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2013 áprilisában és májusában a Kerepesi Széchenyi
Általános iskola és Cseh testvérvárosunk Komensky
általános iskola angol tagozatos diákjai kölcsönösen
meglátogatták egymást, az angol nyelv gyakorlása érde-
kében. 

A diákcsere rendkívül jó sikerült, a diákok többsége a
mai napig tartja a kapcsolatot újdonsült barátaival, ter-
mészetesen angolul. 2014-ben a Hoŕicei diákok április
27-én vasárnap érkeznek, május 2-án utaznak haza,
míg a kerepesi diákok június 1-én utaznak Hoŕicébe és
6-án érkeznek haza. A cserében 10-10 felsõ tagozatos,
angolt tanuló diák vesz majd részt két tanár kíséretében.  

A kapcsolatot szeretnénk bõvíteni a kultúra területén
is. A tárgyalások során szóba került a folklór – népi tánc
kölcsönös tanítása is, mivel tánctudásukat a gyermek
mazsorettek a nemzetiségi fesztiválunkon már megmu-
tatták. Mindkét delegáció tagja lesz 1-1 tánctanár, aki ott
helyben tanítja majd a táncokat. A látogatás során meg-
ismerkednek a kerepesi diákok a 650 éves Hoŕice város
történelmével, Prága nevezetességeivel, a cseh paradi-
csom szikla erdejével, megnézik Jičínt, Rumcajsz és
Manka városát, a nagy erdõt és sportolásra is lesz
lehetõség.

A Kerepesi delegáció képviselõi, Kiss Károly alpolgár-
mester, Nagy László igazgató úr és Ragoncza Imre
tánctanár úr voltak november végén Hoŕicében.

Kiss Károly
alpogármester

2014-ben is lesz diákcsere Kerepes és Hoŕice között

Zsúfolásig megtelt a Forrás
Mûvelõdési Ház Tölgy terme a
városi karácsonyi mûsorra. Idén
a Kerepesi Hagyományõrzõ
Pávakör Egyesület Kisvirág
Tánccsoportja készült  betlehe-
mes játékkal. Elõadásuk meg-
melengette mindannyiunk szí-
vét. A gyerekek után Frajna
András esperes és Koncz
Zoltán református lelkész
mondták el gondolataikat az
ünneprõl, majd meggyújtották
az adventi koszorú utolsó gyer-
tyáját is.

Franka Tibor városunk pol-
gármestere kívánt ezt követô-
en néhány mondatban boldog
ünnepet a jelenlévõknek,
majd a karácsonyfa szépség-
verseny díjainak, ajándékainak
kiosztása következett.

Díjazottak:
•Kerepesi Kézimunka Kör
•Kerepesi Hagyományõrzõ

Pávakör Egyesület
•Kerepesi Székely Kör

A Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat tepertõkré-
mes kenyérrel, teával és for-
ralt borral látta vendégül a
részvevôket.

Mindenki karácsonya 2014. január 15.
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Emlékeznek? 2006-ban 250 milliós hitellel vettem át az
Önök jóvoltából Kerepes vezetését, vagyis a pénztár teljesen
üres volt. Mibõl épülhetett volna több mint 10 kilométer asz-
faltos út, világszínvonalú bölcsõde, idõsek háza, mibõl
bõvítettük volna az óvodákat, a mûvelõdési házat, a
családsegítõt, az orvosi rendelõket és sok minden mást? A
semmibõl? Ki kellett bocsátani 850 milliós kötvényt.
Ellenfeleim éveken át emiatt támadtak. Most mi a helyzet?
Nincsen többé adósságunk, az idén február végével nem kell
visszafizetni sem a tõke, sem a kamattartozást. Viszont 2 mil-
liárd forinttal növeltük Kerepes város vagyonát, komfort
érzését, és ennek is köszönhetõen városi rangot kaptunk.

Jelenleg 110 millió forintunk van és számos tervünk és fel-
adatunk. Helyzetünk stabil, gazdálkodásunk szigorú, a hivatal
és az intézmények színvonalasan teljesítenek. Fel a fejjel!

Van mire! Köszönjük Önöknek, köszönjük a Jóistennek.
Franka Tibor polgármester

Adósság pedig nincs

A Kerepes és Kistarcsa tulajdonában lévõ Szilasvíz Kft. fel-
számolást indított a nagytarcsai tulajdonban lévõ szolgáltató
cég ellen. A felszámolás oka az, hogy a nagytarcsai kft. 27 mil-
lió forinttal tartozik a Szilasvíz Kft.-nek. A nagytarcsai önkor-
mányzat polgármestere Rimóczi Sándor kijelentette: nem
fizetnek, arra hivatkozva, hogy tulajdonrészük van a vízháló-
zathoz, ami után, ha bérleti díjat számítanának, akkor a tarto-
zásuk nem állna fent.

Franka Tibor, Kerepes és Solymosi Sándor, Kistarcsa pol-
gármestere elrendelte a felszámolás elindítását, hiszen a nagy-
tarcsai cég tartozása a település számára biztosított
szolgáltatásért követelhetõ.

Ha Nagytarcsának egyéb követelése van, azt bírósági úton
érvényesítheti. A két ügynek egymáshoz semmi köze!

Nagytarcsa mellébeszél és szándéka megrövidítené
Kerepes és Kistarcsa boldogulását. Ezennel szólítja fel a két
város a községet, hogy kötelezettségének tegyen eleget! A
felszámolás a bíróság elõtt folyamatban van!

Pereljük Nagytarcsát

Tavaly a testület úgy döntött, a reggeli utolsó buszjáratot nem
finanszírozza a város. Szenteste után számos, elsõsorban
nyugdíjas hívta telefonon a polgármestert, hogy nagyon szük-
séges számukra a reggeli járat, tegyen valamit. Franka Tibor
magánemberként január hónapban — mivel errõl a hónapról
testületi döntés nem volt — a saját pénzébõl fizette ki a plusz
járat 30 ezer forintos díját. A busz jár.

Reggeli buszjárat

Örömmel vettük kézbe a Polgármester Úr „Kerepes város”
címû könyvét. Jó volt olvasni Kerepes történetérõl, a régi
idõkrõl, a valaha itt élt emberekrõl.  Hiánypótló ez a
monográfiai értékû, tartalmas könyv, mely emléket állít
elõdeinknek, tanúságul szolgálhat unokáinknak. Köszönet az
igényes munkáért!

Ezúton szeretnénk megköszönni az Egyháztanács nevében
is Polgármester Úr támogatását, melyet templomunk kertren-
dezésénél (a fakivágásoknál) nyújtott.

- Sokan nem értették, miért kellett kivágni a régi, szép
gesztenyefákat. Sajnos legtöbbjük törzse - szakemberek vizs-
gálatai szerint - korhadt volt és veszélyt jelentett a templom
épületre. A templomkert azonban nem marad kopár, az
ideillõ új díszfák megvásárlása és telepítése folyamatban van. 
A gesztenyefák kivágásánál nagy segítségünkre volt még Kiss
Károly Alpolgármester Úr, valamint Czibi Béláné, a KHT
vezetõje.

Ismét szép példája volt ez az összefogásnak, köszönjük! 
Frajna András plébános 

és Gróf Károly az Egyháztanács elnöke

Köszönetnyilvánítás
Jóakaróim, mintegy elõ húsvétot tartva, meglocsolták az

autómat kromofággal, azaz rozsdamaróval. Az okozott kár
többszázezer forint. Úgy kell nekem! Mivel sötétben és hátul-
ról öntözték meg autómat a hivatal udvarában, ezért nem
tudom, kinek kellene piros tojást adnom. Segítségül hívtam a
rendõrséget, most õk is a gyáva locsolkodót keresik.

Nem az elsõ eset, hogy némelyek irigységtõl, hatalomvágy-
tól, röviden: személyes alkalmatlanságtól ûzetve ártanak, ahol
csak tudnak. Mi a céljuk? Megfélemlítés, kétségbeesés,
bizonytalanság szítása, hátha ettõl közelebb kerülhetnek
ahhoz, amihez a maguk erejébõl és tehetségébõl képtelenek.

Engem feljelentettek már az adóhatóságnál, vagyonosodási
vizsgálat alá vettek, aztán a rendõrségen a régi hivatal
épületének eladása kapcsán, késõbb a szilasi kápolna harang-
jára történt adakozás ügyében, eközben elindítottak ellenem
fél tucat bírósági pert, majd ránk hozták az Állami
Számvevõszéket, legutóbb pedig egészségügyi vizsgálatra
citáltak, mert a névtelen feljelentõ szerint fizikai állapotom
okán nem vezethetnék autót. Hát nem röhejes? De az, és
akként is kezelem. Kíváncsian várom, mi jön még az állandó
rágalmazáson kívül, hiszen az idén választunk, nem is egyszer.

Jóakaróimnak üzenem: vagyok és maradok. … És errõl
nem a gyûlölködõk, hanem a választók döntenek.

Franka Tibor
polgármester

Elõ Húsvét
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A testület 2013. november 27-én 16.00 órakor megtar-
tott ülésének egyetlen napirendi pontja volt: Kerepes 8. számú
egyéni választókerületében 2013.11.17-én megtartott idõközi
választáson megválasztott képviselõ eskütétele.

Franka Tibor megnyitotta a napirend tanácskozását, majd
szólt pár szót az idõközi választásról. Elmondta, hogy minden
rendben zajlott, megemlítette, hogy a baloldal visszalépését.
Beszélt a választás eredményének a Szilasligeti Teleház
Egyesület általi megtámadásáról, amely a helyi és területi
választási bizottság elutasító határozata után bírósághoz is for-
dult. A bíróság helyben hagyta a TVB elutasító határozatát.
Ezek után a polgármester köszöntötte dr. Vincze Lajos
megválasztott képviselõt.

dr. Vincze Lajos megkö-
szönte a szavazó állampolgá-
roknak — függetlenül attól,
hogy kire adták le voksukat —,
hogy elmentek szavazni.
Elmondta, hogy kényszer szül-
te helyzetben lett jelölt, amit
sokan félreértelmeztek, majd
megköszönte mind a
Polgármester, mind a lakosság
bizalmát. 

Az ülésen részt vett Vécsey László, a Fidesz Pest
megyei országgyûlési képviselõje, aki köszöntötte a
jelenlévõket és méltatta Vincze doktor személyét. Elmondta,
hogy a FIDESZ helyi szervezete is támogatta dr. Vincze Lajost,
aki mindnyájuk megelégedésére szolgál, a környezõ települé-
sek is ismerik és elismerik munkáját. Beszélt arról Kerepes az

elmúlt években sikeres utat kezdett el járni, amelyben a helyi
embereknek és a képviselõ-testületnek, valamint a Testület
mellett mûködõ szervezeteknek van jelentõs szerepe. További
sikeres munkát kívánt a Testületnek, a Polgármesternek, és az
intézményi dolgozóknak.

Ezt követõen Rapavi József átadta a megbízólevelet dr.
Vincze Lajosnak, aki ezután letette az ünnepélyes esküt.

December 3-án — az új határozat szerint hétfõn
délután 6 órakor kezdõdött a testületi ülés, melyen 10
napirendi pontot tárgyalására került sor.

Franka Tibor napirend elõtt köszöntötte Lesták
Erzsébet kerepesi lakost, az elsõ magyar hegymászónõt,
aki feljutott a Himalájában levõ Sisapangmára, a világ 14.
legmagasabb csúcsára. Lesták Erzsébet elmondta, hogy
oxigénpalack és teherhordók nélkül, egy serpa segítségével
sikerült teljesítenie mindezt, ami egy hosszú 1996 óta tartó
pályafutás eredménye.

A polgármester nagyrabecsüléssel méltatta teljesítményét,
õszinte szívbõl gratulált hozzá és

Kerepes város nevében virágcsokor kíséretében egy 100 ezer
forint értékû ajándékutalványt adott át neki. 

Ezután köszöntötte dr. Vincze Lajost a képviselõk sorában.
Ezután került sor a napirendi pontok tárgyalására. 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl szóló 10/2013.

(III. 11.) önkormányzati rendelet módosítását és a tájékoz-
tatót az Önkormányzat 2013. évi III. negyedéves gazdálkodásá-
ról a testület elfogadta.

Az önkormányzat 2014. évre vonatkozó belsõ ellenõrzési
tervét és a meghatározott ellenõrzési feladatokat a testület azzal
a kiegészítéssel fogadta el, hogy az adott támogatások utólagosan
ellenõrzésre, elszámolásra kerüljenek. 

Mogyoródi köz lett a neve a Mogyoródi út HÉV sínek elõtti
utcaszakaszának.

Döntött a testület a bizottsági tagságokról is. Dr. Vincze
Lajos képviselõvel egészült ki az Egészségügyi és Szociális
Bizottság, az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság létszáma pedig
1 fõvel, Pordán Miklós külsõs taggal csökkent. 

A Gyár utca 5. szám alatti, 2800/1 hrsz-ú önkormányzati
ingatlan értékesítésének tárgyalását levették a napirendrõl, a 2014.
januári ülésen tárgyalják újra azzal a kiegészítéssel, hogy Horváth
Vera a Családsegítõ vezetõje az Egészségügyi és Szociális Bizottság
januári ülésén prezentál a hangárprogramról. 

Kovács Ernõné önkormányzati lakás bérletére vonatkozó
kérelmét a képviselõtestület megszavazta.

A Német Önkormányzat Kerepes beadványa napirendi
pont tárgyalása során a NÖK, a Kerepes Rádió és az önkormány-
zat közötti kapcsolat került megbeszélésre. Több képviselõ hang-
súlyozta a Kerepes Rádió részérõl az objektív, tárgyilagos tájékoz-
tatás fontosságát. Springer Friedrich az újságban való megjelenést
kifogásolta, a NÖK bizottságokban való részvételérõl és szavazati
jogáról beszélt, valamint a nemzeti örökségtár bizottságban való
képviseletüket kérte. A Polgármester javasolta, hogy kérjenek
árajánlatot egy 40 perces önkormányzati mûsoridõre a Springer

Beszámoló testületi ülésekrõl
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Krisztina tulajdonában lévõ Kerepes Rádiótól, valamint azt, hogy
az önkormányzat a Kerepesi Véleményben az összes nemzetiségi
önkormányzati hír részére — a fesztiválok kivételével — havonta
másfél oldal terjedelmet biztosítson, mely javaslatokat a testület
megszavazott. 

A Szilasligeti Közösségi Házhoz 2009-ben OSB lapokból
építettek egy toldalékot raktárnak, melynek sem áramellátása,
sem szigetelése, sem vízelvezetése nincsen, mára
használhatatlanná vált. A mûvelõdési ház vezetõje kéréssel fordult
az önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, hogy a szükséges hely-
reállítási, felújítási munkálatokat - elõzetes árajánlatkérés alapján
200.000 forint - engedélyezze, illetve végeztesse el. A
képviselõtestület a kérést megszavazta, a munkálatokat a község-
szolgáltató kft végzi el.

A könyvtárvezetõi pályázat ismételt kiírására azért volt
szükség, mert a kiválasztott jelölttel a próbaidõ ügyében probléma
merült fel, visszalépett. A testület a könyvtár vezetésével 2013.
december 3. napjától 2014. február 2. napjáig Kira Krisztinát bízta
meg, egyúttal úgy döntött, hogy a Szabó Magda Városi és Iskolai
Könyvtár magasabb vezetõi álláshelyét újból megpályáztatja. 

A december 16-i testületi ülésen önkormányzati rendeletmó-
dosítások, alapító okiratok módosítása, az önkormányzat
Vagyongazdálkodási Tervének elfogadása, a képviselõ-testület és a
bizottságok 2014. évi munkaterv tervezetének tárgyalása, vala-
mint a bizottságok 2013. évi munkájáról szóló beszámolója mel-
lett az alábbi napirendi pontokat tárgyalta a testület.

A képviselõ testület az önkormányzat tulajdonát képezõ
utak, és a hozzájuk kapcsolódó csapadékvíz elvezetõ rend-
szerek felújítására, kialakítására 2014. évben 30 millió Ft
összeget kíván fordítani.

Az Önkormányzattal kötött orvosi szerzõdések meghosz-
szabbítása napirend tárgyalásakor dr. Vincze Lajos vállalkozó
háziorvossal, dr. Mokos Zsuzsanna vállalkozó gyermekorvos által
képviselt Medrex Bt-vel, dr. Dabasi András vállalkozó fogorvos

által képviselt dr. Dabasi és Tsa Kft-vel, és dr. Dobos István Péter
vállalkozó fogorvossal fennálló jogviszonyát 2018. december 31.
napjáig meghosszabbította.

A Polgármester javaslatára a képviselõk úgy döntöttek, hogy az
önkormányzati tulajdonú ivóvíz- és szennyvízhálózatok
üzemeltetésével azon idõponttól kezdve bízza meg a DPMV
Zrt-t, amikortól az Kerepesre vonatkozóan is üzemeltetési enge-
délyt szerez.

A testületi ülésrõl készült jegyzõkönyvet a www.kerepes.hu
honlapunkon részletesen is elolvashatják.                               G.E.

December 3-án és 18-án meglátogattuk Burkovics Manci
nénit az Isaszegi Egymást Segítõ Egyesület  intézményében,
ahol Ragoncza Imre tanár úr vezetésével egy rövid program-

mal is kedveskedtünk az
intézmény lakóinak.
A Kerepesi csapatot a
Kisvirág 3 párja, a
Sarkantyúból egy pár és
négy Pávakörösök képvi-
selték. A kerekes széke-
sek és a bentlakók nagy
örömmel fogadták az
elõadást, Manci néni
szinte végig állva nézte a
mûsort, ahol szerepelt
többek között a déduno-

kája is. A december 3.-i rövid produkciónak olyan sikere lett,
hogy meghívást kaptunk a december 18.-án tartandó adventi
ünnepségre is az intézményben, ahol jelen volt a Duna TV kame-
rája is. A meghívást
elfogadtuk és
szeretettel ismételtük
meg mûsort. 
Manci néninek és az
intézmény bentlakói-
nak jó egészséget
áldott boldog Kará-
csonyt kívánunk nagy
szeretettel.

Kiss Károly 
alpolgármester

Látogatás Burkovics Manci néninél
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„Itt ma disznót sütnek, jól érzem a szagát, talán nekem adják a
hátulsó combját” olvashattuk a meghívón, amellyel a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat invitálta disznótoros vacsorára a több
mint száz vendéget.

A régi kerepesi szlovák hagyományokat felelevenítõ disznótoron
a korán kelõ szemlélõdõk nosztalgiázhattak a régi szalmás-, és
tekerõs füstölõvel történõ disznópörzsöléskor, valamint a coca fel-
dolgozásakor, ami valóban a régmúlt jó hangulatú, pálinkás, kóstolós,
sürgõ-forgó, olykor viccelõdõs, máskor vitatkozós — mi kell a hur-
kába és mi nem -, anekdótázós hangulatát idézte fel.

Az asszonyok az udvaron sütöttek-fõztek bográcsokban, a fér-
fiak részben kint, részben bent a teremben készítették elõ a hoz-
závalókat, kóstolgatták és kóstoltatták a töltelékeket, majd töltöt-
ték a hagyományosan kézzel tisztított belekbe a hurkát, és a kol-
bászt.

Mire a vendégek délután 5 órakor gyülekezni kezdtek, minden
elkészült. A vacsora elõtt a házigazda és a háziasszony
köszöntötte a vendégeket és rövid elõadás után az önkéntes
segítõkkel kiegészült vendéglátók szolgálták fel a finomabbnál
finomabb ételeket: orjaleves cérnametélttel, illetve régi szokás

Disznótor szlovák hagyomány szerint
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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!

Elõzõ lapszámunkban olvashatták, hogy Polgármesterünk
levelet írt a belügyminiszter úrnak, kérve, a körzeti megbízotti
státusz bõvítését. Az alábbi levél tanúsága szerint rövidesen
számíthatunk közbiztonságunk hatékonyabb védelmére.
„Tisztelt Polgármester Úr!
Belügyminiszter úr megbízásából tájékoztatom, hogy Kerepes
város vonatkozásában — az Ön által kért — a körzeti megbízotti
státuszbõvítést támogatom, mellyel kapcsolatosan a szükséges
intézkedéseket megtettem. A Rendõrség mindent megtesz annak
érdekében, hogy a településen élõk nyugalmát biztosítsa, az ott
lakók vagyonát megvédje.

Tisztelettel: Papp Károly 
r. altábornagy rendõrségi fõtanácsos,

országos rendõrfõkapitány”

Biztonságunk érdekében

Ignéczi József, Kistarcsa Rendõrõrs õrsparancsnoka január 8-
án írott levelét tesszük közzé, kommentár nélkül.

„Tisztelt Polgármester úr!
Az elmúlt idõszakban több kerepesi lakos irányából érkezett hoz-
zám olyan információ, hogy a Kerepes Rádió adásában tényként
közölték azt, hogy „meg fog szûnni a Kistarcsai Rendõrõrs”.
Ezzel a hírrel kapcsolatosan tájékoztatom, hogy a Gödöllõi
Rendõrkapitányság Kistarcsa Rendõrõrsének megszûnésérõl szóló
híresztelések minden alapot nélkülöznek. Biztosíthatom, hogy a
Gödöllõi Rendõrkapitányság és a Kistarcsa Rendõrõrs vezetése és
személyi állománya a továbbiakban is mindent megtesz a
térségben élõk szubjektív biztonságérzetének fokozása, a közbiz-
tonság még szilárdabbá tétele érdekében.
Ennek keretében — az Ön elõterjesztésére is figyelemmel —
folyamatban van további egy fõ körzeti megbízott szolgálatba állí-
tása Kerepes városában, illetve a Gödöllõi Rendõrkapitányság
belsõ erõinek átcsoportosításával, valamint a Készenléti
Rendõrség ide vezényelt erõinek igénybevételével, a térség 24
órás rendõri lefedettségét biztosítottuk.
Kérem, hogy a Rendõrséggel kapcsolatos valótlan hírek cáfolatá-
nak érdekében a rendelkezésére álló eszközöket igénybe venni
szíveskedjen.”

Valótlan híresztelésszerint zsemlekockával, fõtt hús tormával, töltött káposzta, sült
hús, kolbász, véres- és májas hurka volt a menü, „higítónak”
pálinkát, sört és bort fogyaszthattak a vendégek. Az étkek finom-
ságát bizonyította az is, hogy a feldolgozott disznóságok az utol-
só falatig elfogytak. 

A rendezvény szép és követésre méltó összefogás eredménye
volt az alábbi résztvevõkkel: Pávakör, Aranyesõ-, és Lila Akác
Nyugdíjas Klub, a Sarkantyú együttes tagjai, a Kisvirág együttes
segítõ szülei, vagyis a kerepesi szlovákság magja. Volt olyan pilla-
nat, amikor több mint harmincan dolgoztak egyszerre teljes egye-
tértésben.

Köszönjük az élményt, a finomságokat és várjuk az
ismétlést jövõre!

G.E.
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Az erre kijelölt szervezet szakemberei a kéményeket éves
gyakorisággal ellenõrzik. Saját biztonságunk érdekében tegyük
lehetõvé az ellenõrzést, engedjük be a kéményseprõt!

Hibás kémény esetén a közszolgáltató elõírja annak
kijavítását.

Közvetlen élet-, vagy tûzveszély esetén a kéményseprõ
köteles kezdeményezni az érintett készülék üzemen kívül
helyezését.

Mit ne tegyünk:
Ne próbáljuk házilag magunk, vagy szakember nélkül javí-

tani a kéményt, mert ahhoz speciális szerszám, alkatrész,
kellõ szakismeret szükséges.

Mire figyeljünk:
A kémény használaton kívüli bekötõ- és tisztító nyílását

nem éghetõ anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.
Ne tömítsük el a régi nyílászárókat, ne takarjuk el a

szellõzõket.
Ha zárt helyen gázszagot vagy szúrós, fojtós égéster-

mék szagot érzünk: 
• azonnal szellõztessünk,
• zárjuk el a gázvezeték fõelzáró szerelvényét,
• ne használjunk szikrát okozó készüléket, eszközt (vil-

lanykapcsoló, telefon, gyufa, stb.)
• hagyjuk el a helyiséget,
• kintrõl telefonon értesítsük a gázszolgáltatót.

Ha fejfájást, émelygést érez: 
• szellõztessen,
• zárja el az égéstermék visszaáramlását okozó

készüléket,
• menjen szabad levegõre.

A kémény karbantartásáról
Téli veszélyek — A karbantartás és
ellenõrzés fontossága

Csömöri telephellyel,
autóbuszos (15-tôl 72 fôig)

személyszállításra D1 vagy D
kategóriás buszjogosítvánnyal
rendelkezô gyakorlott sofôrt
keresek. Lehet nyugdíjas is.

Tel.: 06 20 945 1065, 
e-mail: info@jootour.hu
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Köszönet
Dr. Szabóné Ékes Erika decemberben egy modern, 12 elvezetéses hordozható EKG készülé-
ket ajánlott fel térítésmentesen az orvosi rendelõnek, ami nagy segítség városunk egészségügyi
alapellátásában. Ezáltal bõvülhet a háziorvosi rendelõben elvégezhetõ diagnosztikai vizsgálatok
köre, a betegek gyorsabb és szakszerûbb ellátása.

Nagylelkû felajánlását ezúton is köszönjük.

December 28-án 17 órai kezdettel jótékonysági
koncertet adtunk a Forrás Mûvelõdési Házban Lukács
Szende, egy erdélyi 17 hónapos kislány támogatására, akinél
tumort diagnosztizáltak. A család rossz anyagi helyzete
miatt fogalmazódott meg az igény egy megsegítõ akció
iránt. Ezért fordultam a kerepesi emberekhez, hogy fogjunk
össze e nemes cél érdekében.

Nehezen találok szavakat, hogy méltóképp megköszön-
jem Önöknek az összetartást, amit tanúsítottak a kicsi
Szende ügyében.

A jótékonysági koncertünk sikeres volt. Ehhez nem csak
a mûvészeink járultak hozzá, hanem Önök is — anyagi támo-
gatásukkal. Örömmel jelentem, hogy az esten összegyûlt
515.100 Ft. Az utána következõ napokban még jöttek
támogatások és folyamatosan jönnek.

Január 6-án sikerült személyesen átadnom az összeget a

család részére Debrecenben. Nagyon hálásan köszönték a
segítséget, amit ezen sorok által továbbítok most mindany-
nyiuknak.

Itt még nem ért véget a történet. Szende betegsége, saj-
nos a koncertünk után még nem jött helyre, de a legújabb
eredmények szerint állapota javul fokozatosan, daganatai
húzódnak vissza. További támogatásra is szükség lenne,így
aki még segítene, kérem keressen engem a 0630/3278260-
as számon. A kislányról szóló fejleményeket közzé fogom
tenni a helyi média útján a jövõben.

Maradok tisztelettel: Szerekován János

A kis Szendének 2014. január 8-án szemprotézist ültet-
tek be Budapesten. Köszönetüket és hálájukat kifejezni tisz-
teletüket tették Kerepesen. Egy kis ízelítõ képekben az itt
tartózkodásukról:

Példamutató összefogás
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Kerepes Nagyközségben, 2013-tól pedig Kerepes
Városában, az országban is egyedülálló módon, immáron
hetedszer osztotta ki az Önkormányzat és az Egyháztanács
közös jelölése alapján a Katolikus Kultúráért díjat. 

Az elismerés célja olyan személyek jutalmazása, akik a tele-
pülésen a legtöbbet tettek a keresztény, azon belül a katolikus

vallás szolgálatához és
terjesztéséhez. Azok
elismerése, akik
idejüktõl függõen, de
teljes odaadással dol-
goznak hitük gyakorlá-
sában és szolgálatá-
ban.

A díjak átadására
2013-ban a Szent
Anna Templomban és
a szilasligeti kápolná-
ban került sor, advent
harmadik hetében,
azaz Örömvasárna-
pon.

Gróf Károly csak-
nem 20 esztendeje
tagja az egyháztanács-
nak, jelenleg pedig

elnöke. Még Varga
esperes „Tiszi plébá-
nos” idejében kezdte
munkáját.

Szereplõje az
utóbbi esztendõk sike-
rének, hiszen a temp-
lom fennállásának 100.
évfordulójára elkészült
az új sekrestye, a belsõ
renoválás, az új
tetõborítás, hogy csak
a legfontosabbakat
említsük.

Madaras Attila a
másik díjazott, aki
pedig városunk egyik
büszkesége, hiszen
2013-ban vált diakó-
nussá. Fiatalember, aki munkája és családja mellett állandóan
képezi magát és fáradtságot nem ismerve szolgálja a helyi
hitéletet. Az õ munkásságának is köszönhetõen egyre több a
fiatal templomjáró és katolikus vallás iránt érdeklõdõ.

A díjakat a polgármester adta át az Önkormányzat
nevében, a templomban és a kápolnában a szent misék
kezdete elõtt.

Katolikus Kultúráért díjazottai

Új pályázatokat hirdetett meg 2014-ben a Magyar Nemzeti Üdülé-
si Alapítvány: az Erzsébet-program keretén belül 62 pályázatra jelent-
kezhetnek a gyerekek, nagycsaládosok, nyugdíjasok és fogyatékossággal
élõk. A Programra ebben az évben 

3,5 milliárd forintot biztosít az Alapítvány. Az idei év egyik újdonsága
a „Fürdõbelépõ nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán” pályázati
felhívás. 

Az elsõ évhez képest az immár harmadik évébe lépett Program
pályázatainak száma 

megkétszerezõdött. Gyerekek részére 58 féle Erzsébet-tábort,
köztük több mint 20 új tábort hirdetnek — újdonság a népi mesterségek
tábora, az író-olvasó tábor, vagy a hétfajta speciális sporttábor — és
ugyancsak újdonság lesz a Napközi Erzsébet-tábor program, amelyet a
leghátrányosabb kistérségek közül hatban szerveznek. Az Erzsébet-
táborok továbbra is minden gyerek számára nyitottak, az alacsony
jövedelmû családokból érkezõk 1000-2000, a többiek 10 000 forintért
táborozhatnak egy-egy hétig.

Nagycsaládosok, nyugdíjasok és fogyatékossággal élõk számára
továbbra is nyitottak a szociális üdülési pályázatok, amelyek
felnõtteknek 5000, gyerekeknek pedig 2500 forintos önrész mellett
nyújtanak üdülési lehetõséget. A szociális üdülési pályázatok újdonsága
a nyugdíjasok számára meghirdetett „Fürdõbelépõ nyugdíjasok részére
Erzsébet Kártyán” pályázati felhívás, amit 2500 forintos önrész befize-
tése után az ország 60 gyógyfürdõjébõl választva lehet legalább 5, de
akár 33 alkalommal is igénybe venni. 

A fürdõbelépõre február 15-ig, a szociális üdülési pályázatokra feb-
ruár 28-ig, az Erzsébet-táborokba pedig március 20-ig lehet jelentkezni
az erzsebetprogram.hu honlapon. 

Az Erzsébet-programban az elmúlt két évben 260 ezer ember
kapott üdülési lehetõséget, közülük 100 ezer gyerek. A szociális prog-
ram kizárólag az Erzsébet-utalványok forgalmazásának bevételébõl
mûködik, költségvetési támogatás nélkül. 

További információ: Kiss Melinda, szóvivõi munkatárs +36 30
6177701 

Újdonságok 
az idei Erzsébet-programban 
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December 6.-án pénteken délelõtt a
„hull a pelyhes fehér hó…” dallamait
meghallva megérkezett hozzánk Tél
országból a Mikulás, zsákjában az elma-
radhatatlan finomságokkal, szaloncukor-
ral, ízletes mandarinnal. Mivel nálunk
nagyon jó és szófogadó, ügyes gyerekek
vannak, mesekönyveket is hozott a
„piros ruhás bácsi”. A picik még félve,
gyanakodva fogadták a tél hírnökét, de
hamar megbarátkoztak, a nagyobbak
pedig már bátran segítettek az ajándé-
kok kiosztásában.

December 20-án pénteken
délelõtt került megrendezésre
bölcsõdénkben a fenyõ ünnepség, ahol
minden csoport megtalálta ajándékait a
fa alatt. Az ünnepi hangulatot fokozva
még aznap délután uzsonnára vártuk a

szülõket, hogy egy forró tea és süte-
mény mellett megpihenjünk, és kis idõt
együtt töltve, meghitten hangolódjunk
rá a Karácsony fényeire, nyugalmára,
apró csodáira.

A gyerekek boldogan mutatták meg
szüleiknek az aulában ékeskedõ kará-
csonyfánkat, és a Kiskarácsony, nagyka-
rácsony (…) eléneklése után meglepe-
tés ajándékot adtak át anyunak, apunak.

Még december elején készítettük el a
téli hangulatú mézeskalácsokat, melyet a
gyerekek dísztettek és szórtak meg
cukorgolyócskákkal. Ezzel, és egy illat-
mécsessel ajándékozták meg szüleiket
bölcsõdéseink, melyre válaszul megha-
tódott arcok, boldogságtól könnyes
büszke tekintetek csillogtak a karácsonyi
fények káprázatában.

Eredményekben, sikerekben, szere-
tetben gazdag újesztendõt, erõt-egész-
séget kívánunk Kerepes Város
lakosságának!

Babaliget Bölcsõde dolgozói

Babaliget Bölcsõde hírei
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Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a

2014. évi tüdõszûrés
2014. január 27 - 2014. február 11. 

között az alábbi napokon kerül lebonyolításra:
2014. január hónapban: 27., 28., 29., 30., 31.

2014. február hónapban: 03., 04., 05., 06., 07., 10., 11.
Kedden, csütörtökön és pénteken délelõtt 8-14 óra között

Hétfõn és szerdán délután 12.45-18 óra között
A tüdõszûrés helye: Forrás Mûvelõdési Ház

2144 Kerepes, Templom u. 3.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a szûrés csak a 40
év fölötti korosztály részére történik, a 40 év alatti korosztály a
tüdõszûrést beutalóval a Gödöllõi Tüdõgondozó Intézetben kérheti.
A szûrésre TAJ-kártyájukat, személyi igazolványukat és lakcímkártyá-
jukat feltétlenül vigyék magukkal.  

Oláh János jegyzõ

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház szülészeti és nõgyógyászati
osztályán igen magas színvonalú munka folyik, ahol az orszá-
gos átlagnál jóval többet végeznek olyan speciális mûtéteket,
amelyeket urogynecológiai beavatkozásoknak nevezünk. A
szó az urológia és a nõgyógyászat határterületi mûtéteit
jelenti. Elsõsorban a vizeletcsepegés (inkontinencia) a hólyag-
sérv az a terület, ahol e két szakma egyaránt képviselteti
magát — tájékoztat Dr. Sipos Attila, az osztály új vezetõ
fõorvosa, aki 2013 márciusától irányítja a nõgyógyászaton a
szakmai munkát.  Az osztályon kialakítottak egy úgynevezett
medencefenék ambulanciát, ahová azok fordulhatnak, akik
életét keservessé teszi az akaratlan vizeletvesztés, akinek
hólyagsérve, méhsüllyedése, végbélsérv okozta kismedencei
fájdalmai, esetleg házaséleti nehézségei vannak. A kivizsgálás
kapcsán olyan módszereket is alkalmaznak, amelyek
Magyarországon kevésbé ismertek: úgynevezett medencefe-
nék ultrahangvizsgálatot végeznek. Ezzel a vizsgálati módszer-
rel jól meg lehet tervezni a mûtétet, és a beteg nyomon köve-
tése is nagyon jól megoldható. Teljes körû kivizsgálást,
széleskörû konzervatív, esetleg személyre szabott mûtéti
megoldást tudnak javasolni mindenkinek, legyen az idõs páci-
ens, vagy fiatal, aktív házaséletet élõ, esetleg még szülni kívá-
nó embertársunk.

Új módszerek a kistarcsai
nõgyógyászaton
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Csicsergõ óvoda
December 16-án a leendõ elsõ osztályos

tanító nénik meglátogatták a
nagycsoportosainkat, akik már jó ismerõsként
fogadták õket. A Csiga, a Mókus és a Süni cso-
portosok örültek a látogatásnak és versekkel,
dalokkal szórakoztatták a vendégeket. A taní-
tó nénik a látogatás végén saját készítésû kará-
csonyi ajándékkal is kedveskedtek a gyerekek-
nek. 

Az óvodások nagy örömmel készültek a
karácsonyra, az óvó nénik segítségével kicsik

és nagyok lelkesen készítették a karácsonyi
ajándékokat szüleiknek. A karácsony
közeledtét az egész épületet betöltõ mézes-
kalács illat, valamint a szépen feldíszített cso-
portszobák és folyosók is jól jelezték.

December 19-én tartottuk a karácsonyi
ünnepséget, aminek keretében a Regölõ
együttes zenés Betlehemes mûsorát is meg-
nézték a gyerekek. A közös program után

minden csoport a saját termében folytatta az
ünneplést, ahol a gyerekeket új óvodai játékok
is várták. Nagy volt a meglepetés és az öröm,
a gyerekek igyekeztek minden játékot kipró-
bálni. Természetesen minden óvodás kapott
saját, hazavihetõ ajándékot is. Az ünneplést a
gyerekek által hozott finom sütemények és
üdítõk tették teljessé, amibõl játék után a gye-
rekek jó étvággyal fogyasztottak. Jó
hangulatban telt el a délelõtt. 

A mókus csoportosok december 19-én,
délután a Fenyõünnep alkalmából mûsorral
kedveskedtek a szülõknek, melyen kicsik és
nagyok közösen szerepeltek. Jó volt látni a csil-
logó gyerekszemeket és a meghatottságtól
könnyezõ szülõket.

Az utolsó, szünet elõtti napon is az új

játékoké volt a fõszerep. December 21-én
kezdetét vette a hosszú téli szünet, ami után
mindenki élményekkel gazdagon tért vissza az

óvodába. A gyerekek ki sem fogytak a mesél-
nivalókból, a karácsony és a szilveszter min-
denkinek emlékezetes volt.

Az ünnepek elmúltával visszatértünk a ren-
des kerékvágásba, mindenhol folyik a munka,
a nagycsoportosokkal most végezzük a Difer
felméréseket.

A Méhecske és a Süni csoportban január
15-én, a Csiga, a Mókus és a Fecske csoport-
ban pedig január 16-án lesznek a szülõi érte-
kezletek. 

Meseliget óvoda
December 12-én a nagycsoportos

szülõkkel részt vettünk az iskola által
szervezett Szülõk fórumán, ahol Ágó Katalin
beszélt arról, mit kell tudnia egy hatéves,
iskolába készülõ kisgyermeknek. Köszönjük a
segítséget!

December 17-én délelõtt tartottuk óvo-
dánkban a Karácsonyi ünnepséget. A tornate-
remben feldíszített karácsonyfa várt bennün-
ket, a közös éneklés után pedig a Maci

csoportosok karácsonyi mûsorát tekinthettük
meg a várakozás feszült pillanataiban. A mûsor
után minden csoport visszament a termébe,
ahol meglepetés várt mindenkit. Új játékok
kerültek az ünnepi asztalok mellé, amelyekkel
a jövõben sokat játszhatunk majd. Az új játé-
kok felfedezése után elfogyasztottuk a
karácsonyi sütiket és üdítõket, amelyeket a
szülõk hoztak be. Köszönjük, nagyon finom
volt!

December 18-án Katica és Maci csoporto-
sainkat meglátogatta a három leendõ elsõs
tanító néni. Rövid beszélgetés, karácsonyi
versmondás és közös éneklés után a gyerekek
ajándékot kaptak. Viszonzásul mi is kedves-
kedtünk az általunk készített apró kis ajándé-
kokkal.

A hosszú karácsonyi szünet után január 6-
án telt meg újra az óvoda. A karácsonyi élmé-
nyek elmesélése egész héten tartott.
Köszöntöttük az újévet.

Nagycsoportosainkkal január 13-án befe-
jeztük a DIFER felméréseket, nagy izgalommal
készülünk az iskolára.

Január 2-tól Dobrainé Gróf Erzsike néni a
Szivárvány óvodában folytatja munkáját.
Köszönjük a Teknõs csoportban végzett tevé-
kenységét, sok örömet, sikert kívánunk neki új
csoportjában! 

Szivárvány óvoda
December 12-én a Manócska és a

Margaréta csoport ellátogatott a „Zöld Híd”
Hulladék feldolgozó telepére. A gyerekek
nagy örömére érdekes játékos elõadáson vet-
tek részt, melynek végén megtekinthették a
telephely külterületén a munkafolyamatokat.
A látogatás végén mindenki felülhetett a
kukásautó vezetõfülkéjébe, ami nagyon tet-
szett a gyerekeknek. 

December 17-én óvodánkban is megtar-
tottuk a karácsonyi ünnepséget. A gyerekeket
sok új és érdekes ajándék várta ezen a napon.
A karácsonyi hangulathoz nagyban hozzájárult
a sok sütemény és finom üdítõ, amelyet együtt
fogyasztottunk el. 

Ugyanezen a napon a tanító nénik is meg-
látogatták a nagycsoportosokat és rövid
beszélgetés után karácsonyi ajándékkal ked-
veskedtek a gyerekeknek. Köszönjük szépen!

ÓVODAI HÍRADÓ
Boldog újévet kívánunk 

Jó ütemben halad a Wéber Ede utcai óvoda bôvítése
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December 13-án kell elkezdeni készíteni a „Luca székét”.
A szék háromlábú, 13-féle fából készül és Szentestéig minden
nap kell dolgozni rajta valamit. A székben nem lehet semmi
fémbõl, sem szeg, sem ék. Aki 24-én az éjféli misén a Luca
székére ül megláthatja kik a boszorkányok! Mise után mákot
kell szétszórni, hogy a boszorkák nehogy bosszút álljanak
rajta!

A legendák szerint szent Luca volt a legnagyobb boszor-
kány! A Luca napi ünnepségek még Krisztus elõtti idõkre nyúl-
nak vissza — a kutatások szerint — kötõdve a téli napforduló-
hoz, ugyanis ilyenkor találkoztak éjszakánként a boszorká-
nyok. Mindenféle varázslásokat lehet ilyenkor csinálni, például
almával — végy egy almát és tedd vízbe, minden nap  igyál a
vizébõl, majd a szentesti vacsora után vidd magaddal az éjféli
misére, hazafelé jövet lassan eszegesd meg és az elsõ fiú aki
megszólít, lesz a leendõ párod keresztneve.

Varázsolás tojással — szerezz egy Luca napon tojt tojást,
mielõtt elmész az éjféli misére, törd fel és válaszd szét a
sárgáját a fehérjétõl, a fehérjét öntsd hideg vízbe és ha a
misérõl megjöttél a tojás fehérje ábrázolni fogja a leendõ fér-
jed szakmáját.

Luca napi hagyományok
a tótoknál

2013. december 3-án szlovák nyelvû szavalóversenyt ren-
dezett a Pest megyei Szlovák Önkormányzat
Pilisszentkereszten (Mlýnky). A verseny alsó tagozatos szlo-
vák nyelvet tanuló diákok részére lett kiírva a felsõ tagozatos
diákok már a nyelvvizsgára készülve, úgy nevezett kommuni-
kációs versenyben vettek részt. Összesen hét helységbõl
érkeztek versenyzõk a felkészítõ tanáraikkal egyetemben —
mindegyikben van szlovák nyelvû oktatás. Éspedig: a verseny-
nek otthont adó Pilisszentkereszt (Mlýnky), Pilisszántó
(Santov), Pilisszentlélek (Hu ), Dabas-Sári (Šára), Galgagyörk
(Ïurk), Püspökhatvan (Pišpek), Penc (Penc). A teljes
diáklétszám meghaladta az ötven fõt. A színvonalas verseny
után komoly díjakat osztottak a gyõztesek között, de üres
kézzel senki sem ment haza. A rendezvény egy ebéddel
zárult, hogy mindenki idõben hazaérkezhessen a távolabbi
helyekrõl is.

Köszönet a Pilisieknek a helyszín és a szervezés biztosítá-
sában.

Kiss Károly
Pm. Szl. Önk. elnökhelyettese

Szlovák szavalóverseny
Pilisszentkereszten

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hírei
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- Glückliches neues Jahr, így mondják németül a boldog újé-
vet. Bizony ránk fér a boldogság. De a most induló 2014-es év
máris — hasonlóan az elõzõhöz - sok munkával és feladattal
várja a kerepesieket. A német önkormányzattal sincs más-
ként. Új választási törvényünk van, és ez egyrészt örvendetes,
de sok gondot is hoz. Örvendetes, hogy a parlamentbe
kerülhet egy képviselõje a német nemzetiségnek. Erre esélye
csak a cigányságnak van jelenleg, mivel sajnos minimum
30.000 szavazat szükségeltetik hozzá, és nincs más nemzeti-
ség, aki tud ennyit szerezni. Ezért ezúton is kérem önöket,
hogy a kormány választási irodája által kiküldött regisztrációs

lapot, amennyiben szándékukban áll segíteni a német önkor-
mányzat kezdeményezéseit, annak értelemszerû kitöltése
után a hivatalban adják le. Ha segítségükre lehetünk telefonon
vagy személyesen is, kérem, keressenek meg ez ügyben.
Hogy az elért vívmányainkat, beleértve az óvodai és iskolai
német nevelést oktatást és a kultúrcsoportjaink fejlõdését is
ne veszélyeztesse az, hogy esetleg megszûnhet, kérem a
segítségüket. Nem véletlen mondom mindezt, hisz vannak
tán, kik örülnének is ennek, hogy a német önkormányzatok
országos listáján elsõ helyet elért kerepesi németek esetleges
alul regisztrálás miatt meg is szûnhetnek. Persze, erre nem
kerülhet sor, hisz több mint 300-an vallották magukat német-
nek a kerepesiek közül, és azok is, akik akkor még nem éltek
e lehetõséggel, ne hagyják ezt.

- 1200 sapka-sál garnitúrát vásároltunk, amit nagyrészt szét
is osztottunk ajándékként Kerepes 3 -14 éves korú gyermekei
között. Ha valaki nem kapott levelet vagy nem vette át, kér-
jük, jelentkezzen az alábbi elérhetõségen, amíg tart a készle-
tünk. További infók tel.: 06-28-560 010 www.nok.uw.hu, és
kövessen minket figyelemmel, vegyen fel Ön is a Német
Önkormányzat Kerepes Facebook oldalán.

Springer Friedrich

Az NÖK Hírei: Boldog újévet kíván a NÖK
Az újévben új feladatok

Talán testvértelepülésünk a Herbertingen nevû település
lehetne, ami a biztos, hogy a Knúl (Knull -Knoll) család onnan
érkezett Kerepesre az 1700-as években. Mint minden
kerepesi, más-más településrõl érkezett ide. Ki
Magyarföldrõl, Felvidékrõl, ki külhonból, így német —
osztrákföldrõl telepedett ide le. A Herbertingenbõl származó
Knoll családból két fiú itt próbált szerencsét, mint a mesében.
Gyerekeik, déd és ük-ük unokáik éltek és élnek itt ma is. Igaz,
1730 után Knull, majd Knúl lett nevük. Ez nem volt ritka más-
nál sem, pl. Semmler-Szemlér, Zsemler, Focht-Fogd, Ohat-
Ohád, Tunkl-Tunkli Kurfürst-Kurfis, és stb. Tizenhatan voltak
testvérek Knollék, így a tizennégy ottmaradt testvér leszár-
mazottaiként máig ott él a 300 éves rokonság. Mint megtud-
tuk, egy család él ma is Herbertingenben. Érdekes eshetõség
lehet, partneri kapcsolat felvételét könnyítheti meg. 

Pécsett is jártunk az Országos Német Nemzetiségi Gálán,
ahova 2 busz indult, és képviseltük Kerepest. Egyre több azon
barátaink száma, akit „régi” ismerõsként köszöntünk hasonló
alkalmakkor. Kerepest már szinte mindenki ismeri, és
érdeklõdnek a kerepesi „csoda” felõl. - Mit csináltok ti?
Három év után hozzátok a maximumot, ez igen” - mondják,
és igen, mindent megtettünk, amit lehetett szorgos csapat-
munkával. Köszönet az egyesületünk és klubunk tagjainak. A
Magyar Televízió is járt nálunk január 15-én. Az óvodában és
az iskolában is filmeztek, majd felvették a Temetõ sírjait, a
Kerepes rádió német nyelvû adását s végül a klubéletet a
Mûvelõdési Házban. Februárban adásban lesz az M1 és a
Duna TV adásában is. 

Kertészné

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

Elõzõ mesémben megígértem, hogy „különlegesebb” prog-
ramjainkról írok nektek. Most decemberben két ilyen is volt.

Már az elsõ héten nagy izgalomban voltak ellátottjaink.
Díszítették a termet, verseket, dalokat tanultak. De a legfur-
csább az volt, hogy igyekeztek nagyon-nagyon jól viselkedni.
No, nem mintha máskor nem
lennének jók, csak azért mégis…
még egy picit jobban, értitek!

Aztán eljött a péntek,
december 6. Mindenki szép,
ünneplõ ruhában érkezett. Még
én is piros szalagot kaptam a nya-
kamba! Énekeltek, várakoztak,
míg végül bejött egy piros ruhás,
fehér szakállú ember. Úgy hívták:
MIKULÁS. Mindenkit egyenként
magához hívott. Volt ám meg-
szeppenés! Képzeljétek, a
Mikulás mindent tudott! Azt is,
amit jól, de azt is, amit rosszul csináltak az ellátottak. De nem
haragudott a csibészségekért sem, csak kérte, hogy legyünk
jók. Így ajándékkal a kezében, boldog mosollyal az arcán ment
a helyére mindenki. Képzelhetitek, hogy megijedtem, amikor
engem szólított magához! Megdicsért, de kérte, hogy kicsit
halkabban ugassak, ha jön valaki. Megígértem mindent (igyek-
szem is, csak nem mindig megy), és én is kaptam ajándékot! A

csoport is készített meglepetést a Mikulásnak, amit én adtam
át, így õ is meghatódva, boldogan indult tovább. Mi pedig ott
maradtunk, táncoltunk, mulattunk egész délelõtt.

Pár héttel késõbb, december 19-én megint nagy buli volt.
Már elõtte feldíszítették ellátottjaink a karácsonyfát. Azt isme-
rem, olyan nagy izé, amin mindenféle izgalmas dolog lóg,
amikhez a kiskutyáknak nem szabad hozzányúlni. Aznap reg-
gel korán érkeztünk mindannyian. Sokan voltunk, mert ven-

dégeink is voltak. Még a
Polgármester úr is eljött! Szólt
pár szót a szülõkhöz,
rokonokhoz, utána
következett a mûsor. A Négy
gyertya címû mesét adták elõ a
fiatalok, utána verset mondtak,
énekeltek. Nekem csak annyi
volt a dolgom, hogy ne legyek
láb alatt, és megnyugtassam,
aki esetleg ideges. A mûsor
után az ellátottak mindenkit
sütivel, üdítõvel kínáltak (a gaz-
dám legnagyobb örömére

engem is). Még sajttál is volt! Evés után pedig következett a
már megszokott zene, tánc, játék. Mindenki nagyon jól érezte
magát, haza sem akartunk menni!

A legközelebbi bulink a farsang lesz, természetesen arról is
beszámolok. De addig is figyeljétek facebook-oldalunkat
(Napfény Háza Kerepes), vagy gyertek be hozzánk, ha felénk
jártok!

Panka meséi 3. - Ünnepeink

Automata 
mosógép 

szerviz

Billinger Zoltán
06-30-214-6366
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Ifj.Puporka Ernesto kerepesi lakos, aki félállásban
céltudatos fémgyûjtõ, profiltisztítás céljából elindította
diószedõ tevékenységét is. Szedjük hát sietve össze a termést,
mielõtt Erni ellopja.

Éhvoks: Állítólag, egyik lakótársunk a fülke magányában, -
bizonyára valamilyen eszelõs késztetéstõl gyötörten — befalta
a szavazócédulát, majd a gyanútlan választási bizottságtól kért
rá egy pohár vizet. Egészségére.

Trend: Meglásd, a liberális férfibõl lesz a legjobb anya.

Trend 2: Kérem szépen, nekem már kínai a kriglim, a
vinklim, és a pitlim. Sõt, a speciális derelyeszaggatóm is az.
Még jó, hogy a matyó hímzés nem az.

Trend 3: Leányként hajtottam álomra a fejem, viszont fér-
fiként ébredtem.

Meglepetés: Számítógép kezelõként ébredtem, pedig
elég okosan feküdtem le.

Helyzet: Szegényen feküdtem le, mégis csórón keltem.

Metamorfózis: Tótként dõltem dikómra, aztán német-
ként pattantam fel.

Vélemény a magyar fociról: Cakompakk egy kalap ganaj.

A labdarúgó bizonyára azért sercintget serényen a gyep-
re, hogy gólörömnél könnyebb legyen térden csúsznia.

Balosok!: Lenin apátok azt mondta tanulni, tanulni, tanul-
ni, és nem azt, hogy hazudni, hazudni, hazudni!

Figyeld meg, hogy mindennemû erkölcsiséget és
világnézetet mellõzve, a választások kapcsán úgy összebújnak
a haszonlesõ álpatrióták, mint poloskafélék a nagy hidegben.
Máris serényen húzogatják a pöcegödrükben elõáztatott
mézesmadzagot. 

Álmos lettem, így hát elaludtam. Aztán felriadva vettem
észre, hogy már nem is alszom.

Hogy jól alszom-e? Uram, nekem be van építve a jobb
lábamba - ide a stucni fölé -, egy komplikált ötvözésû fém pro-
tézis. Mégis vas-, arany-, magnézium-, kalcium-, meg ilyesmi
hiányom van. Ha erre gondolok az urbanizálódás nemes folya-
mata mellett, akkor meg a bal lábam kezd el sajogni annyira,
hogy azt sem tudom, hol vagyok. Éppen ezért mindig másra
gondolok

… és még néhány fontos dolog
Ahol jegesmedve található, ott rend szerint jég is van, ahol

viszont jég van, ott nincsen mindig medve. Jó példa erre ott-
hon a jégszekrényünk.

Aki szereti a családját, az a gyerek elõtt nem beszél
Gyurcsányról.

Egy jó tanács: Ha már elkezdtük, akkor építsük meg a sta-
dionokat, de lelátók, és gyepszõnyeg nélkül!

Amikor távirányítóval ugrasztom a tévét, az ATV csator-
nájához érve mindig úgy érzem, mintha valamilyen iszonyú,
naftalinos büdösség szivárogna ki a készülékbõl. Ezért nem is
tudom nézni azt.

Egyszerû: Aki a kiadásaimat csökkenti, a nyugdíjamat
pedig emeli, arra fogok szavazni.

Ha vitatkozol, talán okos vagy. Ha tényleg okos vagy, talán
nem vitatkozol.

Kovács Ferenc

Szemlélet
Úgy hiszem, hogy a kerepesi lakosság jelentõs többségének azonos

akaratával megválasztott személyzetû önkormányzatunk a saját újság-
ját, vagyis a „Kerepesi Vélemény”- t nem azért adja ki, hogy abban egy
maroknyi, zömében a korábbi választási vesztes által, önmagát szidas-
sa.

Egészen eddig így gondoltam én, a naiv moralista. Vagyis az idõközi
választásig. Ugyanis a választási kampány idõszaka nem erkölcsi, hanem
kizárólag jogi fogalom. Be kell látnom, hogy a választásokkal kapcsola-
tos eljárások, hatáskörök, és egyéb jogszabályok — bizonyos esetekben
- felülírják az erkölcsiséget, a józan észt, vagy éppen a tízparancsolat
útmutatásait. 

Ezek szerint tehát a jogszabályok megengedik, sõt, bizonyos
mértékben elõ is segítik a választási anyagokban történõ tömény hazu-
dozást, csúsztatást, sértegetést. Egyszerûbben: - Választási
kampányidõszakban a politikai hirdetés tartalma tabu,
újságszerkesztõnek hozzányúlni tilos! Ez volt tehát a polémia tárgya
Kerepesen, az idõközi választás kampányában.

A történet röviden: - Újságunkban Vincze doktor úr normálisválasz-
tási bemutatkozása után a választás többi résztvevõjének is megjelent
— politikai hirdetésként - a bemutató anyaga, melyek közül az egyiknek
néhány mondatát, - annak tartalma miatt-, nem jelentettünk meg. Ez
pedig az illetékes választási bizottságok szerint jogszabály ellenes, mivel
ebben az esetben a választási kampányanyag tartalmát nem
minõsíthetjük, vagy változtathatjuk meg. Vagyis a „szerkesztõ bizott-
ság” helytelenül járt el. 

Jómagam mindebbõl azt a következtetést vonom le, hogy ezzel
bizony jelentõs jogi segítséget biztosít a hatalom ahhoz, hogy például a
parlamentbe, vagy egyéb, a demokráciának nevezett színjátékkal meg-
választható posztokba olyan élõlények is kerüljenek, akikre egyébként
még a cipõm pucolását sem bíznám. Vagyis alantas hazudozók, vagy
éppen félbolondok. Aztán ezek olyan, - egymással sokszor nem kohe-
rens - törvényeket alkotnak, mint a választási, vagy a médiát szabályo-
zó. És így tovább..

Látszólag tehát a kör bezárva. Vagy mégsem?
Kovács Ferenc - a szerkesztõ bizottság tagja-

Gondolatok a választási kampányról



Legutóbb arról olvashattak (ezúton
kérünk elnézést a tördelési hiba miatt
a korábbi cikkel összecsúszott szöve-
gért), hogy Tisza István milyen eltö-
kélt beszédet mondott a
Parlamentben, amelyben újra fel-
ajánlotta szolgálatait annak érdeké-

ben, hogy a kormány „az utca porába ne hulljon,” és hogy felelõs politizálással
elejét vegyék a Károlyi-féle „bolseviki” politizálásnak. 
Miután a saját lakásában, a felesége, az unokahúga és a ház személyzete elõtt
bestiálisan kivégezték, halálát az Astoria-szálló erkélyérõl (a mai Astoria met-
rómegállónál) jelentették be, ahonnét a gyilkosokat szállító katonai teherautó
útnak indult. Rá néhány napra, november elején Károlyi, gróf Hatvany, Linder
Béla és Jászi Oszkár Belgrádba sietett, hogy Magyarország számára külön békét
kössön. November 3-án az Osztrák-Magyar Monarchia ugyan megkötötte a
padovai békét, amely ránk is vonatkozott, de a Károlyit és az országot irányító
körök úgy gondolták, hogy biztos, ami biztos alapon kötnek még egy külön
békét. Ez természetesen találkozott a magyarság több évszázados szabadság-
vágyával, így az újságok és az utcai szónokok által befolyásolt tömegeket köny-
nyen maguk mellé tudták állítani ebben a témában, és a Monarchia rohamos
felbomlása miatt akkoriban nem is tûnt alapvetõen rossz ötletnek, viszont ma
már tudjuk, hogy végzetes volt és hogy abban a formában soha nem lett volna
szabad aláírni. A belgrádi egyezményt végül Linder Béla látta el kézjegyével
„magyar” részrõl, miközben Misics vajda szerb vezérkari fõnök és Henrys fran-
cia tábornok képviselte az antant oldalát. Ebben állapították meg azt a
demarkációs vonalat, amelyet késõbb gátlástalanul megszegett mindenki —
„természetesen” Magyarországot kivéve. Magyarországnak „a békekonferen-
ciáig” ki kellett ürítenie katonailag a Székelyföldet és Dél-Erdélyt a Maros folyá-
sáig, de a közigazgatást fenntarthatta. Magyarán fizette azokat a
köztisztviselõket, akik nem láthatták el a feladatukat, mert a magyar hadsereg
által üresen (védtelenül) hagyott településekre rögtön benyomultak a románok
és a szerbek, akik azonnal vagy felkoncolták, vagy elkergették õket.
Amikor Magyarországon forradalom volt, akkor a románok mindig fellázadtak.
Így volt ez 1848-ban, amikor a szabadságharcosokat hátba támadták azzal,
hogy Erdélyben vérengzeni kezdtek és gátlástalanul leöldösték a védtelen fal-
vak lakóit (mivel a fiatalemberek a hadseregben voltak, maradtak az asszonyok,
a gyerekek és az öregemberek), és pontosan ez történt 1918-ban is, amikor
meggyengült ill. megszûnt a központi kormányzás és rendvédelem. Névleg
ugyan volt kormány és államvezetés, de a gyakorlatban nem lehetett érezni. A
román parasztok ismét fellázadtak, felgyújtották az uradalmakat, ismét öldö-
kölni kezdtek a magyar falvakban. Az erre a lázadásra való hivatkozással a
Károlyi-kormány felfegyverezte a román miliciákat ahelyett, hogy a magyar
rendfenntartó erõket erõsítette volna meg.
Ebben a helyzetben oda jutottunk, hogy december 1-jén Gyulafehérváron
összehívták a románokat „nemzetgyûlésre.” 2013. végén volt az autonómiáért
tartott székely felvonulás, és talán emlékeznek még az Olvasók, hogy a magyar
sajtó egy része arról cikkezett, hogy a Román Vasút nem indított el egy felvo-
nulókkal teli vonatot. Magyar és székely részrõl természetesen jogos a
felháborodás, de román részrõl teljesen logikus a lépés, hogy minden rendel-

kezésre álló eszközzel akadályozni igyekeznek egy olyan felvonulást, amely az
ország általuk jónak vélt berendezkedését fel akarja borítani. E kitérõ után pró-
báljuk meg elképzelni, hogy a Károlyi-kormány nemcsak elindította a vonato-
kat, hanem ingyenesen indította el õket, hogy a Magyarországtól elszakadni
vágyó románok nehogy lemaradjanak a saját nemzetgyûlésükrõl. Az
egyértelmûség kedvéért még egyszer leírom: Károlyi és köre ingyen vonatok-
kal segített a románoknak összegyûlni Gyulafehérvárott, hogy december 1-jén
kikiálthassák Erdély függetlenségét Magyarországtól. De nemcsak Erdély,
hanem a Bánátot és a Tiszántúlt (!) is örök idõkre román földnek nyilvánítot-
ták, amit a román parlament hamarosan (másfél évvel a trianoni békediktátum
elõtt!) becikkelyezett, és ekképpen jogalapot teremtett a demarkációs vonal
átlépésére. Paradox módon a franciáknak köszönhetjük, hogy a Tiszántúl (és a
Mátra) magyar kézen maradt, mert a szomszédaink étvágya nem ismert
határt. Alföldi Róbert ennek a december elsejének tiszteletére tartott román
nemzeti ünnepre akarta odaadni a magyar Nemzeti Színházat a románoknak
2010-ben, ami innen nézve érthetõ felzúdulást okozott a nemzeti oldalon,
hiszen a 95 évvel ezelõtti hazaárulásokat ne tetézzük újabbakkal.
December 15-én átlépték a demarkációs vonalat és megindultak Kolozsvár
ellen. Erdély fõvárosában akkor kb. 85%-ban a magyarságé volt a többség. A
kormánytól függetlenné vált székely hadosztály ugyan áldozatos harcok árán
igyekezett feltartóztatni a szedett-vedett román katonákat, de központi
támogatás nélkül, sõt annak ellenében harcoltak. Korabeli vezérkari jelentések
szerint a román „hadsereg” (Kolozsvárt 4000 — négyezer — román katona fog-
lalta el) annyira toprongyos volt és annyira rossz volt a morálja, hogy egyne-
gyednyi harcértékkel bírt. Ez azt jelenti, hogy ez a négyezer román katona
1000 (egyezer) jól kiképzett és fegyelmezett magyar katona harci értékével ért
fel. Tehát egy-két laktanyányi fegyelmezett magyar katonával elejét lehetett
volna venni Kolozsvár elestének, egy nem szétkergetett (Linder Béla: „Nem
akarok többé katonát látni”), hanem összefogott magyar hadsereg ellen pedig
semmi, de semmi esélye nem lett volna még együttesen sem Romániának,
Csehországnak és Szerbiának. Még a déli határon állomásozó francia hadsereg
is ezerszer meggondolta volna, hogy megtámadja a saját magát védõ
Magyarországot. A legelsõ cikkben írtam, hogy a padovai béke megkötésekor
kb. másfél millió magyar állampolgárságú katona állt fegyverben, ennek kb. a
fele, tehát 750.000 kiképzett, harcedzett katona volt magyar anyanyelvû és
magyar kultúrájú, és még lehetett volna mozgósítani. Tisza István ezt kétségkí-
vül megtette volna, és az élére is állt volna a honvédõ háborúban, ahogyan a
világháborút is végigharcolta huszár ezredesként. Ezért volt útban. Így aztán a
Karácsony román katonákat hozott a kincses városba, akik december 24-én
átvették a város kulcsait a tehetetlen polgármestertõl.
Elemi érdekünk, hogy megértsük: Trianont nem a franciák hozták létre, hanem
abban aktív részt vállalt a 18-as „magyar” kormány azzal, hogy mindenáron
hatalomra akart jutni, ehhez fellázította a csõcseléket, megölette Tisza Istvánt
és szabad kezet nyújtott a fellázadt nemzetiségeknek. Sõt nemcsak szabad
kezet adott, hanem nyíltan buzdította is õket, és ingyenes vonatok indításával
segítette áldatlan tevékenységüket. A következõ cikkben folytatjuk a történel-
mi Magyarország szétszabdalásának állomásaival, és igyekszünk megérteni,
hogy kinek és miért állt érdekében az ország teljes szétzüllesztése, amelybõl
csak a szomszédaink profitáltak.                                                    Turóczi Attila

Decemberben olyat tapasztaltam a HÉV-en munkába menet, ami azóta is
eszembe jut és amit azóta is szégyellek. Történt pedig, hogy egy néhány fõs
nagyhangú fiútársaság (huszonéveseknek néztem õket) összeszólalkozott a
kalauznõvel (õ se volt még harminc), és mintha nem akartak volna fizetni neki.
Akkor szálltam fel, tehát az incidens elejét nem hallottam, csak azt láttam, hogy
a kocsi elejérõl a végére megy a kalauznõ, majd vissza a fiúkhoz, és futnak egy-
mással egy második kört. Nem írom le, hogy miket mondtak egymásnak, nem
is emlékszem már pontosan, de nyögne tõle a nyomdafesték. Az a fontos, hogy
végletes tehetetlenséget éreztem az egy szál nõként ellenálló kalauz részérõl,
és a diadalittas felsõbbséget a legnagyobb hangú fiatalembertõl, aki a prímet
vitte. Nagyon lenézõ dolgokat mondott a kalauznak. És itt jött az én dilem-
mám. Nem tudom, az Olvasók között is van-e olyan, aki tanúja volt a
jelenetnek.

Egyértelmû volt, hogy oda kellene menni a sráchoz és bemosni neki egyet,
hogy észhez térjen. Mert nem beszélhet így egy munkáját végzõ emberrel, egy
nõvel meg fõképp nem. És különben se beszélünk így egy zsúfolt vonaton.
Minimum szólni kellett volna neki. Ám én hallgattam és lapultam, mint az a
fûben — a többi utassal együtt. A kalauz utóvédharcokat folytatva, azaz vissza-
viszszaszólva lassan a kocsi végéig hátrált és átment a másik kocsiba. Remélem,

ott szerencsésebb volt az utasokkal. Nem üzenem itt neki, hogy legközelebb
fel fogok állni, nincs ilyen újévi fogadalmam, mert egyáltalán nem vagyok biztos
benne, hogy meg fogom tenni. Úgy érzem, „velejemig” romlott vagyok, ahogy
a társadalom, amiben élünk, a velejéig romlott.

Egy egészséges társadalomban nem vetemedett volna erre senki, de ha igen, akkor
többen álltunk volna fel egyszerre és magától értetõdõ módon, hogy helyére rakjunk az
ilyen kilengõt. De most? Amikor arra gondoltam, hogy odaszólok a gyereknek, rögtön azt
képzeltem, hogy az utastársaim fognak lehurrogni, hogy mit kakaskodok. Ha meg tettle-
gességre került volna a sor, valószínûleg én húzom a rövidebbet, mert a jog olyat nem ismer,
hogy „védtelen kalauznõ megvédése” — csak azt tudja, hogy nem verekszünk és az igaz-
ságszolgáltatást a bíróságokra bízzuk.

Nem tudom, mi a megoldás. Valószínûleg nem is csak egy megoldás létezik. Aki azt
mondja, hogy alulról kell jönnie a megoldásnak, szerintem hazudik. Az emberek — velem
együtt — véglegesen el vannak rontva, pedig esküszöm, én nem láttam egyetlen egy való-
ságshow-t sem! Jó szándékú ember vagyok, két gyerek apjaként sokkal fontosabbnak tar-
tom a rendet, mint korábban bármikor, és évekig tanultam harcmûvészeteket. A magam
részérõl csak szeretném tudni, hogy olyan vezetõi vannak az országnak, akiknek rendben
van az értékrendje, és olyan jogrend uralkodik, amelynek nem a jogi bikkfanyelv és a nya-
katekert jogértelmezés a lényege, hanem a józan észt és a társadalmi erkölcsöket képvisel.

Akkor — de csak akkor — ígérem, hogy felállok és én is aktívan fellépek majd a rend érde-
kében. Addig marad az ábrándozás. Meg a szégyen. T. A.
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A Forrás Mûvelõdési Ház  vetélkedõvel köszöntötte a  865 éves
Kerepest várossá válása alkalmából. Öt csapat nevezett a versenyre:
1. Suli csapat  2. „Hétköznapi Angyalok” /Családsegítõ/, 3. „Kedélyes
Kecskéhez”, 4. „Lila Akác” és  5. „Aranyesõ”. 

A jó hangulatú játéknak komoly, nagyszámú közönsége volt az
utána következõ könyvbemutató és dedikáció meghívottaiból,
érdeklõdõkbõl. A kérdések Kerepes múltját, szokásait, a település
és az emberek mindennapi életét elevenítették meg jókedvvel,
sok nevetéssel.  Ez alkalommal nem az esélyes Suli csapat lett a

gyõztes, hanem a „Hétköznapi Angyalok”. Ebben az volt a
különösen meglepõ, hogy csapatuk többnyire olyan hölgyekbõl
állt, akik csak dolgoznak, de nem laknak a településen.
Nyereményüket, 30.000 Ft-ot, polgármesterünk ajánlotta fel.
Második lett a Suli csapat, mindössze 10 ponttal lemaradva, õk
20.000 Ft-ot vihettek haza. A harmadik helyet a  Lila-Akác csapa-
ta vitte el és még 10 ezer forintot is mellé. 

Gratulálunk a nyerteseknek és mindenkinek, aki részt vett a
játékban akár nézõként, akár érdeklõdõként.   

A program Franka Tibor polgármester „Kerepes Város” címû
könyvének, ez alkalomból az írótól az olvasónak való átadásával
végzõdött. Közben jó alkalom nyílott arra, hogy településünknek
nem csak múltjáról, de a mai Kerepesrõl is kötetlen, jó kedvû
beszélgetés kerekedjen a könyv írója, a polgármester és a lakos-
ság között.  A meghívottak között volt Frajna András tiszteletes
úr, továbbá Horváth Lajos történész, a „Kerepestarcsa történe-
te” c. könyv írója, aki méltatta és köszöntötte az újabb feldolgo-
zását a témának. Az újonnan megjelent könyv hiánypótlást jelent,
mert Kerepesrõl mint önálló településrôl még nem jelent meg
feldolgozás.

„865 vetélkedõ” és könyvbemutató Gyerekjáték a számítógép…
SZÁMÍTÁSTECHNIKA

TANFOLYAMOK
FOLYAMATOSAN 

A „FORRÁS” MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

2014.  január  közepe
30 óra / 7000Ft .-

TANANYAGBÓL:

Gépismeret - Írás, szerkesztés
Internet - Levelezés

Kommunikációs rendszerek

Kismama - Nyugdíjas
Számítógép – ismereti 

tanfolyam – I. 
(teljesen kezdõ, délelõtt ) 

Számítógép – ismereti tanfolyam – I.
(teljesen kezdõ ‐ este)  

Kérem jelezze elõre telefonon érkezését!!

Info: Véber Gábor  06 20 204 1916
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