyanis szinte lehe-
tetlen elfogni, ha mégis sikerül, (nálunk már ilyen is volt)
néhány óra múlva már ki is engedik õket.

Sokáig abban bíztam, hogy ha majd mûködik a Polgárõrség
jobb lesz a helyzet. Nem tudom bízhatok-e továbbra is még

ebben? Mûködik egy-
általán a Polgárõrség?

És ha nem, miért
nem?  Talán nekünk
magunknak kellene
kezünkbe venni sor-
sunkat, hogy Szüleink,
Nagyszüleink életének
munkájával megszer-
zett vagyontárgyainak,
ingatlanának védelmét
megszervezzük? Szer-
vezzünk õrjáratot,

legyünk az utcán mi is éjszakánként, amikor a betörõk „dol-
gozni’’ indulnak.  Jelenlétünkkel tegyük lehetetlené terveik
végrehajtását. Ha sokan leszünk, (többen, mint õk)
meggyõzõdésem, hogy meg tudjuk állítani ezt a folyamatot,
vagy legalább csökkenteni az esetek számát.   Én nõ létemre
szívesen vállalok heti egy alkalommal õrjáratot és biztos
vagyok benne, hogy mások is csatlakoznának.

Szerintem nem elég, ha este jól bezárjuk az ajtóinkat,
lehúzzuk a redõnyöket és drukkolunk, hogy ne hozzánk tör-
jenek be vagy ne a mi kutyánkat mérgezzék meg.  Tennünk
kell valamit, ami megállítja õket, mert akihez még nem törtek
be, elõbb vagy utóbb megteszik.

Nem hagyhatjuk, hogy terrorizáljanak bennünket.  Féljenek
tõlünk õk.   Mi tisztességes emberek vagyunk többen, és ha
összefogunk, sikerülni fog.

Szívesen olvasnám mások véleményét, javaslatát is az újság-
ban, mert ez így nem mehet tovább.

Egy sértett.

Betörõbandák utcáinkban

Veszélyben 
a közbiztonság!
Fórum március 6-án délután 5 órakor

a Forrás Mûvelõdési Házban

Egyre több a panasz a bejelentés az írásos reklamáció
a rendõrség irányába a közbiztonsággal

— a betörések a lopások — számának 
emelkedésével kapcsolatban, illetve a rendõrségi

intézkedések minõséget illetõen. 
Ezért a Kistarcsai Rendõrõrs vezetõje 

az önkormányzattal azonnali lakossági fórumot tart 
2014. március 6-án délután 5 órakor 

a Forrás Mûvelõdési Házban. 
Kérem minél többen jöjjenek el, tegyék meg 

észrevételeiket, mert közösen és határozottan 
javítanunk kell a közbiztonságon.

Franka Tibor
polgármester

Közbiztonsági Egyeztetõ Fórum

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 148.
§-a alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommuniká-
cióról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint
sajtóterméknek minõsülõ, hatósági nyilvántartásban szereplõ
orgánumok a választás kitûzését követõ 5 munkanapon belül
eljuttatják hirdetési szolgáltatásaik árjegyzékét az Állami
Számvevõszék részére, amelyet az nyilvántartásba vesz és
honlapján közzétesz.

Az érintett sajtóorgánumok a 2014. évi országgyûlési
választás kitûzését követõ 5 munkanapon belül elektronikus
és postai úton, vagy személyesen juttathatják el
árjegyzékeiket az Állami Számvevõszékhez. Elektronikus úton
a valasztas2014@asz.hu címre, postai úton pedig a 1364
Budapest 4. Pf. 54. címre küldhetik meg, vagy személyesen a
1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. címen adhatják
le azokat.

Az Állami Számvevõszék az árjegyzékeket ebben menü-
pontban, sajtótermékek szerinti bontásban teszi közzé, a
határidõ lejártát és az adatok feldolgozását követõen. Az ÁSZ
az árjegyzékeket ellenõrzés és változtatás nélkül teszi közzé,
így azok tartalmáért felelõsséget nem vállal.

Közlemények

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a korábbi évek gyakorla-
tához hasonlóan 2014 évben is önkéntes adatszolgáltatá-
son alapuló lakossági adatfelvételeket végez Kerepesen.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program
(OSAP) szerinti nyilvántartási száma, neve és idõszaka: 
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel,
havi naplóvezetés 2014. 01-12 hó
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel,
éves kikérdezés 2014. 03-04 hó
Az adatfelvételt a Statek Kft igazolvánnyal ellátott össze-
írói végzik. A mintavétel reprezentatív, vagyis a címek
kijelölését véletlenszerû kiválasztással hajtják végre. A
válaszadás nem kötelezõ.
Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek. Az
egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem
hozzáférhetõek. Az adatgyûjtés során a statisztikáról szóló
1993. évi XLVI. törvénynek, valamint az információs önren-
delkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi
CXII. törvénynek megfelelõen járnak el.
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Rendeletmódosítások, település-, és
területrendezési feladatokkal kap-
csolatos szerzõdéstervezet, intéz-
ményi beszámolok voltak a testületi
ülés napirendi pontjai, melyek
részleteirõl honlapunkon a testületi
ülés jegyzõkönyvében olvashatnak.

Az ülésrõl az alábbiakban a rendõrség
részére körzeti iroda biztosítása napi-
rendi pont tárgyalása kapcsán elhangzot-
takról számolunk be.

A meghívó szerinti napirendi pontok
tárgyalása a 9. napirenddel kezdõdött:
Rendõriroda számára helyiség
biztosítása, mivel a Kistarcsai Rendõrõrs
parancsnoka Ignéczi József megtisztelte
jelenlétével az ülést. 

Franka Tibor beszélt a körzeti meg-
bízottal kapcsolatban a belügyminisz-
ternek írt levelérõl, amelynek ered-
ményeként hamarosan két fõ lesz
Kerepesen. Elmondta, hogy Ignéczi úr-
nak köszönhetõen megnõtt a városban a
rendõri ellenõrzések száma, majd átadta
a szót a parancsnoknak.

Ignéczi József õrsparancsnok
elmondta, hogy ezelõtt 6 hónappal
találkozott elõször a Testülettel, ahol
jelenleg 1 fõ körzeti megbízott van. A
belügyminiszteri jóváhagyást követõen,
a megyei rendõr-fõkapitány is a bõvítés
mellé állt, így véleménye szerint
legkésõbb tavasz végére újabb körzeti
megbízottal bõvül az állomány. Beszélt a
közösségi rendõr fontosságáról,
szükségességérõl. A Kistarcsai Rendõ-
rõrshöz tartozó öt település közül
Kerepesen volt a legtöbb elkövetett
bûncselekmény, ezért új koncepciót
dolgoztak ki, belsõ átcsoportosítással
Gödöllõrõl plusz két fõt kaptak, miáltal
folyamatos gyalogos és gépkocsizó
járõrjelenlétet tudnak biztosítani.
Eredményként beszélt arról, hogy közel
egy éve 29 regisztrált bûncselekmény
volt Kerepesen, ez a szám mostanra 11-
re csökkent. A napokban viszont meg-
döbbenéssel hallotta a hírt, miszerint
meg fog szûnni a Kistarcsai Rendõrõrs.
Minden alapot nélkülöznek ezek a
híresztelések - biztosította a jelenlé-
võket Parancsnok úr -, épp ellenkezõ-
leg, jelentõs létszámbõvítést terveznek.
Ígéretet kaptak a megyei rendõr-
fõkapitánytól, hogy a március-áprilisban
szolgálatba lépõ frissen végzett szakkö-
zépiskolások közül is kapnak néhány fõt
az õrsre. Kérte, hogy ilyen esetben kez-
deményezzenek vele, és a város-
vezetéssel párbeszédet még mielõtt
szélesebb körben elterjednek ilyen
híresztelések, mert a rosszindulatú és
alaptalan pletyka demoralizálja az állo-
mányt és a benne dolgozókat is, akik

éppen azon dolgoznak, hogy a város
közrendje, és közbiztonsága stabil
legyen.

Polgármester úr közölte, hogy
beszélt dr. Bozsó Zoltán gödöllõi
rendõrkapitánnyal is, aki értetlenségének
adott hangot. Említette, hogy a Kerepes
Rádióban tényként hangzott el, hogy a
Kistarcsai Rendõrõrs meg fog szûnni,
amihez kapcsolódott a parancsnok
menesztésének híre is. Kapitány úr
felkérte õt, hogy az egyoldalú, hamis
hírek cáfolatának érdekében polgármes-
terként intézkedjen, ezért, a Kerepes
Rádió ez irányú tevékenységérõl tájékoz-
tatni fogja a Nemzeti Média és Hírközlõ
Hatóságot, akitõl állásfoglalást kér.

Springer Friedrich a Kerepes Rádió
fõszerkesztõi minõségében elmondta,
hogy meg nem erõsített forrásból kapta
az információt, minek kapcsán meg-
kereste az õrsparancsnokot, a járõrt és
a Gödöllõi Rendõrkapitányságot is. Azt
az információt kapta, hogy Lukácsi

Zsuzsanna rendõr õrnagy az adás végéig
vissza fogja hívni, ami nem történt meg,
ezért úgy zárta le a mûsort, hogy ezt a
kérdést sem tudták megoldani, reméli a
legjobbakat, és alapja sincs az egésznek.
Ez nem bulvárhír volt - hangsúlyozta -
sokan aggodalmukat fejezték ki emiatt.
Hogy honnan jött a hír, több lehetõség
van - mondta. Az elsõ pillanattól kezdve
cáfolta a hírt, nem állították, hogy
megszûnik, hanem azt a hírt kapták, és
ennek szerettek volna utánajárni. Az
információt ezután nem folytatták.
Méltatta Ignéczi József eddigi munkáját.
Megkérdezte, hogy igaz-e a hír,
miszerint vámos erõsítést is kaptak,
ezután megnézik a csomagtartókat is. 

- Bûnelkövetés esetén jogszabályi
elõírás és kötelem a csomagtartó és a
ruházat átvizsgálása - válaszolt Ignéczi
József. Vámosok már régóta nincsenek,
Nemzeti Adó- és Vámhivatal van, akivel
vannak közös akcióik, ahogy más társha-
tóságokkal is, jó a kapcsolat Kerepes
város közterület-felügyelõivel, és a
Polgárõrséggel is. Elmondta azt is, hogy
ígéretéhez híven a jelenlétében hívta visz-
sza Springer urat háromszor Lukácsi
Zsuzsanna alezredes asszony, a telefon
kihangosított állapotban volt, mindhárom-
szor kicsöngött, de nem vette föl senki.

Visszatérve az eredeti napirendhez
Franka Tibor tájékoztatott, hogy két
megoldás lehetséges a rendõrirodával
kapcsolatban. Egyik lehetséges helyszín-
ként említette a Szabadság úton lévõ
gumiszervíz épületét, amely szerinte
frekventált helyen van, a másik
lehetõség az önkormányzat valamelyik
intézményében. 

Rózsás Erika képviselõ kérdésére,
hogy az ingatlannal kapcsolatban milyen
igénye lenne a rendõrségnek, Ignéczi
József elmondta, hogy írott követelmé-

Beszámoló testületi ülésrõl

Az ideitervenek megfelelôen felméréssel kezdôdött az iskola elôtti parkoló
kialakítása, valamint az Alföldi utca azon részésnek ujjáépítése és felújítása
egészen a Juhász Gyula utcáig, ahol a hivatal s a bölcsôde található.

Ignéczi József ôrsparancsnok
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nye a helyiségnek nincs, mert fegyvertá-
rolás és zárt adathordozó nincs.
Elsõsorban a helykiválasztás a legfonto-
sabb, hogy a megbízotti iroda szem elõtt
legyen, mert annak van a legnagyobb
visszatartó ereje. Egyúttal hangsúlyozta
a helyiségben a Polgárõrséggel való fuzi-
onálást. Nagyon fontosnak tartja a lakos-
sági kapcsolattartást, ezért híve a

gyalogos rendõröknek. Megtudhattuk
azt is, hogy a körzetbe 104 km? 52 ezer
lakossal tartozik. Rezsiköltséggel kap-
csolatos kérdésre válaszolva Ignéczi
József megjegyezte, hogy Nagytarcsán,
Mogyoródon és Csömörön van körzeti
megbízotti irodájuk, ahol a rezsiköltség
nem volt téma. Azt szerzõdés rögzíti.

Ezt követõen a Képviselõ-testülete

egyhangúan úgy döntött, hogy a 2014.
évtõl kezdõdõen a két fõre kiegészülõ
körzeti megbízottak részére irodahelyi-
séget kíván biztosítani a településen. A
helyiség mûködtetésére, tárgyi, techni-
kai berendezéseinek biztosítására havi
bruttó harmincezer forintot kíván bizto-
sítani és elkülöníteni az Önkormányzat a
2014. évi költségvetésében.            G.E.

Kerepes Város Önkormányzat Képviselõtestülete a
19/2014.(II.3.) Kt. határozata alapján értékesíteni kívánja a
tulajdonában lévõ, üzleti vagyon részét képezõ, forgalomké-
pes, összkomfortos lakást, mely Kerepes Szõlõ u 5/E. szám
alatt található:

Tetõtér, 7. ajtó, (2518/3/A/7 hrsz. ) 42 m2-e öröklakás
Az ingatlan eladási ára: 8.500.000 Ft

A szerzõdés aláírásakor a Vevõt a vételár 10%-ának 
megfelelõ foglaló megfizetési kötelezettsége terheli.

A vételi ajánlatokat kizárólag zárt borítékban, írásban lehet
benyújtani 2014. március 15-ig személyesen a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy postai úton az alábbi címen
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. A vételi ajánlatok benyújtása
elõtt, igény esetén mód van a lakás megtekintésére elõre
egyeztetett idõpontban. Egyeztetni a Mûszaki Iroda munka-
társával lehet a 06 28 561-063, vagy a 06 28 561-050/118-as
telefonszámon. 

Felhívás eladó 
önkormányzati lakásra

A Volánbusz Zrt 2014. április 1. napjától menetrend módosí-
tását tervez, településünket a fõvárossal összekötõ 2105
Budapest - Hatvan - Gödöllõ helyközi autóbusz vonalon.
Részletekrõl és a tervezett menetrendekrõl a
www.kerepes.hu honlapunk Menetrend rovatában tájékozód-
hatnak.

Volánbusz tervezett
menetrend változás
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2008. október 20-án szíven ütött egy riport. Fõsulis voltam
és az amerikai elnökválasztási kampányt elemezve kapcsolgat-
tam végig a külföldi hírcsatornákat. Kicsit elidõztem a CNN-
en, ahol meglepetésemre egy Obama-jelenet után egy
térképet láttam, amin kiemelték a magyar és az ukrán zászlót.
Rögtön felcsattantam magamban, hogy a fenébe emlegetnek
minket az ukránokkal együtt?! Semmi bajom az ukránokkal, de
mi mégis csak egy EU-s ország volnánk. Ráadásul volt barát-
nõmtõl, egy elbûvölõ odesszai lánytól tudtam, hogy milyen vis-
zonyok közt élnek keleti szláv szomszédaink. Ilyesztõ dolgo-
kat mesélt. Ez várna ránk is?

A riport közben azt ecsetelte, hogy nagy valószínûség
szerint ez a két ország követi Izlandot a totális pénzügyi
csõdbe, hacsak nem veszünk fel számomra felfoghatatlanul
nagy összegnyi eurót az IMF-tõl. Kölcsönbe. Hogy süllyedhet-
tünk idáig? — kérdeztem magamtól. 

Ja, persze. A válasz már elhangzott korábban: „És közben
egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit. Nem
tudtok mondani olyan jelentõs kormányzati intézkedést,
amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy a szarból visszahoztuk
a kormányzást a végére. Semmit… Gyorsan eljött az igazság
pillanata. Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbõsége,
meg trükkök százai, amirõl nyilvánvalóan nektek nem kell
tudni, segítette, hogy ezt túléljük. Nincsen tovább. Nincsen.”

Akkori kormányfõnk Gyurcsány Ferenc 2006-os öszödi
beszéde ekkor csattant igazán az arcomon. Két év kellett
hozzá, hogy megértsem, milyen súlyos szavak voltak ezek szá-
momra és szeretteim számára. Huszonéves voltam, dühös és
elkeseredett. Nem kellett hozzá sok ész, hogy belássam: egy
teljesen kiszolgáltatott és végletekig eladósodott állam pol-
gáraként vághatok bele életem egzisztenciaépítõ szakaszába.
Ráadásul egy világgazdasági válság kezdetén. Reménytelenül.

A rákövetkezõ két évben baráti társaságom tagjai egytõl-
egyig leléptek Angliába és Spanyolországba. Én félbehagytam a
fõsulit és visszamentem dolgozni. Aztán jött 2010 és a kéthar-

mad. Bevallom szkeptikus voltam: ha a hitel felhasználása
közben is meg kell szorítani a nadrágot, mi vár ránk akkor,
amikor majd vissza kell fizetni?

Ehhez képest három év elteltével jobban állunk, mint akko-
ri legmerészebb álmaimban: határidõ elõtt visszafizettük a
Gyurcsány-tartozást a valutaalapnak, kilenc év után elöször
kikerültünk az Únió túlzottdeficit eljárása alól, és életemben
nem volt olyan alacsony az infláció, mint most. Az önkor-
mányzatok mûködését már nem bénítja a kezelhetetlen
adósság, mert az állam átvállalta tõlük. Az az állam, melynek
nevében korábban a szocialisták adósságspirálba kergették az
önkormányzatokat (is). Ahogy tették ezt továbbá a deviza-
hitelesekkel, akik számára újabb és újabb megoldási javasla-
tokat dolgoz ki a jobboldali szövetség. A nyugdíjasoknak is
több pénz jut, ahogy a pedagógusoknak és az egészségügyi
dolgozóknak is. És mindezt úgy, hogy az elmúlt években
európában egymást érték a sztrájkok és tüntetések, mert a
válság csak nem akart csitulni!

Az mondjuk szinte meglepett, mikor egy balliberális
közgazdász jóbarátom karácsonyi borozásunk során megdíc-
sérte a korábban általa is megkérdõjelezett, szidott és lesajnált
Matolcsi-féle gazdaságpolitikát. Nem hitte volna, de mûködik
- mondta. Ahogy Európa se hitte volna, de ma már sorra
másolják a sikeres unortodox megoldásokat. És miután kikev-
eredtünk a mocsárból, melybe a Gyurcsány-Bajnai-Kuncze-
Fodor-Mesterházy fémjelezte brigád lökött bennünket, arra is
maradt energia, hogy kormányunk elérje a korábban gátlásta-
lanul profitorientált KÖZmûszolgáltatóknál, hogy több pénzt
hagyjanak az emberek zsebébe, és kevesebbet vigyenek ki
hazánkból!

És elérkeztünk 2014-hez, ahol hosszú idõ után végre nem
reménytelen a helyzetünk. Négy év alatt visszaküzdöttük
magunkat egy olyan pozícióba, ahonnan újra bizalommal
tekinthetünk a jövõbe. Ma már nem emlegethetnenk minket
Ukrajnával együtt.

Remélem nem fordulunk vissza! 
Farkas Domonkos

a kerepesi KDNP enöke

A remény útján

2013 December
Megjegyzés: - Az alábbi írásommal
nem szándékom senkit megbántani,
mindössze tükröt tartok néhány helyi,
úgynevezett ellenzéki politikus elé.
Nézegessék hát magukat benne.

Az idõközi választás elõtti napon elszán-
tan kezembe vettem egy aktuálisnak
tûnõ, helyi ellenzéki újságot, - afféle
lelkesítõ kiadványt - hiszen mégiscsak
választás lesz Kerepesen, kell hát az infor-
máció. Tettem ezt a Teleház Hírlevél
novemberi számával éppen úgy, ahogy
régen, a szocialista rémtörténet idején
szoktuk kezdeni a lapokkal, vagyis azonnal
a hátsó oldallal kezdtem az olvasást.
Ebben az esetben tehát Palotai László,
vélhetõen a választási tudatosságot erõsítõ
írásával nyitottam. 
Aztán az elsõ mondatánál le is ragadtam,
mert annyira rám jött a nevetés. Íme az
önfeledt kacagást kiváltó mondat: „Mivel
önkormányzatunkban frakciók nincsenek,
így hivatalosan frakcióegyeztetések sincse-
nek.”
- Na, Feri, - mondtam, miközben az

elmém úgy tágult, akár a világegyetem, -
ez pont olyan, mint a nyeletlen bicska
penge nélkül. Esetleg még a nesze semmi,
fogd meg jól. Vagy még annál is móká-
sabb? Tényleg, miért hiányzik a szerzõnek
a nem létezõ frakciók egyeztetése? Hûha.
- Ember, ha nincs frakció, akkor nincs, és
semmi dolgod vele, érted?
- Hahaha. —Nem is olvastam tovább. Még
jó, hogy ingyen van ez az - izé - újság.
A fentiekkel összefüggésben még egyéb,
hahotára okot adó megnyilvánulás is tör-
tént, ugyanis a választás utáni napon élõ
adásban, és valószínüleg felajzott szellemi
állapotban az ambiciózus rádiós egy kis-
tarcsai „kibic” hallgató segítségével, rövid
számfejtéssel, viszont hosszasan sugal-
mazva és célozgatva levezette, hogy a 62
szavazatot szerzett második helyezés
valójában jobb eredmény a 195 nyertes
szavazattal szemben, csak mi (- valakik-)
máshogy, talán rosszul értelmezzük a vég-
eredményt. Közben a logikai bizonytalan-
ság éreztetésének kusza szálakból szõtt
fátyla rendesen betakarta az igazi monda-
nivalót. Mindenesetre, annyira poénos
volt ez az eszmefuttatás, hogy még

neheztelni sem lehet rájuk, csak nevetni
ezerrel. 
Aztán az a rész is jó volt, amikor arról
beszélgettek, - így a választás másnapján -
, miszerint milyen anomáliás közjogi
helyzet állna elõ Kerepesen, ha a gyõztes
Vincze doktor úr sietve lemondana (?!)
mandátumáról. — Az igaz, hogy még esküt
sem tett a gyõztes, de mi lesz velünk, ha
lemond? Hû-hahaha. 
- Ekkor már éppen úgy nevettem, mint
annak idején a „vizes”- Gróf  lova
nyerített örömében mûszak végén. Vagy
ez már az elõre hozott humoros óra?
Lehetséges. Hahaha.       - Mert a vicces
jellegén túl vajon még mi lehet az ilyen
beszélgetés motivációja? Valószínüleg más
semmi. Így aztán megint csak sikerült ala-
posan megnevettetni engem, pedig akár-
min már nem tudok önfeledten kacagni.
Valamilyen varázslat alá kerültem, az biz-
tos. Minden elismerésem! A nevetés
pedig az egészség egyik megnyilvánulása. -
Tehát a politika jót is tehet az egészség-
nek. Vincze doktor úr biztosan egyetért
velem. 

Kovács Ferenc

Itthon kerepesen
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Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben 
bejelentenivalójuk van közterületen történt rendzavarás, vagy gyanús esetekkel

kapcsolatban hívják a közterületfelügyelôket a 06-20-559-8909, 
vagy a 06-20-559-8929-es, a polgárôrséget a 06-20-932-0212-es  telefonszámon.

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!

A Biztos Kezdet Gyerekházak célja, a hátrányos helyzetû,
nehéz körülmények között élõ családok gyermekeinek
lehetõséget adni a felzárkózáshoz, a késõbbi életük jobbá téte-
léhez, iskola sikerességükhöz, a közösségi élethez való csatla-
kozáshoz. 

A kerepesi projektzáró rendezvény háziasszonya Horváth
Vera, a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetõje volt.

Mentorként Franka Tibor
polgármester szólt az
egybegyûltekhez, Garai Péter az
EMMI társadalmi felzárkózásért
felelõs helyettes államtitkára a
„Biztos kezdet, biztos jövõ!”
projektkövetkezõ finanszírozási
idõszakáról tartott tájékoztatót.
Megtudhattuk tõle, hogy a
2007—2013 költségvetési
tervezési idõszakban eddig 100
Gyerekház létesült, amelyek
körülbelül fele még uniós
fejlesztési szakaszban van. 2012-
tõl a Biztos Kezdet vált az elsõ
programmá, amely a kezdeti

Norvég Alap, illetve Európai Unió általi támogatási projekt lejártát
követõen hazai finanszírozásúvá vált; az uniós projektet befejezõ
Gyerekházak közül 2012-ben 41, 2013-ban 43 kapott támoga-
tást. Elmondta: a tavalyi év végéig összesen mintegy 7600 gyer-
mek látogatta meg a Gyerekházakat, és megerõsítette, hogy a
program mindenképpen folytatódni fog hazai és uniós források
biztosításával.

A kerepesi Mosoly-Vár Gyermekház 2011. szeptemberében
nyílt meg, és azóta közel ezer gyermek fordult meg az intéz-

ményben. Franka Tibor polgár-
mester hangsúlyozta a program
fontosságát, elmondta, hogy egy
ilyen pályázat sikere nem
mérhetõ azonnal, ebben az eset-
ben a befektetés után a „nyere-
ség” 20-25 év után „érik be”.
Sajnos, nem csak helyi sajátosság,
hogy nõ a szegénységben, a
mélyszegénységben élõk száma
— folytatta — és nem csak a cigány
emberekrõl van szó.  A demog-
ráfiai mutatók szerint 20 év
múlva a lakosság összetétele nem
teszi lehetõvé azt, hogy emberek
százezrei munka nélkül, henyélve éljenek. Tudomásul kell vennünk
— hívta fel a figyelmet — hogy nincs más lehetõségünk, mint felka-
rolni ezeket a csöppségeket, hogy a bölcsõde és az óvoda után
elvégezzék az iskolát, szakmát tanuljanak, esetleg tovább
tanuljanak. Az elsõ 1-1,5 év problémás volt, a szülõket nehéz volt
rávenni, hogy egyáltalán bevigyék a gyerekeiket az intézménybe.
Ma már változott a helyzet, a sok esetben gyerekkorú édesanya a
gyerekévek együtt tanulja a tisztálkodás alapjait, az alapvetõ higié-
nés szabályokat, megtanul sütni,fõzni, ellátni a gyerekét.

Ezt követõen Polgármester úr megköszönte a helyettes állam-
titkár látogatását, valamint az MTV1 városunkról szóló mûsorát, és
nem utolsó sorban köszönte és méltatta Kerepes Város
Családsegítõ Szolgálatának színvonalas munkáját, a munkatársak
odaadó szakmai produktumát.

G.E.

Mosolyvár a Magyar Televízióban

A „Biztos Kezdet” folytatódik

Garai Péter
államtitkár
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A kerepesi Fidesz csoport február 8-án tartott összejöve-
telére meghívta városunk polgármesterét, ahol rövid tájékoz-
tatás hangzott el a település gazdasági és politikai
eredményérõl, illetve az önkormányzat eddig végzett
tevékenységérõl és idei vállalásairól.

Elõzõ napon került sor Németh Szilárd országgyûlési
képviselõ, a Parlament rezsicsökkentõ Bizottsága elnökének
szereplésére a Forrás Mûvelõdési Házban, ahol a Kormány
energia árak csökkentésével kapcsolatos fejleményekrõl esett

szó, valamint a lakosság kérdéseire adott válaszokat Németh
szilárd, Vécsey László képviselõ úr, és Franka Tibor polgár-
mester.

Választások évét éljük, ezért különösen fontos, hogy a pol-
gárok megismerjék és megértsék, milyen intézkedések miért
történnek, illetve mi áll például a rezsicsökkentés hátterében.
Ugyanakkor az is legalább ilyen fontos, hogy aki — mint példá-
ul a Fidesz — kíváncsi mi történik a lakóhelyén, az is tájékozta-
tást kapjon.

Vendégségben a Fidesznél

Az országos rezsicsökkentésrõl
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2014. február 1-én szombaton este
került megrendezésre immár hagyomá-
nyosan a VII. Egyházközségi „Farsangi-
vigadalom együtt, egymásért” zártkörû
est a Vis Vitalis Medical Wellness Hotel
Cseresznyekert éttermében. A rendez-
vény meghirdetése után a belépõjegyek
„pillanatokon belül” elkeltek. A
rendezvény résztvevõi fõleg a temp-

lomba járó családok tagjai voltak. Már
18 óra elõtt gyülekeztek a vendégek és
fél hét körül már minden hely foglalt
volt. A jó hangulathoz a Koktél zenekar
biztosította a változatos, kellemes
zenét. A rendezvényt Frajna András
atya és Rapavi József az est házigazda
vendéglátója nyitotta meg. A finom
vacsorának kisüsti aperitiv ágyazott meg
és leöblíteni a finomságokat Balaton fel-

vidéki vörös és fehér borral lehetett.
Vacsora után a Kerepesi
Hagyományõrzõ Pávakör Egyesület,
Kisvirág és Sarkantyú csoportjai
valamint a Székely Hagyományõrzõ
Kör szórakoztatták magas színvonalú
elõadásukkal a kedves vendégeket. A
fellépõknek ezúton is köszönetet
mondok. Ötletes kapcsolatteremtõ

játékokkal hozta közelebb egymáshoz
a vendégeket Lobmajer Miklós. A
zenés táncos mulatság után jött a tom-
bola, aminek óriási sikere volt, nagyon
sok értékes ajándék talált gazdára. A
hangulatot az sem zavarta, hogy
odakint idõközben komoly ónos esõ
esett. Hála Istennek nem történt bal-
eset a hazaúton. 

Kiss Károly alpolgármester

Egyházi farsangi vigadalom
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Az érdeklõdõket Franka Tibor polgármester köszöntötte, majd a
H-Ifi Társulat mûsora következett, 
Szemelvények a magyar irodalomból címmel. Többek közt Örkény
Istvántól, Varga Katalintól, Petõfi Sándortól, Karinthy Frigyestõl,
Lázár Ervintõl és Janikovszky Évától hangzottak el humoreszkek,

versek. Ezt követte a Company Canario Dance Ensemble
Körmagyar tánca. Az est zárása a Kerepesi alkotók (Konda Szilvia,
Fehérváry László, Hortobágyi László, Jócsák  Zsolt, Malya Tibor, P.
Knoll Mária, Mokos Katalin, Bányai Györgyné, Székely Tibor, Lovászi
Gabriella és Határ János) közös kiállításának megnyitója volt.

„Ízelítõ Kerepes kulturális életébõl”

Magyar Kultúra Napja a Forrás Mûvelõdési Házban
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“És ha úgy halunk meg, ahogyan meg-
próbáltunk élni, legalább emberi lényként
halunk meg.” (Ellenállók, 2008)

Ez a film idézet jutott eszembe, amikor
a Kerepesi Vélemény 2014. januári szám
17. oldalán a szerkesztõbizottság tagjának
írását olvastam a választási kampányról. 

A szerkesztõbizottság tagja elégedetlen,
azt írja „…a választási kampány idõszaka
nem erkölcsi, hanem kizárólag jogi fogalom”.
Igen, demokratikus jogállamokban jogsz-
abályok segítik betartani az erkölcsösséget
vagy éppen a tízparancsolat útmutatásait. A
szerkesztõbizottság nyilván tudja, hogy a
Kerepesi Vélemény egy közlap, nem „a
lakosság jelentõs többségének azonos
akaratával megválasztott személyzetû
önkormányzat”, hanem Kerepes teljes
lakosságának kell szólnia. Írása alapján,
egyértelmû az Ön magáncenzúrája a
közösségi funkciót háttérbe szorította.

Nagyon beszédes, hogy Ön dönti el az
Olvasó helyett, hogy a jelölõszervezet
hazug, vagy éppen csúsztat. Míg a másik
jelölõ szervezet részérõl elfogadhatónak
tart, egy teljes oldalt a Márton napi
állatkínzásnak nevezhetõ libafuttatás
bemutatására. Ebben az esetben nem ítéli
meg Szent Márton püspök megjelenítését,
és országgyûlési képviselõnk jelenlétét
sem? Az a csapat, aki Önnek kedves, állatot
is kínozhat? 

Az is nagyon árulkodó, hogy az Ön által
említett jelöltet támogató pártszervezet,
elkövetheti azt a hibát is, hogy támogatott
jelöltjének szolgálati idejét „xxx”-szel jelöl-
je. A szervezetek, pártok mindent
megtesznek, hogy jelöltjüket a legjobb
színben tüntessék fel, ebben az esetben a
felületességet, vagy inkább az érdektelen-
séget jelenti?

Hát én nem bánom, ha rájuk bízza a
cipõje pucolását. 

Rózsás Erika képviselõ

Magáncenzúra?

Évente átlagosan mintegy félmilliós látogatottsága van a
hazai sípályáknak, illetve közel félmillió magyar utazik kül-
földre síelni. A pályákon a hosszú ideig tartó enyhe idõjárás
után a szokásosnál is nagyobb tömeg várható a következõ
napokban, a zsúfoltság a balesetveszélyt is növeli. Érdemes
tisztában lenni azzal, hogyan fokozhatjuk biztonságunkat és
szükség esetén milyen kártérítést lehet igénybe venni. A CIG
Pannónia szakértõje arra hívja fel a figyelmet, hogy a baleseti
sérülések mellett más típusú károkkal is számolni kell.

Az itthon történt síbalesetetek esetén a társadalombiztosítási
rendszerben teljes körû mentésre és ellátásra vagyunk jogosultak.
Egyes bankkártyákhoz kapcsolódó biztosításokkal például hazai
balestek esetén is jár biztosítási szolgáltatás, ezért mindenképp
érdemes ellenõrizni a meglévõ biztosításaink feltételeit.

Az Unió területén mindenképp javasolt az Európai
Egészségbiztosítási Kártyát (EKK) kiváltani — az egészségügyi
ellátásokra vonatkozó eltérõ nemzeti szabályozások és térítési díjak

miatt érdemes utasbiztosítást, illetve a téli sportok egyedi kockázata-
ihoz, valamint az esetleges károk nagyságához jobban igazodó síbiz-
tosítást kötni, ami egy komolyabb baleset esetén milliós költségektõl
kímélheti meg pénztárcánkat” — hívja fel figyelmet Illés Mária, a CIG
Pannónia Elsõ Magyar Általános Biztosító Zrt. utasbiztosítási termék-
menedzsere.

Bár ritka, hogy segítségnyújtás tekintetében alubiztosítottak a
síelõk, a sportághoz kapcsolódó speciális kockázatokat nem minden
esetben kezelik teljes körûen. Érdemes ezért ahhoz igazodó, speciá-
lis biztosításokat keresni, amelyek magasabb limiteket, a
sífelszerelésre, illetve más síelõknek okozott károkra kiterjedõ
felelõsségbiztosítást is tartalmaznak. A megfelelõ síbiztosítás kiválasz-
tásánál gondosan kell ügyelni arra, hogy mire terjed ki a biztosítás,
illetve milyen kizárások vannak — a legtöbb síbiztosításból például
kizárják a pályán kívüli síelés kockázatát.” — mondta el Illés Mária, a
CIG Pannónia Elsõ Magyar Általános Biztosító Zrt. utasbiztosítási ter-
mékmenedzsere.  

Beindult a síszezon: a túlzsúfolt pályákon nõ a balesetveszély
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- Sziasztok, de jó, hogy itt vagytok!- énekli minden
hétfõn Kincses Bori a bölcsödében.

Mit szólnak mind ehhez a gyerekek? A fényképek
mutatják ezt a legjobban. Az biztos, hogy én-mint
foglalkozás irányító nagyon jól érzem magam és
nagyon elfáradok. Ezért is jó érzés látni, ahogy a
bölcsõde pedagógusok mindig megteremtik a har-
móniát a picik közt, történjen bármi. Néhány fortélyt
én is ellesek tõlük otthonra.

A kincses torna baba-mamás foglalkozásként is
mûködik, folyton formálódik, változik, hogy elérje
eredeti célját-igazi kreatív tornafoglalkozás legyen,
ami bekapcsolja érzelmeiket is, valamint alkalmassá
válhasson tehetséggondozásra is. Ez nem mozgáste-
rápia, nem helyettesíti a szakemberek irányításával
mûködõ tornákat-a környéken szerencsére dolgoz-
nak lelkiismeretes terapeuták, akik készséggel állnak
rendelkezésre. Bátran forduljunk hozzájuk!
Ikergyermekeimnél hatékonyan alkalmaztuk.

Mi fér bele ebbe a tornába? A Novembertõl,
májusig tartó idõszak lehetõvé teszi, hogy a foglalko-
zások téma és nehézségi fok szerint rendezõdjenek.
A mondókázós tornagyakorlatokban hangsúlyt kap a
ruganyosság, lazaság megõrzése, a vállöv erõsítése,
hátizmok erõsítése, valamint ritmushangszerek
bevonása-a dallam és a ritmus a nyelvtanulás, olva-
sástanulás alapja. Használnak Ayres-féle forgó, pörgõ
eszközöket, ügyességi játékokat dobásra, célzásra,
egyensúlyozásra, valamint Waldorfos kreatív
játékokkal is megismerkednek. Egy idõ után azonban
kihagyhatatlan a berendezett tornapálya, amin több-
ször végig haladva mindenkit ér sikerélmény.

Édesanyaként otthon is látom a minden napos
szabad mozgás áldásos hatását, ha esik, akkor elõ a
tornaszivacsot és mozogjunk! Ma már köztudott,
hogy a mozgáshiány tanulási, koncentrálási nehéz-
séghez vezet. Bizonyított, hogy a rendszeres sport-
mozgás összerendezi az agyféltekéket, segíti
idõbeosztásukat, önfegyelmüket. Minél fiatalabb
életkorban szerettetjük meg velük a mozgást, annál
könnyebben épül rá a következõ inger és tanulnivaló
tudásanyag.

Miben kreatív? Tanítóként, drámapedagógusként
egyaránt tapasztaltam, hogy tanítható a kreatív
szemlélet. Minél elõbb megismerkednek vele a gye-
rekek, annál inkább alkalmazzák logikai
gondolkodásukban, mûvészetek értelmezésében.
Egy probléma megoldásakor többféleképp próbál-
koznak, gondolkodásuk állandóan frissül, újul. Így itt
a tornán, szárazbabból, borsóból lehet kincses út,
szalagokból lovacska futás, pecázás mágnes halakkal,
tornazsák levendulával tömve.

Kincses Bori és bábtársai kiváló segítõi
személyiségfejlõdésének, minden gyereket valami-
lyen reakcióra késztet, beszédre serkent, gondolko-
dásra kényszerít, megmozgatja fantáziáját. Így egya-
ránt lelki társa a visszahúzódó és a középpontban
lévõ gyermeknek. Mi is készíthetjük, minél
egyszerûbb, számára annál kedvesebb. Jó idõben, jó
érzékkel alkalmazva értékes segítõi érzelmi
fejlõdésüknek. 

Nincs mit csodálkozni, ha otthon csemeténk este
rajtunk szülõkön gyakoroltatja, amit aznap délelõtt a
bölcsis tornán tanult. Élvezzük a közös játékot, amíg
csak lehet!

Ozsváth-Anga Erika
anyuka, tanító-és drámapedagógus

Kincses bábos torna a Babaliget Bölcsödében
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ÓVODAI HÍRADÓ
Csicsergõ óvoda
Január 15-én a Méhecske és a Süni cso-

port, míg 16-án a Csiga, a Mókus és a
Fecske csoport megtartotta a szülõi érte-
kezleteket. Itt minden csoport óvónõi
ismertették az elkövetkezendõ idõszak
terveit és értékelték az eddigi tapasztalato-
kat. Január 22. és 24. között a Csiga cso-
port nagy átalakuláson esett át. Gábor
bácsi segítségével ki lett festve a csoport-
szoba, hogy megszépített környezetbe
kerülhessen a gyönyörû új bútor. A teljesen
megújult csoportot a felnõttek és gyerekek
egyaránt örömmel vették birtokba. 

Február 5-én délelõtt az iskolába
készülõ nagycsoportosok ellátogattak a
Széchenyi Általános Iskolába, ahol a tanító
nénik segítségével belekóstolhattak az
iskolai életbe. A délelõtt jó hangulatban
telt, a gyerekek élményekkel telve és apró
ajándékkal tértek vissza az óvodába.
Ugyanaznap délután pedig a leendõ elsõ
osztályos gyerekek szüleinek tartottunk
szülõi értekezletet, ahol a Széchenyi Álta-

lános iskola tantestülete szép számban
képviseltette magát. Az igazgató úron
kívül jelen volt mindkét igazgató helyettes,
a leendõ elsõs tanító nénik, az iskola tánc-
tanára, valamint a német-, és a zene
tagozat irányítói. A szülõk alapos tájékoz-
tatást kaptak az iskola kínálta
lehetõségekrõl és a beiratkozással kapcso-
latos tennivalókról. A pedagógusok
készséggel válaszoltak a szülõk kérdéseire.  

Február 8-án az iskola tornatermében
rendeztük meg a már hagyományossá vált
Jótékonysági farsangi bálunkat, ahol
szülõk, nagyszülõk, és gyerekek közösen
vettek részt a délutáni mulatságon. A leg-
kisebbeknek, „a kis fecskéknek” még
újdonság volt a farsangi forgatag. Akadt,
aki a sokaság láttán még kicsit megijedt,
ám végül õk is becsatlakoztak a táncba és
a játékba. A szülõknek köszönhetõen ren-
geteg tombolanyereményt tudtunk kisor-
solni és a zsákbamacskához is sok apró
ajándék érkezett. A büfé gazdag kínálata is
a szülõk és nagyszülõk szakácstudományát
dicsérte. 

Még egyszer köszönjük a szülõk által
nyújtott támogatást. Köszönetet mon-
dunk Terike zöldségesnek is a gusztusos
gyümölcskosárért. Külön köszönet a bál

fõtámogatójának, az UNIBRIKETT-nek, a
felajánlott nagy értékû ajándékokért. 

Február 10-én a Mókus csoport a
Budapest Bábszínházba látogatott el, ahol
a Findus és Pettson címû mesét nézték
meg. Kicsik és nagyok egyaránt
érdeklõdve figyelték az elõadást.

Óvodánkban február 10-én újdonság-
ként beindult a Sakk szakkör, ahol 13 gyer-
mek ismerkedik a fekete és fehér bábuk
közti csata rejtelmeivel. 

Meseliget óvoda
Január közepére befejeztük az iskolába

készülõ nagycsoportosokkal a DIFER
felmérést, melynek eredményeirõl és a
gyerekek fejlettségi szintjérõl fogadóórák
keretében tájékoztattuk a szülõket. Katica
csoportosaink január folyamán is
ellátogattak Gödöllõre a Városi
Könyvtárba, ahol a farsang jegyében tartot-
tak nekik játékos foglalkozást. Busó álarco-
kat, jelmezeket néztek, hangos zeneszóval,
tánccal próbálták elûzni a telet. Katica és
Maci csoportos szülõknek összevont szülõi
értekezletet tartottunk, ahol az iskola
munkatársai tájékoztatták a szülõket az
iskolakezdéssel kapcsolatos tudnivalókról.

Február 11-én tartottuk óvodánk far-
sangi bálját. A mulatságot a Répa, retek,
mogyoró duó nyitotta meg. Zsuzsi és Dóri
fergeteges táncos parádét varázsolt
nekünk a tornaterembe, ahol kicsik,
nagyok egyaránt roptuk a táncot.
Jókedvûen és elfáradva tértünk vissza a
csoportszobákba, ahol elfogyasztottuk a
szülõk által behozott süteményeket és
üdítõket, majd folytattuk a mulatságot

délig. Köszönetünket fejezzük ki
mindazon szülõknek, akik segítették ren-
dezvényünk sikeres lebonyolítását!
Február 13-án néptáncosaink szüleinek
nyílt nap keretében adódott lehetõsége
arra, hogy az elmúlt idõszakban tanult tán-
cos koreográfiát és gyermekeik mozgását
megtekinthessék.

Március elején az Unser Bildschirm
címû mûsorban Kerepest mutatják be a
német nemzetiségi önkormányzat által. A
Teknõs csoportban is készítettek felvételt,
ahol a gyerekek németül énekeltek,
verseltek, mondókáztak.

Teknõs csoportosaink a farsangi bált

megelõzõ napon pizsama partival
készültek a következõ nap nagy esemé-
nyére. A gyerekek és az óvó nénik is pizsa-
mába bújtak és így játszottak egész nap.
Asztalokból, hozott plédekbõl, párnákból
kuckókat készítettek, ahol meghitten hall-
gatták a mesét, vagy játszottak megszo-
kott játékaikkal. A pizsamapartit a tornate-
remben párnacsatával zárták.

Maci csoportosainkkal február elején
sétát tettünk az óvoda körül, melynek
keretében az éledõ természetet tekintet-
tük meg a kiskertekben. A tél végi kopasz
fákat, a maradék kicsi hót, valamint a már
kikukucskáló hóvirágokat is megcsodáltuk.

Szivárvány óvoda
Január, február az új kiscsoportosok

fogadásával telt. Mostanra szépen beszok-
tak, szeretnek oviba járni, már itt is alsza-
nak. Minden csoportban nagy sikert
aratott a GÉZENGÚZ együttes elõadása,
amit óvodánkban nézhettünk meg. A
gyermekeket bevonták a mese
elõadásába, különbözõ korú gyermekek,
különbözõ szerepeket játszottak el.
Délután boldogan mesélték szüleiknek, ki
mit játszott és mi tetszett nekik a
mûsorban. Az énekhang, nagyon lekötötte
a kicsiket, hisz ilyen jól képzett opera éne-
kesi hangot ritkán hallanak, mint a
mesében szereplõ hölgy hangja. Január
végére a nagycsoportosok DIFER mérésé-
vel elkészültünk. Erre építve beszéltük
meg a szülõkkel, az iskolai teendõket. 

A gyermekekkel, iskolalátogatáson vet-
tünk részt, melynek célja, hogy megismer-
jék, megszeressék, vágyják az iskolába
lépést. Köszönjük a tanító néniknek az
érdekes programokat. Óvodánkban nép-
tánc bemutatót tartottak a néptánc
szakkör tagjai a szülõk részére. Kiderült
milyen ügyesen sajátították el a táncokat.
Minden csoportban szülõértekezletet tar-
tottunk, ahol az eddig végzett munka, az
elkövetkezõ félév feladatai és az iskola
bemutatkozása volt a téma.



A könyvtárat hosszú évek óta lelkiismeretesen és
nagy odaadással vezetõ Almási Miklósné, (mindenki
által ismert Babi néni) nyugdíjba vonulását követõen,
Kerepes Város Képviselõ-testülete 2014. február 1-tõl
új könyvtárvezetõnek Gergelyné Tóháti Ilonát (engem)
választott meg, mind a könyvtári és közmûvelõdés
szakmai területén tapasztalattal bíró szakember
vagyok.

Eddigi munkahelyeim: Mihályfi Ernõ Mûvelõdési
Ház és Könyvtár Palotás (Nógrád megye), Petõfi
Sándor Mûvelõdési Ház Csömör, MNM Palóc
Múzeuma Balassagyarmat.

Az eddigi munkámat a könyvtár, a közmûvelõdés, a kulturális élet
teljes körû szakmai tevékenysége, szervezése, irányítása, gazdálkodás,
humánerõforrás, menedzsment jelentette.

Ismerem és végeztem a könyvtári munka valamennyi szakfeladatát,
a rendezvényszervezés szinte minden területében gyakorlatot
szereztem a kis rendezvényektõl a fesztiválokig.

Vezetésem alatt olyan hagyomány-teremtõ helyi nagyrendezvé-
nyek gyökeresedhetnek meg és váltak sok esetben országos hírûvé,
mint: a Téli Ünnepkörök Fesztiválja, a Lakodalmas Találkozó, a Hájas
Tészta-, Fánksütõ Verseny és Bemutató, a Nõk — Szépség- Egészség
program, a Pünkösdi Fesztivál, a Szüreti Bográcsozó, a „Karácsony
felé” stb.

Munkám során nagy szerepet kapott a közösségépítés, a civil
szervezetek jelenléte a közmûvelõdésben.

Az eddigi tevékenységemet végigkísérte a néptánc, a népzene, a
népmûvészet és a hagyományõrzés szeretete, a néprajz iránti
érdeklõdésem. Nevemhez fûzõdik palotási Boróka és a Kenderike
Gyermek-, a csömöri Csicsörke - mára már - Ifjúsági Néptánccsoport
létrejötte, sok éven át tartó szakmai munkája, közösségi életének szer-
vezése, irányítása.

Szakmai munkám legutóbbi elismerése, 2009-ben a Gödöllõ
Környéki Regionális Turisztikai Egyesület kistérségi szakmai díja. 2010-

ben a Pest Megyei Népmûvelõk Egyesülete a Feketedió
díjat adományozta a közmûvelõdési munkámért.

Terveim és céljaim között szerepel a Szabó Magda
Városi és Iskolai Könyvtár (a napi szakmai munkán túl) a
könyvtár és az olvasás népszerûsítése a szolgáltatásfejlesztés
bõvítése. A lakosság mind szélesebb körének biztosítani
innovatív új szolgáltatásokat, információkat, hogy a könyv-
tárhasználók, az olvasók száma növekedjen, a könyvtár
helye és szerepe a városban erõsödjön. A város különbözõ
pontjain „Olvasópontok” biztosítása. Ennek megszerve-
zése folyamatban van. Aktív kommunikációs rendszer

mûködtetése, az intézmény PR tevékenységének erõsítése, egy új,
korszerû könyvtári weblap fejlesztése, hogy az elvégzett szakmai és
szellemi munka megfelelõ információs csatornákon a lakossághoz, az
olvasók szélesebb köréhez eljusson.

A könyvtár is váljon a település szellemi központjává. Elõsegíteni és
támogatni kívánom, a könyvtár köré csoportosuló mûvészeket, baráti
közösségeket, irodalmat szeretõket. Könyvtári, irodalmi, mûvészeti
rendezvényekkel pedig a könyvtárhoz való kötõdést erõsíteni, új ren-
dezvényformákkal a látogatók érdeklõdését szeretném felkelteni.

Szívesen fogadom mindazoknak a javaslatait, ötleteit, akik a szeretik
a könyvtárat, a könyveket és a közösségi együttlétet is kedvelik.

Elérhetõségeim: személyesen a könyvtárban vagy,
E-mail: konyvtar@kerepes.hu, tel: 06/28/ 560-340
“Sokat olvastam. De az olvasással is úgy van az ember, tudod… csak

akkor kapsz a könyvektõl valamit, ha tudsz is adni olvasmányaidnak vala-
mit. Úgy értem, ha olyan lelket viszel feléjük, amely az olvasás párharcá-
ban hajlandó sebeket kapni és adni, hajlandó vitatkozni, meggyõzni és
meggyõzõdni, s aztán gazdagodva attól, amit tanult a könyvbõl, életben
vagy munkában építeni abból valamit…” (Márai Sándor: Az igazi)
A könyvtár mindenkié, sok szeretettel várjuk az olvasókat!

G. Tóháti Ilona
a Szabó Magda Városi és

Iskolai Könyvtár új vezetõ
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Szebbnél szebb macik érkeztek a játszóházba, szombaton.
Volt ott maci álarc, macismink, kicsin, nagyon egyaránt.
Brumi Maci Születésnapja címû vidám, játékos  bábszín-
házi elõadást tekinthették meg a nézõk.
A gyerekek barátkoznak a mese szereplõivel.
A kézmûves foglalkozáson macis jegyzetfüzet és Maci
Manci öltözetõs mackó került ki a gyerekek kezei alól.

Brummogda 
— avagy macilesen

Szabó Magda Városi és Iskolai 
Könyvtár új vezetõje
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AZ ISKOLA HÍREI
Farsang és Ki Mit Tud Valentin napon a Széchenyiben
Gyönyörû pénteki nap volt. Kint szikrázó napsütés, langymeleg, bent
pedig egyre forróbb hangulat, hiszen kicsik és nagyok, diákok és taná-
rok, az iskola minden dolgozója a farsangra készült. Egész héten. Sõt,
a fellépõk már hónapok óta! Nem hiába… A dekoráció hangulatos
lett, a 8. évfolyamosok és volt diákjaink hagyományos megnyitó
keringõje pazar, és a Valentin napi rózsák csodásan illatoztak a
gyönyörû bálozó lányok kezében. Vastaps, szépség, kedvesség.

Természetesen nagy öröm volt látni diákjainkat, büszke szüleiket,
rokonaikat.
Aztán kis lélektani szünet, némi zûrzavarnak tûnõ átrendezõdés, és
máris reflektorfényben úszik a színpad, a nézõtér elsötétül, és kez-
detét veszi immár 4. alkalommal a KI MIT TUD! Tehetségkutató
versenyünk népszerûségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy idén
4. évfolyamos tanulók is szép számmal részt vettek rajta. Sõt! De ezt
majd késõbb. 
Mûsorvezetõnk most is a már múlt esztendõben megismert és mél-
tán megkedvelt diákunk (az az volt diákunk, hiszen már középisko-
lás!) Németh Nimród, aki sajátos humorával szinte profiként konfe-
rálta és bíztatta a nem egyszer kissé ideges fellépõket. Nagyon jól

szórakoztunk a több mint egyórás mûsor alatt, hiszen tánccsoportok,
egyéni énekesek és duók is gondoskodtak errõl. 
A 4 fõs zsûrinek nem volt könnyû dolga, de végül is megszületett a
döntés. 
I. helyezett lett Hegyi Barbara és Lovas Johanna kettõse.  4.
osztályosok! Õk Egy Hooligans dalt, a Félembert énekelték elsöprõ
sikerrel. Mi lesz itt jövõre?!
II. helyezést a 7. évfolyamos táncos lányok kaptak, akik ámulatba
ejtették izgalmas koreográfiájukkal a nézõket és a zsûrit is. ( Gaál
Zsófi „néni” volt a mentoruk.)
III. helyezett pedig Kapitány Krisztina 5. osztályos tanuló lett. Õ duet-
tet énekelt minden énekes fellépõnk mentorával, vagyis Péter
bácsival.

A dicsõség mellé torta is járt. 
Mit mondhatnék még? A farsang ettõl kezdve a szokásos mederben
folytatódott. Ételrõl, italról az 5. b osztály gondoskodott. Volt tom-
bolasorsolás sok szerencsés nyertessel és még több csalódottal,
hiszen rengetegen maradtak hoppon az idén is. De ezért lesz jövõre
is farsang. Új esély, új lehetõség mindenkinek.
Köszönöm a gyerekek és a magam nevében is minden kollégámnak,
segítõ szülõknek, Ragoncza Imre bácsinak, Péter bácsinak, Zsófi
néninek, technikusainknak, Ragoncza Péternek, Parkánszki Barnának,
Nagy Laci „bácsinak”, iskolánk fáradhatatlan igazgatójának, hogy ez a
rendezvény az idén is kiemelkedõ szerepet kaphatott az iskola életé-
ben.

Müllnerné Sz. Margit
diákönkormányzat

Matematika verseny Erdõkertesen
2013. november 22-én, 9 órai kezdettel került megrendezésre a
Rátz László matematika verseny Erdõkertesen. A verseny házigazdá-
ja a Neumann János Általános Iskola volt. Ez a vetélkedõ már hagyo-
mánnyá vált náluk, 11. alkalommal mérhették össze tudásukat a kör-
zet általános iskoláinak tehetségei. Idén elõször intézményünk is kép-
viseltette magát ezen a megmérettetésen. A harmadik évfolyamosok
matematika versenyén két tanulónk, Szûcs Botond (3. a) és Mészáros
Melánia (3. b) eredményesen, szépen versenyzett. Kipróbálhatták
magukat egyéni és páros feladatokban egyaránt. A verseny
fáradalmait az osztálytermekbõl kialakított „játéktermekben”
pihenhették ki, ahol lehetõség nyílt több logikai játék kipróbálására is.
Az eredményhirdetés után mindkét versenyzõnk egy-egy szép
emléklappal, versenytapasztalattal és lelkesedéssel gazdagodott.
Köszönjük Mészárosné Gedõ Zsuzsanna szülõ segítségét, aki elvitt
bennünket a helyszínre, illetve egész napját velünk töltötte a
versenyen.  Jövõre ismét részt veszünk ezen a kifogástalanul meg-
szervezett és lebonyolított, színvonalas rendezvényen.

Nagyné Szedlák Rozália
Sallai Krisztina

(osztályfõnökök)

Mûveltségi vetélkedõ Valkón

Február 11-én két csapatunk is részt vett Valkón a Móra Ferenc Álta-
lános Iskola névadójának tiszteletére meghirdetett mûveltségi
vetélkedõn. 12 iskola diákjai mérték össze tudásukat, olvasottságu-
kat, ügyességüket. Bár a felkészülési idõ nagyon rövid volt, az 5. osz-
tályosokból álló csapatunk és a 8. évfolyamosok is nagyon sokat
készültek, ügyesen versenyeztek és csak néhány pont választotta el
õket a dobogós helyezésektõl. Igazán megérdemlik, hogy név szerint
is felsoroljuk õket.
Haselbach Ivett, Mató Gergely, Pádár Kristóf, Vörös Szabolcs 5. osz-
tály
Demendi Dzsenifer, Montalbano Frediano, Szûcs Vivien, Fónagy
Daniella 8.osztály
Gratulálunk mindenkinek!

Mészáros Klára  Müllner Margit magyartanárok
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Mesélõ Muzsika a Kerepesi Széchenyi István Általános
Iskolában
2013. november 12-én az iskola minden diákja és tanára kíváncsiság-
gal vegyes izgalommal indult a tornaterembe, hiszen ezen a napon
egy igazi zenés mese elevenedett meg az iskola összes tanulója és
nevelõje számára.
A Gödöllõi Szimfonikus Zenekar Kamaraegyüttese jött el hozzánk a
Gödöllõi Táncszínház növendékeinek kíséretében és varázsolták
elénk Hidas Frigyes zenéjével és a gyerekek táncjátékával az Öreg
néne õzikéje címû zenés mesét. 
Ezen a koncerten az iskola minden tanulója részt vett, hiszen a
Kerepesi Gyermekekért Alapítvány és az Ágó Katalin tanárnõ által az
Amerikai Kereskedelmi Kamara „A mélyszegénységben élõ gyerekek
kulcskompetenciájának fejlesztése” címmel kiírt pályázatán nyert pénz
támogatásával a gyerekeknek a jegy töredékét kellett csak kifizetni-
ük! Ez úton is köszönjük a támogatást!
A koncertnek óriási sikere volt, a gyerekek tátott szájjal és végig
fegyelmezetten nézték az elõadást, így nem is volt kérdés, hogy a
Mesélõ Muzsika sorozat másik koncertjét is megszervezzük isko-
lánkba. Ez a koncert februárban kerül majd megrendezésre, de addig
még sok támogatót kell keresnünk, ugyanis a mostani kamaraegyüt-
teshez képest akkor már egy igazi szimfonikus zenekar jön majd el
hozzánk, 40 zenésszel!
Ezért kérünk minden kultúrát és zenét kedvelõ kerepesi lakost, hogy
támogassa a kezdeményezésünket és adományával segítse iskolán-
kat! Az adományokat folyamatosan várjuk, a zeneiskolában B. Virágh
Orsolya tanárnõnél lehet leadni azokat lezárt borítékban.

Mikulás hozta a bulit széchenyis diákoknak
December 6-án, Mikulás napján a Széchenyi Iskolában a felsõsök

kaptak egy csuda jó bulit! Mivel egész héten erre a napra készültünk,
már a parti kezdete elõtt is nagyon sokan várakoztunk, de amikor
elkezdõdött, akkor aztán tele lett a zsibongó piros sapkás gyerekek-
kel. Csak az maradt otthon, aki nem jöhetett, mert „büntibe” volt,
vagy betegségét kúrálták otthon. Szólt a zene, bömböltek a hangf-
alak, mindenki táncolt és énekelt, és elég sokáig nyomtuk! De aztán
eljött az ideje a Ki mit tudnak is, amire már nagyon régen készültek

a fellépõ diákok.
Minden osztályból
szerepeltek ének-
kel vagy tánccal, de
nem mindenki
jutott tovább a
farsangi döntõbe.
Hogy kik voltak a
szerencsések? Azt
a 3 fõs zsûri dön-
tötte el. Az én osz-
t á l y t á r s a i m ,

Demeter Orsi és
Kozma Dominika
például igen. És lát-
hatjuk majd a7.-es
lányokat, és hall-
hatjuk Néma
Vivient és Kapitány
Krisztit és Oláh
Virágot az 5.b-bõl.
De a többiek sem
s z o m o r k o d t a k
sokáig. Mindenki
kapott a fellépésért „aranyérmet”, amit meg lehetett enni, aztán
újból megszólaltak a hangfalak, kigyúlt a diszkó lámpa a villany
helyett, és folytattuk a bulit fáradhatatlanul. 

Így aztán hamar éhesek és szomjasak lettünk, de szerencsére
kinyitott a büfé! Mindenki kedvére falatozott és ivott. Nagyon nagy
volt a választék, szebbnél szebb, ízletesebbnél ízletesebb sütik és
szendvicsek közül lehetett választani.

Sajnos semmi jó sem tart örökké. Ez a buli is véget ért 8 órakor.
De sok szép élménnyel lettünk gazdagabbak. 

Köszönjük a diákönkormányzatnak, tanárainknak, iskolánk igazga-
tójának és Péter bácsinak, az énekesek mentorának, hogy kedvünk-
re „tombolhattunk” egy kicsit.                       Puszta Tamás 6. osztály

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

Elõzõ mesémben megígértem,
hogy a sétáinkról, csavargásainkról
írok nektek. Mi mindannyian nagyon
szeretjük a Napfény Házát. Tisztán
tartjuk, vigyázunk rá, még az ott dol-
gozó kiskutyák is (aki én vagyok) tud-
ják, hogy meg kell törölni a lábunkat,
ha vizes vagy piszkos, és nem szabad
ásni a kertben (néha szoktam... de
tudom, hogy nem szabad).

De akármennyire szeretjük a
házat, bizony jó néha kimozdulni!

Tehát ha szép idõ van, és nincs nagyon hideg, akkor útnak indulunk.
Hogy is zajlik ez? Az ellátottak szépen, egyes-egyedül felöltöznek, cipõt

váltanak (jó, akinek tényleg kell, annak persze segítenek, de egyre ügye-
sebb mindenki). Rám adja valaki a pórázt, és útnak indulunk. Általában én
megyek elõl, szépen, pórázon, utánam jönnek a többiek. Nagyon örülünk
neki, hogy a szembe jövõk közül sokan ránk mosolyognak, köszönnek.
Ilyenkor érezzük, hogy fontosak vagyunk az itt lakóknak, szeretnek min-
ket az emberek. Nagyon érdekes dolog ez! Aki pórázon vezet, az valahogy
sokkal megfontoltabban, ügyesebben, figyelmesebben megy, mint egyéb-
ként. Tudjátok, megszokta, hogy vigyáznak rá, de hirtelen nagy-nagy
felelõsség szakad a nyakába: õ vigyáz egy másik élõlényre, azaz rám.

Bizony, nagy felelõsség kutyavezetõnek lenni! Határozottnak, de egy-
ben gyengédnek kell lennie, hiszen nem rángathat a pórázzal, de vezetnie
kell. Türelmesnek és figyelmesnek kell lennie, hiszen lehet, hogy szeretnék
egy kicsit szaglászni, nézelõdni, de azért haladnunk kell, és neki kell eldön-
tenie, mit enged meg nekem. Óvatosnak kell lennie, hiszen õ irányít, nem
vezethet egy autó alá.

Az már egy másik kérdés, hogy a szabályokat én is tudom: soha nem
lépek le az út szélérõl, amíg nem néztünk körül, nem rohanok, nem sza-
kadok el a csoporttól. Az utat is tudom: amin mentünk, azon vissza is talá-
lok, bármennyit is megyünk. Ha esetleg a vezetõm elbambulna, akkor sem
érhetné semmi baj. De ezt õ nem tudja. Õ annyit lát és tapasztal, hogy
bíznak benne, felelõsséget kapott.

Bizony, nagyon fontos dolog
ez! Ellátottjaink EMBEREK. Igen,
kisebb-nagyobb sérüléssel élnek,
kisebb-nagyobb nehézségekkel
küzdenek. De emberek, akik
képesek szeretni, képesek
vezetni, képesek felelõsséget
vállalni. Tudjátok, kutyaszemmel
õk semmiben nem különböznek
a többi embertõl. Két lábuk van,
beszélnek, simogatnak, vezet-
nek. Egy dolog van, amiben
mások: a többségtõl sokkal, de
sokkal jobban tudnak szeretni.
Sosem bántanának, szándékosan
nem lépnek rám, nem húzzák
meg fülemet-farkamat
(„normális” embereknél bizony
elõfordul néha). De jó lenne, ha
mindenki megértené: lehet, hogy
a másik lassabban ért meg dolgo-
kat, kocsi kell neki a mozgáshoz,
vagy nem tud beszélni, de ezeket
az apróságokat leszámítva
EMBER. Olyan ember, aki
bizalmat érdemel, és akitõl tanul-
ni lehet.

Pár nap múlva ismét nagy ese-
mény lesz nálunk: farsang!
Legközelebbi mesémben arról
írok nektek. Addig is vigyázzatok
magatokra!

Panka meséi 4. - A séták



Merjünk nagyot álmodni!
2014 a választás éve, de nem csak pártok küzdelme ez. Jó esély

van arra, hogy a nemzetiségek szószólót és megfelelõ regisztráció
esetén parlamenti képviselõt is juttathatnak a parlamentbe. Talán
legyinthetnek minek is az? Igaz, persze ha Erdély magyarjairól is elfe-
ledkeznénk, akik ott nemzetiségiként élnek? 

Hogy várhatnánk el, hogy a felvidéken jogot kapjanak, ha nálunk
nem lenne meg ugyanaz. Pedig itt nem is kell autonómia, nem kell
nyelvhasználati jog, nem igényel senki semmivel sem többet, mint
ami úgy is megvan, hogy az lehessen, ami lenni akar. Mindegy, hogy
sváb vagy tót, vagy épp bunyevác. Ez nem érdek, és nem is haszon
kérdése. Azaz, haszna van belõle valakinek. A közösségnek. Minél
sokszínûbb annál érdekesebb és szebb egy - egy közösség. Úgy hív-
ják ezt folklór, (vagy Volk-color népi sokszínûség?)  

Nemrég még a polgármester úr is neheztelte, az „átjárható
közösségeket”.  „- Aki sváb az legyen sváb, aki tót az tót.” Szégyen
lenne pedig, ha így lenne. Kinek apja ez, anyja az, vagy fordítva, miért
ne énekelne itt, táncolna ott, vagy fordítva és szórakozik itt is ott is?
Joga van ehhez is. Mára bebizonyította sváb közösség több mint 60
fõs egyesülete, és több mint 100 fõs közössége, kik összejönnek
hetente, hogy bizony életképes és nem megosztott. De országos
figyelmet is felkeltette az NÖK. A több mint 2200 hazai nemzetiségi
önkormányzatot, megelõzte és elsõ helyre került a Kerepesi német.
Így 2013-ban a feladat alapú értékelésnél szerzett, több mint három-
millió forintjából, egymillió felett még áthozott 2014-re is. Nem rég

levélben kerestük meg a feltehetõen német kötõdésû polgárokat,
akiket kértünk regisztrálják magukat a nemzetiségi választás
elõsegítésére német nemzetiséghez tartozónak. Nem ígértünk

német állampolgárságot, (valahol volt olyan is, hallottam róla. Pedig
nem lehetetlen, hisz külhoni magyar is van.) nem ígértünk semmit
csak egy jó közösséget, amit együtt építünk, Kerepesen. Februárban
tervezzük az iskolával közösen a kis régiós német énekversenyt, amit
itt tarthatunk tán a jövõben mindig Kerepesen. A XV.- XVI —XVII.
kerületbõl jönnek a versenyzõk eddig 40-50 gyerek — iskolája jelezte
részvételét. Dunakeszi, Iklad és a mi régiónkban indítjuk el. Eddigi
országos rendezés Biatorbágyon volt és van.  De lehet a nyugati régió
Biatorbágy, de miért ne lehetne, ezután, a kelet magyarországi ver-
senyek színhelye Kerepes. Merjünk nagyot álmodni, és sikerülni fog.

Springer Friedrich  
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Ezzel az írásommal szeretném bemutatni a Kerepesi Német
kulturális csoportot. A kezdeti nehézségek után bátran
elmondhatom, hogy nagyon jó kis csapat jött össze. Egyre
bõvül a létszámunk, mert az emberek egymásnak adják
tovább a hírt, hogy érdemes ide tartozni. Eleinte csak a nyug-
díjas korosztály jött közénk, de ma már egyre többen jönnek
a fiatal még dolgozó társaink is, és viszik a jó hírünket. Ma már
sikk ide járni. Mi a titkunk? Jó a szervezés mindenki részt vesz
mindenben, táncolás, éneklés, közös bográcsozás, kirándulás.
A szabadidõ hasznos eltöltése. Sok új barátság is szövõdött.
Egymás tisztelete, szeretete. Nagyobb rendezvényeinken
ismert mûvészek és énekesek teszik kellemessé a hangulatot.
Rendezvényeink sikeresek, nagyon szeretünk a Klubba járni.
Reméljük, még sokáig együtt tölthetjük a szabadidõnket, jó
kedvben, vidámságban. Örülök, hogy leírhattam mindezt.

Kertészné Szente Margit

Bemutatkozik a Sváb Kulturális csoport 

Énekelték õseink tótul ezt a helyi népdalt. Mi is bánatosak
vagyunk, no, nem a víz miatt, hanem hogy a tót identitástudat a hely-
történetünk a múltunkat kényszerülünk megvédeni. A minap idõs
tõsgyökeres lakosokkal beszélgettünk, akik elmondták, nekünk hogy
tudjuk-e, hogy azt beszélik, hogy Kerepes „német megszállás alatt
áll”. És, hogy mi tótok ezt miért hagyjuk. Nem is értettük elõször,
hogy mirõl beszélnek, de kifejtették. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzatot vezetõ férj és feleség
járja körbe a várost és minden németes vezetéknevû embert felke-
resnek és aláíratják vele a támogatói nyilatkozatot a német nemzeti-
ségi választásokhoz, függetlenül attól, hogy az illetõ egész életében a
tót hagyományokat õrizte-e, sõt még virágot is visznek egyeseknek a
nagyobb meggyõzés érdekében.

A lakosok, akik ezt elmondták nekünk azért voltak felháborodva,

mert Õk tudják, hogy a németes vezetéknevû családok többsége is a
tót hagyományt õrizte évek óta és a tót nyelvezetet használták, mégis
Kerepesen 3 év alatt 300-an lettek németek. Ezért is várják el a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tagjaitól, hogy védjük meg iden-
titásunkat és hagyományainkat, ne üljünk fel anyagi eredetû
erõszakos rábeszélésnek.

A kérésünk tehát a Német Önkormányzat vezetõihez és tagjai-
hoz, hogy ne hozzák kellemetlen helyzetbe a tót identitással
rendelkezõket azzal, hogy mindenféle ígéretekkel aláíratják velük a
nyilatkozatot. Az idõs embereket megzavarni, megtéveszteni bûn! 

Tudjuk, hogy mindenkinek szuverén joga, hogy milyen
nemzetiségûnek tartja magát és mi tótok ezt tiszteletben tartjuk. Ezt
javasoljuk a Német Önkormányzat tagjainak is.

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Cez Kerepes szmútna voda pretyekáva (Kerepesen bánatos víz folydogál)
Szlovák tiltakozás!
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A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság 2013. évben végzett munkáját
értékelte Dr. Mihály István r. dandártábornok, megyei
rendõrfõkapitány 2014. február 6-án a Rendõrségi Igazgatási
Központban. 
Az állománygyûlés elöljárója Dr. Halmosi Zsolt r. vezérõrnagy,
rendõrségi fõtanácsos, országos rendõrfõkapitány-helyettes volt, aki
a tavalyi év értékelésén túl meghatározta az idei év feladatait. Dr.
Szabó Ferenc címzetes fellebviteli fõügyész, a Pest Megyei
Fõügyészség vezetõje elismerõen szólt a Pest Megyei Rendõr-
fõkapitányság és a Pest Megyei Fõügyészség összehangolt
munkájáról, kiemelt szintû együttmûködésérõl.

Évértékelõ Pest Megyében

Kedves olvasó, a fenti sorrendet nem tévesztettem el, hiszen az
idõjárás szertelensége okán volt részünk decemberi tavaszban, és
volt a szinte órák alatt változó, húsz fokos hõfok különbségben is.
Most éppen egy kis téli szomorúság bujkál a kertek alatt, és ezüs-
tös zúzmarát rugdos le a fagyos gallyakról a cinke. A gyenge szél-
ben hajladozó fák által felaprózott fénycsíkok szilánkjai hunyorgás-
ra késztetnek. Az almafáról hintázó mozgással hullik alá néhány
levél, hogy aztán kábult szédüléssel és finom neszezéssel érjen a
fagyos hóra. A szikrázó havon lázas fényfoltok kergetõznek.
Eszembe jutnak a régi telek, és a régi emberek. Könyörtelen ajtók
nyílnak, és mögöttük arcok bukkannak fel a múlt ködébõl. A
képzelet könnyû szárnyán repülök a tér és idõ törvényei felett. -
Néha bizony a szomorkás idõtlenségbe hátrál az emlékezet, amely
olyan, mint az elmúlást idézõ, halott avaron sétáló szótlan
öregember tûnõdõ arca, aki különös látomásában már bizonyára
messze jár, talán valahol félúton a Hold felé. Sétálok a hidegben, és
gondolkozom. 

Máris a jelenben vagyok. Sok más mellett azon elmélkedem,
hogy minden választás elõtt milyen igényes aprólékossággal, és
precízen felépített, akár ezerszer ismételt hazugsággal, miképpen
próbálják manipulálni a valóságérzékelésünket. Ebben az álhírekkel
teli, aljas szakmában „legjobbat” mindig a baloldal produkál. Õket
ez élteti. Vagyis a hazudozás és az állami pénzek ellopása.) - példá-
ul pályázati pénzek megcsapolása, adócsalás, stb… (Könnyen
felismerhetõek, mivel a hazugságiparukra telepített szavazatszer-
zési mohóság rothadó szaga lengi körül õket. Van közöttük, aki
akkora vehemenciával hazudozik, hogy közben még a saját szavá-
ba is belevág éppen úgy, mint a szapora szpíker, ha mikrofont
ragad. Megnyilatkozásaikban szinte nincs egy igaz szó sem. Még a
baloldali jelzõ sem igaz rájuk, hiszen álbaloldaliak mind egy szálig.
Isten, haza, család, nemzettudat, és nemzeti hagyományaink -
vagyis a magyarság összetartó erejének alapjai-, az õ kommuniká-
ciójukban többnyire csak a gúny tárgyát képezhetik. Aztán, ez a
mostani kormány, - emberemlékezet óta talán elõször -,
ténylegesen a lakosságot segítõ intézkedéseitõl pedig szó szerint meg
vannak bolondulva. Ezért mindent széthazudnak, mindent eltúloz-
nak, és az igazságot soha, még csak meg sem közelítik. Sõt, példá-
ul a rezsicsökkentés ellen még hazaárulásra is képesek
Brüsszelben, vagy Washingtonban. Mert bizony nagyon gonosz, és
idegen szív kell ahhoz, hogy valaki az olcsóbb gáz, vagy villany ellen
hazudozzon! És jó példa még munkásságukra a többkulcsos adó
„ígérete” is. Azzal együtt ugyanis, hogy az egykulcsos bevezetésé-
nél valóban egyféle igazságtalanság is képzõdött, a többkulcsos
visszaállítása az adót fizetõk zöménél már adóemelést jelentene! És
ehhez nem kell matematikus! Látszik, hogy a baloldali hazudozás
sóvár iparosai között azért elkelne egy-két okosabb ember is. A
buta politikus hazugsága viszont így könnyen tetten érhetõ. Fõ cél-
juk az, hogy bármi áron bekerüljenek a parlamentbe. Ez önmagá-
ban nem lenne baj, azonban a felhasznált módszerek már a
bûnözés kategóriájába tartoznak. Márpedig a lakosság iparszerûen
ûzött félrevezetése és lázítása bûn. (Még Kerepesen is az!)
Mondhatnánk, hogy a balos hazugságoknak bedõlõ ember vessen
magára, azonban ebben az esetben az egész országunk jövõjérõl
van szó! Mindeközben sajnos, - szerény becslésem szerint-,
hazánkban néhány óránként születik egy új balek. Utánpótlás tehát
van bõven. Így aztán a bolsevik hõskor prominens élõlényei az
álságos õszinteség betanult szavain vidáman vitorlázgatnak a buták
óceánján. Esetleg a parlamentben kötnek ki. Ezért választáskor
mindig félni kell a buta ember voksától is. 

Fohászkodhatunk nagyon, hogy a zagyva nagyvilág legmélyebb
bugyraiban mindenki csak a lényegeset, az igazságot, vagyis a
követendõt lássa meg, mert a hataloméhes, idegenszívû balosok
minden képzeletet felülmúló erõvel és fondorlattal a normális
európai értékek lerombolásán ügyködnek. Európában, hazánkban,
és mindenhol. Márai Sándor hetvenkettõ évvel ezelõtt írta: - „A
keresztény mûveltség eszméinek és törvényeinek pusztulása
egyértelmû lenne az ismert európai világkép pusztulásával”. Óriási
tehát a választás tétje, amely túlmutat határainkon túl is. Ezért,
Isten óvja meg hazánkat a baloldal bármilyen megjelenési formájá-
tól! Kovács Ferenc 

Tavasz, tél, választás

K É M É N Y B É L E L É S
Ingyenes felmérés és árajánlat, 

szakvélemény teljes körû ügyintézése.
Turbós és kondenzációs kémények szerelése.

Cserépkályhák, kandallók, vegyes tüzelésû kazánok, 
gravitációs készülékek kéményének bélelése és tisztítása. 

Szerelt kémények építése.
06-70/623-1129    06-70/945-1129

BTG Kamin Flex BAU Kft

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.

Harmadik alkalommal került megrendezésre a Farsangi Székely Batyus
bál, melyrôl következô lapszámunkban részletesen tudósítunk.
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