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Képviselõ úr a kerepesi nyugdíjasokkal
történõ találkozóra érkezett, tájékoztatást
kívánt adni a kormányzati ciklus végén a
nyugdíjazás rendszerérõl és jövõképérõl.
Franka Tibor polgármester úr egészségügyi
okok miatti távollétében a házigazdai
teendõket. Kiss Károly alpolgármester látta el.

Képviselõ úr itt a megjelent nyugdíjasok
elõtt adta át alpolgármester úrnak azt a
Bizonyságlevelet, amelyet Orbán Viktor
miniszterelnök saját kezûleg írt alá, s
amelyben a kormányfõ kinyilatkozza, hogy
az állam Kerepes teljes adósságát, 791 mil-
lió 367 ezer 153 Forint tartozást magára
vállalta. Képviselõ úr elmondta, hogy a
kormányzat 2011-tõl kezdve foglalkozott
azzal a kialakult helyzettel, amit a magyar
családok és az önkormányzatok túlnyomó
többsége megszenvedett. Fokozatos
lépések után mostanra sikerült az
önkormányzatokat mentesíteni ettõl az
adósságtehertõl, amely után most felszabadultan, tehermente-
sen gazdálkodhatnak.

A továbbiakban már csak a kormány külön engedélyével
vehetnek föl hiteleket az önkormányzatok. Abban az esetben
ad ehhez hozzájárulást a kormány, ha megbizonyosodtak róla,
hogy a hitelfelvétel fejlesztési célt, lehetõleg termelõ
beruházásokat szolgál, amelyek idõvel jövedelemtermelésre
adnak lehetõséget, s az ott élõk életminõségét javítja. 

Képviselõ úr reményét fejezte ki, hogy Kerepes városa is
megkönnyebbül és lendületet vesz az új helyzetben.

Válaszul Kiss Károly alpolgármester úr ismertette, Kerepes
számolt már a költségvetés összeállításánál ezzel a lehetõséggel,
s a további fejlesztést szorgalmazzák. Említette, hogy másnap

avatják Szilasliget új aszfaltútját, ami a HÉV
állomástól vezet a Béka útig, továbbá folyik
a Meseliget óvoda bõvítése, ami nyárra el is
készül. 

Vécsey László emlékeztetett rá,
hogy nemrégiben éppen Szilasligeten
tartott tájékoztatót a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium infrastruk-
túráért felelõs államtitkára, dr. Völner
Pál az országban elindított 200
milliárd forintos útépítési projektrõl.
Ennek keretében megépül a mogyoró-
di 18-as lehajtótól az M31-es utat
összekötõ új út, amely Kerepes számá-
ra is nyit további fejlesztési
lehetõségeket, ipari park bõvülést,
ami a pénzbevételeken kívül számos
munkahely kialakulásával is járhat.

Kiss Károly alpolgármester úr részletez-
te mit jelent ez Kerepes vonatkozásában.
Folyik a nyomvonal terv készítése, amely a

város északi területein halad majd. Átível az új út a Szilast
Mogyoróddal összekötõ út fölött, a HÉV vonala fölött, és a 3.
sz. fõút fölött. Ahol az út a környezeténél magasabban halad ott
erõs zajvédõ falat is építenek hozzá. Az új útra a Patkó Csárda
közelében csatlakozás is épül, le és felhajtási lehetõséget is kiala-
kítanak. A tervek 2015. januárjára készülnek el, azt követõen
kezdõdhet a kivitelezés. 

Vécsey László országgyûlési képviselõ a fentiek után tért át a
nyugdíjakkal kapcsolatos elõadása megtartására, melyet
azonban nincs lehetõségünk ilyen részletességgel ismertetni, de
a nyugdíjak igazságosabbá tételét és a nyugdíjak
vásárlóértékének megõrzését képviselõ úr már a
bevezetõjében leszögezte. Windhager Károly

Vendégünk volt Vécsey László országgyûlési képviselõ
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Rendhagyó évben vagyunk. Áprilisban, májusban és majd
õsszel is választások lesznek az országban. Ez a különleges
helyzet felfokozza az emberek indulatait. Az országgyûlési
választások kampánya sajnos erõsen negatív lett, „csontvázak
esnek ki a pártok szekrényeibõl”.

Ezért azt kérem Kerepes város lakosságától, pártjaitól,
hogy gondoljanak arra, a választásokat követõen is itt élünk
majd egymás mellett, továbbra is egymás szemébe kell majd
néznünk. Ne tegyenek, ne mondjanak olyat, amit késõbb
esetleg szégyellni kell. Tartsuk tiszteletben egymás érveit és
pártállását, ne ragadtassuk el magunkat.

Azt kérem, mindenki menjen el szavazni, mert csak így
tudunk beleszólni az ország sorsába. Ezt a fáradságot senki ne
sajnálja. Kerepes utóbbi éveiben elért eredményei is arra sar-
kalnak, hogy részt kell venni a választáson, hiszen Kerepes
beruházásai, vagyongyarapodása, várossá nyilvánítása is azt
bizonyítja, hogy érdemes beleszólni a saját sorsunkba.
Kerepes tudott fejlõdni. Azért kell részt vennünk a szavazá-
son, hogy befolyásolhassuk az ország sorsát, hogy lehetõleg
úgy fejlõdjön, olyan irányba, ahogy azt mi szeretnénk. 

Menjünk el szavazni, de az indulatainkat igyekezzünk visz-
szafogni. Álljunk ki a véleményünk mellett, de úgy mondjunk
értékítéletet másokról, hogy lehetõleg ne sértsük meg a más
véleményen lévõk érzékenységét.  együnk határozottak, meg-
fontoltak, de nyugodtak!

Franka Tibor polgármester

Tisztelt 
Választópolgárok!

A képviselõ-testület januárban
megpályáztatta a Kerepesi
Vélemény szerkesztését és kiadá-
sát. Februárban már döntöttek is,
én nyertem el ezt a feladatot. Nagy
öröm, hogy ismét itt lehetek Önök
között, s tollammal, fényképeim-
mel bizonyos mértékben én is
hozzájárulhatok Kerepes fejlõdé-
séhez, a lakosság otthonosság
érzésének erõsítéséhez. 

Mint régi - új fõszerkesztõnek,
gondolom, nem szükséges részle-
tesen bemutatkoznom, hiszen
már ez alatt az egy hónap alatt,

akivel csak találkoztam, mindenki ismerõsként és örömmel üdvözölt.
Úgy tûnik, nem felejtettek el, s ki-ki a maga módján, barátsággal for-
dul felém. Köszönöm ezt a bizalmat a képviselõ-testületnek, polgár-
mester úrnak és kerepesi ismerõseimnek, barátaimnak. 

Ezennel átnyújtom Önöknek az idei elsõ, általam jegyzett lapszá-
mot, remélem, sok fontos gondolatot, írást találnak benne. Esemény,
történés bõven volt márciusban, s úgy tûnik, ilyenek lesznek a továb-
bi hónapok is. Kerepes szemmel láthatóan, lépésrõl lépésre halad a
fejlõdés útján, igyekszünk majd munkatársainkkal ezekrõl a bizako-
dásra okot adó beruházásokról rendszeresen beszámolni.

Lapunkkal szeretnénk minél teljesebb mértékû betekintést nyúj-
tani a város életébe, ezzel is serkenteni, hogy a lakosság minél
nagyobb része váljon Kerepesért tevõlegesen is részt vállaló
polgárrá.

Jó olvasást, kellemes idõtöltést kívánok szerkesztõségi munkatár-
saink nevében is.                        Windhager Károly kiadó - fõszerkesztõ

Kedves Kerepesi Olvasóink!

A cikkíró azt mondja: A Rendõrség jön, teszi a dolgát. A tette-
seket, ha netán elfogják, néhány óra múlva elengedik õket. Ha a
betörést én, a nyugdíjas tenném, vajon engem is elengednének?
Már bánom, hogy a népszámláláskor magyarnak vallottam
magam. Mert ugye, ha egy másik nemzetiséghez tartoznék, talán
nem kellene a törvénytõl tartanom. Mint ahogy õk sem tartanak.
Én hetven évesen miért nem lehetek törvényen kívül?

Akármit is mond, ígér, tesz a Rendõrség, a tevékenységük fino-
man szólva nem sokat ér. Hozzám már háromszor törtek be.
Természetesen tettes nincs. Ráadásul az utolsót fényes nappal, a
forgalmas úttól 5-6 méterre. Tudom, hogy nem állhat minden utca
minden háza elõtt, a nap minden órájában rendõr. A Polgárõrség
körülbelül annyit ér, mint a Rendõrség. Azaz nem sokat.

Egyet értek a cikkíróval, hogy nekünk kellene kézbe venni
ingatlanaink védelmét. De higgye el a cikkíró, hogy ennyi közöm-
bös, tenni nem akaró, ám morgolódó ember, nem sok községben
van, mint Kerepes-Szilasligeten.

Ez a közömbösség és némi félelem bátorítja fel a tetteseket. Ha
legalább a férfiak egy rendetlenkedõ, randalírozó, rendzavaró lát-
tán tennének valamit, lehet, hogy nagyobb visszatartó erõ lenne,
mint a Rendõrség. Véleményem szerint egy rendõrnek annyira
meg van nyirbálva a jogköre, hogy már szinte kérdéses a létjogo-
sultsága. Azt gondolom, a joggal, a törvényekkel van a baj.

Ha alakul egy éjszakai õrjárat, szívesen részt veszek benne. Bár
én már voltam itt polgárõr és nincs jó véleményem a Polgárõrség
hatékonyságáról.

Minden esetre valóban tennünk kell valamit, mert egyre bát-
rabbak lesznek a rosszfiúk.

SZJA

Betörõbandák utcáinkban
Vélemény a múlt havi cikkhez A vásárlás indokairól Polgármester úr az alábbiakat nyilat-

kozta. Kerepesen már 12.000 lakos él az ideiglenesen itt
lakókkal együtt, s egyetlen újraélesztõ készülékkel sem ren-
delkezünk. Ez szomorú! A jobb helyzetben lévõ országokban
egy valamire való áruházban vagy bevásárló központban is tar-
tanak ilyen készüléket. 

Igaz, hogy a kórház viszonylag közel van, de amíg a mentõ
kiindul, megkeresi az adott utcát, addig letelhet az az idõ,
amíg egy infarktusos beteg eredményes újraélesztésére esély
lehet. A szakma szerint 5-6 perc után az agy már károsodhat,
rendkívül fontos, életmentõ lehet tehát ilyen esetben a gyor-
saság.

Ezért döntöttem úgy, hogy magánemberként megvásáro-
lok a város számára egy olyan készüléket, amilyennel a
mentõautók is fel vannak szerelve. Sikerült egy 4 éves, de
sohasem használt, tökéletes állapotban lévõ gépet
megvásárolnom. Most már csak a mûködtetéséhez szükséges
vadonatúj akkumulátort kell beszerezni, hogy a mentõk kiér-
kezéséig be tudjunk avatkozni. 

A gyógyszertárban helyezzük el a készüléket, hogy bárki
hozzáférhessen. Az orvosok, a gyógyszertári asszisztensek,
óvónõk, pedagógusok, a polgármesteri hivatal több alkalma-
zottja, összesen legalább 20-25 ember kap kiképzést a hasz-
nálatáról, hogy, ha ne adj Isten, szükség lenne rá, akkor tudjuk
használni, akár életet menteni vele. A kezelése egyszerû, fél
órán belül meg lehet tanulni.

A város számára vásároltam. Nem valamelyik orvosé lesz,
hanem az önkormányzat Egészségügyi Bizottsága lesz a felelõs
a karbantartásáért, a mindenkori használhatóságáért.       

W.K.

Új életmentô készülék a városnak
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Franka Tibor polgármester napirend
elõtti felszólalásában tájékoztatott az
elmúlt hónap eseményeirõl. Elmondta,
hogy a tavalyi évrõl 108 millió forintot sike-
rült az idei évre áthozni, és örömmel
közölte, hogy az önkormányzat adósságál-
lománya február 28-án kiegyenlítésre
kerül. Több projekt is indul idén - folytatta
beszámolóját - ilyen többek között az 1
milliárd forintos ivóvízminõség-javító pályá-
zat kivitelezése, a 200 millió forintos
Wéber Ede utcai óvoda bõvítése, ezen
kívül pályáztunk a Szabadság úti óvoda
közel 30 milliós energetikai
korszerûsítésére. Tervezi az önkormányzat
az iskola és hivatal közel 100 milliós
energetikai korszerûsítésére kiírt pályáza-
ton való részvételt, valamint a Tiszttartó
Ház Norvég Alap által kiírt pályázatán való
részvételt. Emellett elkezdõdött a
tervezése az iskola-, bölcsõde- és hivatal
elõtti parkoló kialakításának, az út aszfalto-
zásának, és közlekedési rendjének kialakí-
tására. Lakossági hozzájárulással folyik a
Magtár tér és az Öv utca szilárd burkolattal
történõ ellátásának tervezése, melybe
késõbb más utcák is csatlakozhatnak.
Végül ismételten felhívta az intézmények
vezetõinek figyelmét az intézményeken
belüli, választással kapcsolatos tevékenysé-
gek tilalmára. 

Költségvetés megemelt kiadási és
bevételi elõirányzattal
Kerepes Város 2014. évi költségvetésének
tárgyalása kapcsán Kristóf Jánosné könyv-
vizsgáló hozzászólásában elmondta, hogy a
könyvvizsgálói jelentés értelmében a költ-

ségvetés megfelel a törvényi elõírásoknak,
fedezni képes az elõttük álló idõszakban
kötelezõen elõírt feladatellátást és a vállalt
feladatokra is fedezetet biztosít, valamint
kevés kockázatot tartalmaz.

Kisebb mértékben emelkedik a gyer-
mekétkeztetés térítési díja
A gyermekétkeztetést biztosító Elamen
Zrt 3,5 % mértékû díjemelési javaslatát a
képviselõ-testület nem fogadta el, a lehet-
séges díjemelés mértékét 2014. április 1-
jétõl 2,5%-ban határozta meg.

A Grassalkovich-féle 300 esztendõs, és
mára sajnos életveszélyes állapotba
került Tiszttartó Ház ügyében
fontosnak nevezhetõ elõrelépés tör-
tént.
A tulajdonos, a Kistarcsai és Kerepesi
Református Egyház Önkormányzatunk
megkeresésével beleegyezett a Tiszttartó
Ház használati jogának bizonyos idõre való
átengedése fejében abba, hogy az
Önkormányzat pályázati lehetõségeit és
potenciálját kihasználva felújítsa az épüle-
tet. Jelenleg az ún. Norvég alap tenné
lehetõvé a mûemlék jellegû épület meg-
mentését pályázat útján. Az elképzelés egy
nemzetiségi ház, illetve tájház, illetve
múzeumi funkciókkal is rendelkezõ hasz-
nosítás, tekintettel arra, hogy Kerepesen és
a környezõ településeken nagyszámú szlo-
vák, illetve sváb lakosság jellemzõ, leg-
alábbis az 1700-as években, amikor
Grassalkovich a Tiszttartó Házat építtette.
Sikeres pályázat esetén a Református
Egyház is igényt tart rendezvényeinek
bonyolítására az épületben. A testület az
elõterjesztéssel egyetértett.

A Szilas-patak Szilasligeti mellékágán
árvízcsúcs-csökkentõ tározó létesítése
A képviselõ testület támogatta, hogy az
árvízcsúcs — csökkentõ tározó létesítésé-
hez szükséges geotechnikai tervezés elvég-
zését. A tervezési dokumentáció elkészült,
melynek anyagából kiderült, hogy a fúrások
nagyon rossz eredményt mutatnak,
aminek köszönhetõen a megnövekedett
kivitelezési költségeket az önkormányzat
egyedül nem képes finanszírozni. A tározó
megépítését egy esetleges pályázat útján
lehetne megvalósítani, melynek érdekében
tárgyalások folynak a Duna Ipoly Nemzeti
Park Igazgatósággal. Ennek figyelembe
vételével a testület úgy döntött, hogy nem
célszerû folytatni, sem a további fúrásokat,
sem a kivitelezést.

A Vörösmarty-, és az Alföldi utcában
parkolók épülnek
Ennek szükségességét többször tárgyalta a
képviselõ testület és a 235/2013 (XI.21.),
valamint a 234/2013 (XI.21.) Kt. határozat-
tal meg is hozta döntését. A határozatban
foglaltakkal összhangban, a szaktervezõk
bevonásával lebonyolításra került a beszer-
zési eljárás, melynek eredményeként kivá-

lasztásra került a legolcsóbb tervezõ, a
MONOGRAPHIC Mérnöki és Szolgáltató
Kft, aki a tervezési szerzõdés értelmében
bruttó 3.746.500. — Ft értékben vállalta a
munkálatok elvégzését.    

Mi legyen a Sportházzal
A kerepesi Sportház az 1940-es évek
végén átadott volt családi házban
mûködött és mûködik a mai napig. Az
elmúlt évtizedek során a részleges
felújítások ellenére a tetõzete beázik,
megfelelõ alapozás híján a falai nedvesed-
nek, tavaly egy éjszaka betörés alkalmával
elloptak belõle mindent, ami mozdítható
volt: radiátorok, csapok, csövek, stb.
Dönteni kellene arról, hogy mi legyen a
jövõre vonatkozóan a Sportház sorsa: fel-
újítsák-e, esetleg elbontsák, és egy újat
építsenek helyette. A Kerepesi
Sportbarátok Egyesülete levélben fordult
az önkormányzathoz, amiben õk a ház
eladását javasolják és egy új, több mint 16
millió forintos sportház építését pályáznák
meg a pálya mellett.
A testület úgy döntött, hogy készüljön egy
mûszaki szakvélemény és javaslat az épület
jelenlegi állapotáról, valamint javaslat a
lehetséges és szükséges felújítási munkák
részletezésére. 
A szakvélemény és az azt követõ doku-
mentumok elkészítéséig a Testület felkéri a
Polgármestert, hogy maximum nettó
400.000,-Ft erejéig az épület vizes létesít-
ményeinek használhatóságát alakíttassa ki
az önkormányzati tulajdonú Kerepesi
Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft-vel.
Szavazatszámláló bizottsági tagok és
póttagok megszavazása 
Kerepes Város egyéni választókerületeinek
szavazatszámláló bizottságaiba - a választá-
si eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tör-
vény (a továbbiakban: Ve.) 25. § (2) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján -
megválasztotta testület a tagokat és a
póttagokat. 
Új kiadója és fõszerkesztõje van a
Kerepesi Véleménynek
A testület januári ülésén döntött arról,
hogy a Kerepesi Vélemény, az Önkor-
mányzat havi lapjának szerkesztését, kiadá-
sát és terjesztését megpályáztatja. A kiírt
határidõig két ajánlat érkezett, melybõl a
Windhager Kft. által benyújtott pályázatot
szavazták meg a képviselõk és bízták meg
Windhager Károlyt 2014. március 1
napjától a kiadói és fõszerkesztõi feladatok
ellátásával.

A többi napirendi pont részletes tárgyalá-
sáról a honlapon megjelentetett
jegyzõkönyvben olvashatnak az
érdeklõdõk.  

GE

Beszámoló testületi ülésrõl
Február 28-án tartotta soros ülését a testület, ahol
27 napirendi pontot tárgyaltak a képviselõk.
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Március 15-e számunkra, nem csak a márciusi ifjakról szólt,
hanem más jeles esemény is kötõdik ehhez a naphoz. Kevesen
tudják, hogy 10 évvel ezelõtt, ezen a napon került átadásra a
Szilasligeti Közösségi Ház. Ezt a kerek évfordulót jó hangula-
tú, színvonalas fellépésekkel, és ahogy kell, óriási szülinapi tor-
tával ünnepeltük közösen, csoportjainkkal.

10 éves a Szilasligeti
Közösségi Ház

Kiss Károly alpolgármester úr számolt be Kerepes cseh
testvértelepülésével történt megállapodás egyik közelgõ idei
eseményérõl. A tavalyi sikeres diákcserét követõen ismét uta-
zhatnak kerepesi gyerekek Horicébe, s természetesen mi
pedig vendégül látunk cseh diákokat.

Ennek a cserekapcsolatnak a legfõbb értéke - azon túl,
hogy a két távoli város fiataljai megismerkedhetnek mások
életével, kultúrájával — abban van, hogy így kénytelenek a
tanult angol nyelven beszélni. A cseh gyerekek ugyanis nem
tudnak magyarul, a magyar gyerekek pedig csehül, így az
egyetlen lehetõségük, hogy megértessék magukat a másik
országban az angol nyelv „élesben történõ” használata. Éppen
ezért a 7. és 8. osztályos, angolul már viszonylag jól beszélõ
gyerekek vesznek részt ezeken a cserelátogatásokon.

A horicei diákok április 26-án érkeznek, és május 2-ig élve-
zik a vendégszeretetünket. Egy kisbusszal jönnek, 10 diák, 2
kísérõ tanár és a gépkocsivezetõ társaságában. A gyerekeket
olyan kerepesi családok szállásolják és látják el, akiknek a
gyermekei viszonozzák majd a látogatást Horicében.

Vasárnap érkeznek a vendégek, hétfõn már az iskolában
lesznek és Kerepessel ismerkednek majd. Kedden pedig
kirándulni visszük õket, úti célunk a Balaton, Tihany, és
Székesfehérvár.

A mi fiataljaink június 1-jén indulnak Horicébe. Hat napot
töltenek Csehországban, a tervek szerint abban a kirándulás-
ban is lesz országjárás, a tervek szerint Prágába látogatnak
majd el.

Horice, az Óriáshegység tövében fekszik, Csehország délnyu-
gati szögletében, a hazai tévés meséken felnõtt nemzedéknek
ismerõs környezetben. Horice ugyanis Jicsin szomszédságában
található, s a jicsini nagyerdõben lakott Rumcájsz, a híres mese-
figura, itt történtek kalandjai.

Windhager K.

Cseh gyerekek 
ismerkednek Kerepessel 

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: windhager@decens.eu, velemeny@kerepes.hu,
gorgenyister@gmail.com, telefonszám: 06-30-335-9050.



Érdekes elõadás hangzott el jelentõs
számú érdeklõdõ elõtt a Forrás
Mûvelõdési Házban, március 17-én. Egy
nemrégiben többszörös keresztezéssel
létrehozott faféleség kapta nálunk az
Oxyfa elnevezést, amellyel arra utaltak a

névadók, hogy ez a fa a rendkívüli gyors
fejlõdésének köszönhetõen különösen
nagy mennyiségû szén-dioxidot tud
kivonni a levegõbõl, amely helyett oxi-
gént bocsát ki. Ezt a fát azonban
elsõsorban gazdasági megfontolásból
ajánlják ültetni, faanyag termelés céljából.
Ezt a növényt a kínai császárfából

nemesítették ki, bírja a talajainkat és az
éghajlatunkat, s rendkívül gyorsan
fejlõdik, 4-5 év alatt vágáséretté válik,
bármely más hazai növényféleségnél
több faanyagot elõállítva. A letermelést
követõen újra sarjad, így egyszer kell
elültetni, s 4-5 évente az „aratást” meg
lehet ismételni. Az elõadó szerint, a
kitermelt famennyiség értékesítésével
évente kb. 32 % hasznot érhetünk el a
befektetés arányában.
A cég nem csak a palántákat szolgáltatja,
vállalják a telepítést is, és a kivágás utáni
famennyiség felvásárlását is.
Az Oxyfa növény nem terjed el magától,
mivel nem gyökereztethetõ és csíraképes
magot sem hoz. Csak a vásárolt
palántákról ültethetõ, a szaporítását bio-
lógiai laboratóriumban végzik szigorú
biztonsági elõírások mellett,
Spanyolországban.
Fájának nagyobb részét fûrészárunak
hasznosítják, kisebb részét tûzifának.
Az elképzelések szerint sok parlagon
heverõ terület hasznosítható vele, jól

megél a homokos talajon, csak a pangó
talajvizet nem bírja. 
Az önkormányzat támogatását azért kéri
a cég, hogy segítsen megszervezni egy-
részt önkormányzati másrészt magán
területeken a telepítést. Érdemes egy
tételben rendelni, mert így mennyiségi
kedvezményt érhetünk el, azaz olcsób-
ban tudjuk beszerezni a fiatal növénye-
ket. Az Oxyfa palánták májusban
telepíthetõk.                                   W.K.
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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 világon elkövetett emberellenes bûntettek egyik legdur-
vábbja a kommunizmus eszme alapján, vagy ennek árnyéká-
ban elkövetett gyilkosságok, kínzások, megalázások hihetetlen
méretû mennyisége. Sajnos hazánknak is kijutott ebbõl a rém-
uralomból, a magyar családokat sem kímélte a rendszer, sõt
különös kegyetlenséggel bántak ártatlan emberekkel már a

Tanácsköztársaság 133 napja alatt, majd a világháború során
megszenvedtük a szovjet katonák féktelen kegyetlenkedéseit
a fegyvertelen polgári lakosság ellen. A rablások és fosztogatá-
sok, önkényeskedések mellett különösen a nõk sorsa vált elvi-
selhetetlenné a kislányoktól az idõs hölgyekig bezárólag. Ezt
követték a Rákosi rendszer rémtettei, az ávósok által elköve-
tett gyilkolások, kínzások, kitelepítések, az értelmiségiek és a
rendszer vélt ellenségeinek ellehetetlenítése, megalázása, jog-
fosztása. Mindezekre emlékeztünk február 25-én Kerepesen,
a Hõsi Emlékmû elõtt.

A Himnusz eléneklését követõen Franka Tibor polgármes-
ter úr beszédében kiemelte, hogy ezt a rengeteg szenvedést
az tetõzte be, hogy még beszélni sem lehetett a történtekrõl,
hiszen a beszervezett besúgók mindenütt ott voltak közöt-

tünk, s jelentettek rólunk. Megfertõzték az embereket, a csa-
ládokat a gyanúval, a félelemmel, amelynek kínjait a nemzet
még a mai napig is hordozza. Nemzedékek nõttek úgy föl,
hogy csak sejtéseik voltak a borzalmakról, mert nem volt sza-
bad beszélni sem róla, még családon belül sem. A rendszer-
váltás óta eltelt 25 év nem volt elegendõ a félelem
eloszlásához, a bûnök megismertetéséhez, a bûnösök
felelõsségre vonásához. Erre a megemlékezésre is a vártnál
jóval kevesebben jöttek el, s hiányoztak például a kommunis-
ták által különösen ellenségként kezelt német
nemzetiségûeket tömörítõ kerepesi kisebbség képviselõi, de
nem volt jelen a pártok közül sem az LMP, sem JOBBIK, a bal-
liberális pártokról már nem is beszélve.

A rendezvény azonban az esti szürkületben méltósággal
zajlott le. Polgármester úr után az Együtt Egymásért Nyugdíjas
Klub nevében Kamhal Györgyné és Fehér Istvánné tisztelgett
verssel és prózával az áldozatok emléke elõtt, majd Farkas
Domonkos, a helyi KDNP elnöke tartalmas visszaemlékezés-
sel áldozott a 45 év alatt az ártatlan emberek által elszenve-
dett kegyetlenségre és a lelkeket megnyomorító terrorra.

Koszorút helyezett el a rendezvény zárásakor
• Kerepes Város Önkormányzata nevében Szabó Anikó és

Kovács Antal,
• Kerepes intézményei nevében Horváth Vera és Lengyelné

Jankovics Mária,
• a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Pávakör

Hagyományõrzõ Egyesület nevében Kiss Károly és Zsiák
Istvánné,

• a Fidesz helyi szervezete nevében Bakai Kálmán és Barabás
Éva,

• az Együtt - Egymásért Nyugdíjas Klub nevében Fehér
Istvánné és Kamhal Györgyné,

• a Lila-Akác Nyugdíjas Klub nevében Kalina Mihályné és Kiss
Lászlóné,

• az Összefogás Kerepesért Egyesület nevében Mezõ István
és Mezõ Istvánné.

Windhager Károly

Megemlékezés a Kommunizmus Áldozatairól

Oxyfa - új gazdasági lehetõség?
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A tavalyi év nagy sikerére való tekintettel, idén kicsit
kibõvítve, rendeztük meg nõnapi, de nem csak nõknek szóló
kényeztetõ napunkat. Bõvült a kínálat, biobüfével,
bemutatókkal, újabb népszerû szolgáltatásokkal. Aki eljött,
nagyon jól érezte magát, feltöltõdve, megszépülve távozott,
mint ahogy a mellékelt fotók is bizonyítják.

NESZE - Nõ, Egészség, Szépség, Ezotéria

Több mint 300 közmûvelõdési intézmény, közel 1200 produk-
cióval vett részt az országos programsorozaton. Idén a Forrás
Mûvelõdési Ház és a Szilasligeti Közösségi Ház is kitett magá-
ért, vonzóbbnál vonzóbb kínálattal várta az érdeklõdõket. A
Forrás Mûvelõdési Házban Pércsi & Pércsi, Generációk
elnevezésû kiállítás megnyitójával indult a rendezvény. Ezt
követõen nyitott zumba óra, rejtvényklub, darts és csocsó,
valamint éjszakába nyúló ping-pong csata zajlott. Szilasligeten
pompon rocky, nyitott és kóstolóval egybekötött ETKA jóga,
majd cseh filmek éjszakája szerepelt a repertoárban.

Kultúrházak Éjjel- Nappal
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Az ünnepségen a város, a korábbi évekhez hasonlóan kellõ
tisztelettel adózott nemzetünk hõs forradalmárainak.
Helyszínül természetesen ezúttal is a Hrúz-ház elõtti teret
választottuk, ezzel is ápolva Petõfi Sándor és Kerepes kapcso-
latának emlékét. 

Az ünnepség megkezdésekor Franka Tibor „Kerepes Város
Díszpolgára” kitüntetést adott át dr. Barabás Gábornak a
városban 40 éven át végzett áldozatos, gyógyító munkájáért.
Barabás doktor úr meghatódva vette át kitüntetését, s köszö-
netében elmondta, milyen ritka manapság, ha valakinek ilyen
szinten elismerik a munkáját.

A városi ünnepség az Általános Iskola mûsorára épült, a
gyerekek nagy odaadással és igyekezettel zenéltek, szavaltak
és szerepeltek, a velünk ünneplõk elégedett tapsa kíséreté-
ben. A Hrúz család nevében Balogh István elismeréssel szólt a
gyerekek elõadásáról, s az eredményes felkészítést a tanárok-
nak virágcsokrokkal is megköszönte.

Ünnepi beszédet Franka Tibor polgármester mondott. Isten
áldását az eseményre Koncz Zoltán református lelkész kérte.

Polgármester úr az 1848-as forradalomra emlékezve kie-
melte a mai magyar- és a kerepesi társadalomra is sajnálatosan
jellemzõ helyzetet. Értetlenségének adott hangot amiatt, hogy
egy ilyen, az egész magyar nemzet számára büszke
hagyományt jelentõ eseményen, magukat magyarnak és nem-
zetinek mondó pártok nem vettek részt.

„1848-at nem ünnepli a FIDESZ-KNP-vel az LMP — törpe
minorítás, a JOBBIK — nem is értem, az MSZP barátairól nem is
beszélve. Hogyan lehet egy nemzet szabadság utáni harcáról,
hõseink emlékezetérõl másképp beszélni a Múzeum kertben, a
Szabad sajtó úton, vagy a Március 15-e téren. Hogy lehet ideolo-
gizálni egy történelmi eseményt kinek-kinek a szája íze szerint?

Magunkban kell keresnünk a bajt. Miért nincs összefogás?
Miért van az, hogy egyesek szembe mennek a többség döntésé-
vel és eredményeivel, s próbálják lejáratni azokat. Az országban

is, ahogy Kerepesen is kétharmaddal gyõzött a jelenlegi
vezetõség. Vállalom és remélem, hogy a kerepesiek megerõsítik,
városunk az utolsó 8 évben többet fejlõdött, mint az azt
megelõzõ 18 évben. 

Miért? Szerintem azért, mert Kerepes nem gyáva, nem fél, dol-
gozni akar, és itthon érzi magát. Elsõsorban ezért. Másodsorban
pedig azért mert saját vezetõsége van. Amikor Kerepes
vezetõsége átcsúszott Kistarcsára, akkor nagyon kevés dolog tör-
tént. Az elmúlt 8 évben rekordokat döntöttünk. 2006-ban a kere-
pesi iskola szégyen volt, és sok más szégyen is volt. Önökkel
együtt, hitelekbõl, bátorságból és munkával utakat építettünk, az
iskolában helyre állt a rend, bölcsõdét építettünk, óvodákat
bõvítettünk, és építünk továbbra is. Emlékmûveket állítottunk, s
most van hol meghajtani a fejünket. Van tartásunk, templomba
járunk. Emlékezünk eleinkre és hõseinkre, vállaljuk, tiszteljük
õket. Tisztelünk másokat is, de azt nem, hogy mások ránk
erõltessék azt, amilyennek szerintük lennünk kéne. 

Eredményeink alapján Kerepes város lett. Ez az elsõ március
15-e, amit városként ünneplünk. Azt gondolom, erre szabad
büszkének lenni. Más dolog, hogy lehet vitatkozni azon, hogy az
eredményeket hogyan értük el, de azon, hogy megvalósult, azon
már nehéz lenne. A tények makacs dolgok. 

Azt kívánom, hogy az egész országban és nálunk is legyen
összefogás, és a mindenkori kisebbség vegye tudomásul a többség
akaratát. A mai március 15. már a választásról szól. Õseink
csontjai felett különbözõ pártocskák és csoportocskák próbálják
ráerõszakolni akaratukat a többségre. Ez nem tisztességes dolog.
Most emlékezni kell! Van az országnak mire emlékeznie. 

Legalább ilyen napokon fogjunk össze és gondoljunk a közös
célra. A választások eredményét Önök fogják eldönteni, s megint
lesz, akinek tetszeni fog az eredmény, és lesz, akinek nem. A
többség véleményét azonban mindenkinek tudomásul kell venni.”

Windhager Károly

Az 1848-as forradalom ünnepén
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Tavasz van. Még akkor is, ha jelenleg kicsit incselkedik
velünk. A természetben minden Isten keze munkáját dicséri.
A melengetõ napsütés, a rügyezõ fák,
a kertek színes virágai, az egyre han-
gosabb madárdal, a szépség, a termé-
kenység. Mindannyiunk örömére.  A
Kerepesi Református Gyülekezet úgy
gondolta, van még egy oka, hogy
kicsit belefeledkezzen az örömbe, és
letéve a napi gondokat kifejezze hálá-
ját Urunknak, a mi Istenünknek azért
is, hogy meghallgatta imáinkat, és a
gyülekezet élérõl váratlanul távozó
Riskó házaspár után jó pásztort kül-
dött nekünk. Olyat, akit hamar elfo-
gadtunk, megismertünk,
megszerettünk. Õ Koncz Zoltán, lelkipásztorunk, akit sok sze-
retettel köszöntünk, és vele együtt kedves feleségét, Mónikát,
aki hûségesen részt vesz istentiszteleteinken, és csendesen,
odaadóan támogatja férje munkáját a mindennapokban.

Felidézve a másfél éve történteket, bizony alig hihetõ, hogy

a váratlanul magára maradt, a jövõtõl szorongó kicsiny kis
gyülekezetünk ilyen zökkenõmentesen tudta folytatni a mun-

káját, és nemhogy kevesebben nem
lettünk, de hónapról hónapra emelke-
dik az istentiszteletre látogatók száma.
A kíváncsiskodókból állandó tagok let-
tek, és egyre többen érzik úgy, hogy jó
együtt lenni és Isten igéjét hallgatni
Szilasligeten. Köszönhetõ ez minden
bizonnyal lelkészünk közvetlenségé-
nek, humorának, a minden napi életve-
zetésben is tanácsokat adó, elgondol-
kodtató, és Isten igéjét mindenki
számára érthetõen, könnyen befogad-
hatóan tolmácsoló stílusának. 

Köszönjük az egész gyülekezet
nevében, hogy Isten ide küldte nekünk. Kívánunk nagyon szép,
áldásokban gazdag éveket mindkettõjüknek itt, nálunk. Itt
velünk.

„Mert nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda
dolgokat.” Ha azt Isten áldása kíséri. 

Lelkipásztori évforduló

A Kerepesi Református Gyülekezet köszöntötte 
új lelkipásztorát kinevezésének évfordulóján
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„Kerepes megszállta
Vecsést”- mondta viccesen a
vecsési Frühwirth Misi bácsi.
Mit csináltatok megint? 25
perc a Tv-ben az Unser
Bildschirm adásban az m1—en
és a Duna TV-ben, majd
Vecsésen, a német
szavalóversenyen is elviszitek
az elsõ díjat Kerepesre? Kissé
kuncogtam, ismerõs volt a
vecsési vicces kijelentés. De
igaz, ami igaz. Misi bátyám
fején találta a szöget. A
regisztrálások arányával
Kerepes Pest megye 4.-ik, az
ország 9.-ik legtöbb regiszt-
ráltját mondhatta még márci-
us 14-én magáénak. Ha ez a
nagy szám baj, bevállaljuk. Jól,
lelkesen dolgozott a Kerepesi
csapat. Aztán Skolnikovics
Natália elsõ helye Vecsésen,
34 svábgyerek közül a leg-
jobbnak lenni sem „piskóta”
ám! Fõleg, hogy az elõzõ tan-
évben kezdett csak szakkör-
ben németül tanulni az osz-

tályuk. Le is vizsgáztak az 1.
és a 2-év anyagából és a
2013-14 tanévben 3.-os
nemzetiségi osztályba
léphettek. Ezek után elsõ
hely, nem semmi olyan gye-
rekekkel szemben, akik már
a bölcsben és otthon is
németül beszéltek. A többi
Kerepesivel, Kiszel Kolos,
Roth Bendegúz és Bakai
Balázs, „megszállta” Vecsést.
Szuper volt látni õket, és
büszke lehet rájuk minden
kerepesi. De a tévéseinkre is,
mert nem csak a németek
voltak mostanában adásban.
A Kerepes Rádió, a Szilasi
Nyuszi Társulat, és a család-
barátban is és ki tudja még
hány helyen voltunk mi
Kerepesiek. 

A Német Önkormányzat
2013-as munkája és feladat
alapú eredményei is ismét
kiemelkedõek voltak. Tavaly
a maximális 100 ponttal érté-
kelte az állam a munkánkat,

ezzel elsõk voltunk az összes
kisebbségi önkormányzat
közül. Idén se rosszabb, most
a 2. helyet értük el, ami 97
ponttal lett jutalmazva.
Közben rájöttem, ezt nem is
megszállásnak kéne nevezni,
hisz ez nem harc. Szóval
nevezzük egyszerûen csak
teljesítménynek, vagy
munkának. 

Nõnapi ünnepségünk is
vidám hangulatban zajlott,
tánccal és virággal is ünnepel-
tek a Stammtisch Klubban.
Néhányan panaszolták, hogy
a Polgármester úr, aki minden
csoportot köszöntött, a mi
hölgyeinket nem üdvözölte
nõnapra. 

Springer Friedrich Horst

Értesítés a kötelezõ kéményseprõ-ipari  feladatok
ellátásáról

A magyar kémény Kft alkalmazottai településünkön 2014. 03. 18.
és 2014. 06. 30. közötti idõszakban végzik az elõírt feladatot. A
társaság alkalmazásában álló dolgozók fényképes igazolvánnyal,
illetve névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek, amely iratokat
kérésre kötelesek bemutatni. 
Kérjük, hogy csak a fent említett iratokkal rendelkezõ ember-
eket engedjék be ingatlanaikba a kémény ellenõrzése végett!
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A 40 napos nagyböjt, farsang után, hamvazó szerdán kezdõdik.
Hamvazó szerdán a katolikus egyház elõírásai szerint szigorú böj-
töt kell tartani, húsmentesen, háromszori étkezéssel, úgy hogy
csak egyszer lehet jóllakni. Egy különleges tót étel receptjét sze-
retném közkincsé tenni: az étel neve „loksa”. A loksa krumplis
tésztából készül, úgy, mint a nudli, amit kidolgozás után kinyújtunk
és kb. 15x15 cm-es négyszögletes kockákra vágunk. Az így fel-
kockázott tésztát forró platnyin — vason — megpirítunk, majd lobo-
gó vízbe dobva egy pillanatra megpuhítunk, szilvalekvárral meg-
töltve, hajtogatva, cukrozott mákkal gazdagon meghintve tálalunk.

A nagyböjti péntekeken is tilos húst enni, ezeken a napokon
tésztás, krumplis ételeket fogyasztunk.

Nagycsütörtökön, tótul „zöld csütörtökön” szintén hús nélküli
napot tartunk, és elsõsorban fõzelékeket készítünk — borsó,
sóska, spenót, zöldbab, levesnek zöldséglevest. Az esti szentmi-
sén elhallgatnak a harangok és Rómába költöznek a feltámadásig.
A szentmise után gyertyás zarándoklattal felvonulunk a Kálvária
hegyre, ahol közös imával, énekléssel, ájtatossággal emlékezünk
Krisztus urunk elfogatására.

Nagypéntek ismét szigorú böjt, túrós tészta, krumpli, tojás a
menü, mindezek zsírmentesen. Szokás még a nagypénteki mosa-
kodás a patakban, a hiedelem szerint egészséget, szépséget hoz az
elkövetkezendõ évben.

Nagyszombaton is böjtölünk a feltámadás utáni vacsoráig. A fel-
támadási szentmisén ismét megszólalnak a harangok, visszatérnek
Rómából. A húsvéti vacsora ünnepélyes, a termékenységet,
gazdagságot szimbolizáló: fõtt füstölt sonka, kolbász, fõtt tojás, stb.

Meghitt, áldott húsvéti ünnepeket kíván mindenkinek a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes.

Kiss Károly SZNÖ elnök

Szlovák Nemzeti Önkormányzat
Tót szokások, ételek nagyböjt idején
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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.

Kerepes Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek
általános mûködési és szakmai programok támogatására

A pályázat célja, mûködõ civil szervezetek, csoportok,
alkotókörök, mûvészeti együttesek, sportegyesületek általános
mûködésének, szakmai munkájának támogatása. Pályázni lehet
mûködési célú kiadásokra: iroda- vagy terembérlet, szervezési
költségek, posta és kommunikációs kiadások, útiköltség,
szervezõi munkadíj.
Nem pályázhatnak magánszemélyek, gazdasági társaságok,
önkormányzati fenntartású intézmények, közalapítványok, vala-
mint olyan szervezetek, akik a korábban kapott támogatással még
nem számoltak el. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:- a kitöltött pályázati adatla-
pot- a pályázó szervezet folyamatosan végzett tevékenységének,
fontosabb rendezvényeinek bemutatása (max. 2. oldal
- a pályázó szervezet éves mûködési költségének megjelölését és
a támogatás felhasználásának tervezett költségét
- a pályázó szervezet jogi dokumentációját (alapító okirat, vagy
bírósági végzés, vagy aláírási jogosultság igazolása

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. április 28.

Pályázati ûrlap a honlapról letölthetõ, illetve a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán (2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.)
személyesen beszerezhetõ.

Civil szervezetek pályázati kiírása
Hivatalosan 2014. március 20-án került átadásra a szilárd burkolat-

tal ellátott Állomás utca, amelynek építését a Hungaroring Sport Zrt.
finanszírozta. Az együttmûködési megállapodás alapján - összesen 10
millió forint összértékben - a Hungaroring Sport Zrt. vállalta a Mártírok
utcai óvoda tetõjavítása mellett a szilasligeti HÉV állomáshoz vezetõ
Állomás utca aszfaltozását. A projekt keretében a játszótér mellett a
József Attila lakótelep felé vezetõ járda építése és a Közösségi Ház
elõtti parkoló rendbe tétele is megtörtént. 

Gyulay Zsolt úr, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója
köszöntõjében elmondta, hogy a Hungaroring igyekszik
együttmûködni az önkormányzattal, méltányolva a lakosság megérté-
sét a Hungaroring versenypálya zajterhelésével kapcsolatosan.
Emellett számos intézkedést említett elnök úr a zajhatás csökkentésé-
re, mint például az esti versenyek beszüntetését, az ünnepnapokon
történõ pályahasznosítás korlátozását, valamint a zajkibocsátás mérté-
kének a megengedett határértékre csökkentését. Kiss Károly alpol-
gármester és Kóbor Tamás bizottsági elnök köszöntõje után rövid
ünnepi mûsor keretében a Pávakör Egyesület kerepesi népdalokat
énekelt, a Széchenyi Általános Iskola tanulója Mató Gergõ verset mon-
dott, Nagy Patrik és Pádár Kristóf trombitán játszott. Ezt követõen
szalagátvágással fejezõdött be az ünnepélyes útátadás.

Gé 

Útátadás 

EBOLTÁS
TISZTELT LAKOSSÁG!

A 41/1997/V.28. PM.sz. rendeletben az Állategészségügyi Szabályzat
213. § 1 bek. szerint „Minden 3 hónaposnál idõsebb ebet - a tudo-
mányos-, kutatási és laboratóriumi vizsgálatok céljából tartott állat-

ok kivételével - a tulajdonos, vagy tartója köteles évenként, 
- a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül, majd 6 hónapon

belül ismételten — 
a saját költségére állatorvossal veszettség ellen beoltani”

Fentiek alapján tájékoztatom Önöket, a veszettség elleni
összevezetéses eboltás idõpontja és helyszíne: 

2014. április 17. csütörtök 8-11 óráig
Kerepes-Szilasliget Közösségi Ház Posta mögött
Pótoltás: 2014. április 24. csütörtök 8-10 óráig

Kerepes-Szilasliget Közösségi Ház Posta mögött
A veszettség elleni védõoltás díja: 4.200,- Ft

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

(akinél még idáig nem történt meg) állatútlevél elfogadott.
A 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet 4 § 7. bek. szerint:

„Veszettség ellen csak elektronikus transzporderrel (chip) megje-
lölt eb oltható.” A 147/2004 (X.1.) FVM rendelet 5 § 3. bek.
szerint a „kedvtelésbõl tartott állatok részére szervezett —

összevezetéssel történõ — tömeges mikrochip behelyezése tilos!”
A mikrochip behelyezéssel kapcsolatban hívható 

a 06-28-470-764, vagy a 06-30-966-8415 telefonszám, vagy
keresse ellátó állatorvosát.

Kérem az eb tartókat, hogy a veszettség elleni oltás során a
védõoltás díja mellett a féreghajtás és az új oltási könyv kiállításá-

nak költségeivel is számoljanak.

Oláh János
jegyzõ
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A pályázat célja: a helyi programok bõvítése, színesítése, tartalma-
sabbá tétele 
Az alábbi témakörökben lehet pályázni:

A.) Település környezet- és természetvédelmének segítése,  
B.) Kapcsolódás települési rendezvények szervezéséhez 
C.) Helyi nevezetességek, hagyományok, kulturális értékek ápo-
lása, bemutatása, 
D.) Ifjúság részére szervezett szabadidõs tevékenység segítése 
E.) Településkép javítás (épített környezet, parkok, épületek javí-
tása, karbantartása) 
F.) A lakosság részére szervezett helyi kulturális és szabadidõs
tevékenységek, programok segítése 

Rendelkezésre álló forrás Kerepes Nagyközség Önkormányzat
2014. évi költségvetésében elkülönített 3.000.000 forint keretösz-
szeg.
Saját forrás mértéke a támogatással megvalósítani kívánt cél költ-
ségének 25 %-a.
Támogatottak köre: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vényben foglaltakra figyelemmel pályázatot nyújthatnak be azok a
2011. évi CLXXV. tv elõírásainak megfelelõ társadalmi szervezetek
(kivétel: pártok, érdekvédelmi szervezetek, egyházak), akik: 

a.)  a bíróságon 2012. január 1 elõtt bejegyzésre kerültek, 
b.)  az alapító okiratuknak megfelelõen ténylegesen végzik

tevékenységüket, 
c.)  az elõzõ évben kapott önkormányzati támogatással hiánytala-
nul elszámoltak, és kifogás az elbírálás idõpontjáig nem merült fel. 
Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendõ és

elõfinanszírozás formájában, idõarányos részletekben történik. A
pályázónak 2013. január 1. - december 31. közötti idõszakra, az ala-

pító okiratában meghatározott célok érdekében szervezett progra-
mok megvalósítására, illetve a programokkal összefüggõ anyagok
beszerzésére igényelhetõ támogatás.

KIZÁRÓLAG HELYBEN MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK-
RA ADHATÓ BE PÁLYÁZAT Nem igényelhetõ támogatás: sze-
mélyi juttatásokra és járulékokra, élvezeti cikkekre (alkohol, cigaret-
ta). A megvalósított programoknál támogatóként meg kell nevez-
ni, fel kell tüntetni Kerepes Nagyközség Önkormányzatot. 

Pályázati adatlap beszerezhetõ 2014. március 30-tól a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthetõ az önkor-
mányzat honlapjáról (www.kerepes.hu) 
Pályázat benyújtása: A pályázatot csak személyesen lehet benyúj-
tani zárt borítékban, egy eredeti példányban a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán, mely az átvétel után iktatásra kerül.  

Határidõ: 2014. május 14-én 18 óráig
Hiánypótlás egy alkalommal, 2014. május 25-ig lehetsé-

ges.

Elbírálás: Csak a pályázati kiírás részeként kiadott, olvashatóan
kitöltött, határidõre benyújtott, a kötelezõ mellékleteket tartalmazó
pályázatok kerülnek elbírálásra. A támogatások odaítélésérõl
Kerepes Nagyközség Képviselõ-testülete által létrehozott Ideiglenes
Bizottság javaslata alapján a Képviselõ-testület dönt a 2014. májusi
ülésén. A Képviselõ-testület döntésével szemben bírósági felülvizs-
gálatnak van helye.  
A döntésrõl a pályázók 7 napon belül írásos értesítést kapnak.
A döntésrõl szóló értesítõlevelek tartalmazzák a szerzõdéskötés fel-
tételeit, az ahhoz szükséges dokumentumokat és az aláírás módját,
határidejét. A pályázati döntés megjelenik a Kerepesi Véleményben
és az önkormányzat honlapján. 

2014. évi pályázati kiírás 
a kerepesi civil szervezetek részére
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Minden évben nagy izgalommal, várakozással teli készülõdés
elõzi meg a farsangi bált. Így volt ez most is, amikor a Székely Kör
táncosai készülõdtek a február 22-én megrendezett mulatságra,
táncot tanultak a közönség szórakoztatására. Mindig újabb nép-
szokást próbálnak bemutatni, így a választás most a Küküllõ menti
táncokra esett.

Székelyföldön a farsang farka, a farsang temetés inkább a férfi-
ak mulatsága volt, de ma már a nõk is részt vesznek ebben. A
gonosz telet egy Illésnek nevezett, ingbe, gatyába, lájbiba öltözte-
tett szalmabábú jelképezi, zoknit húznak a lábára, kalapot tesznek
a fejére és az „orvos” megállapítja, hogy súlyos beteg. Majd kimú-
lik és a sirató asszonyoknak öltözött férfiak vagy nõk rettenetes
zokogás mellett elsiratják, búcsúztatják sok élcelõdéssel, a falu
lakóit és elöljáróit sem kímélõ „méltatásokkal”. A halottvivõk a
szalmabábú kezét, lábát megfogva végig hurcolják a falun, a falu
határában elégetik. A kíséret nagy csörömpöléssel kíséri utolsó
útjára, állatokat, ördögöket és egyéb furcsa figurákat megjelenítõ
jelmezekben.

A farsangot a mulatozás, vidámság, életöröm, szórakozás,
bolondozás, tánc jellemzi, ezt próbáltuk mi is biztosítani a szép
számban megjelent résztvevõknek. A hajnalig tartó, cipõszaggató
táncot, jó kedvet fokozta, hogy ezen a napon, Diósdon megren-
dezett Székelyföldért focikupán a Székely Kör csapata második
helyezést ért el. Gratulálunk!

Már csak a felajánlott ajándékok sorsolása zavarhatta volna meg
a vidámságot, de nem tette, hanem növelte, mivel nagyon sok,
értékes nyeremény talált gazdára. Az est bevételével a bálozók a
Székely Kör népviseletének bõvítését támogatták.

Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak: Al
Capone pizzeria — Kerepes, Áporkai Székely Kör, Dymol —
Kistarcsa, Garfild cukrászda — Kistarcsa, Györgyi virágüzlet —
Kistarcsa, Ivácson Edit - Kistarcsa, Kata boltja-Kerepes,
Kisgömböc étterem - Kerepes, Lotus kozmetika — Kerepes,
Mácsai-Krizsán Mariann - Kerepes, Nagy Anna - Kerepes,
Nosztalgia étterem — Kistarcsa, Terike zöldséges — Kerepes.

Szabó Adél
Kerepesi Székely Hagyományõrzõ Kör vezetõje

Székely farsangi batyus bál

Beköszöntött a tavasz. A március elsõ hétvégéjén megtartott
farsangi játszóházra nagy volt az érdeklõdés. Jöttek jelmezbe
öltözött gyerekek, a suli 3. b.-s tanulói busó jelmezbe öltözve
tartottak egy kis bemutatót. A kézmûves foglalkozáson sok
szép tavaszi virág készült, a gyerekek és a szülõk nagy örö-
mére. Imre bácsival, Kati nénivel táncoltak, játszottak a gyere-
kek. Táncban, játékban elfáradt, kipirult gyerek köszönt el
tõlünk a játszóház végén.

Farsangi játszóház

A Kerepesi Babaliget Bölcsõdébe a 
2014-2015-ös évre a beiratkozás 

2014. május. 15-ig folyamatosan történik.
Kérjük a Kedves Szülõket, akik be szeretnék 
íratni gyermeküket személyesen keressék fel 
a bölcsõdét. A beiratkozás feltétele: mindkét
szülõnek munkaviszonnyal kell rendelkeznie.

Márciustól Kincses Bori az udvaron labdás tornára hívja a cse-
metéket. Célzások, dobások, egyensúlygyakorlatok az aka-
dálypályán, futások, ugrások szabadon.

A Katica csoportot kaptuk lencsevégre, amint viszik mézes
gombócaikat, valamint búcsúzkodnak Boritól.

A maci csoport pedig szereti a mackót és mindent leutánoz.

Babaliget Bölcsöde
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Csicsergõ óvoda
Február 21-én a kerepesi Forrás

Mûvelõdési Házban nézték meg óvodásaink
a Bagoly Rudi varázsórája címû mesejátékot,
ami kicsiknek és nagyoknak egyaránt tet-
szett. Március 3-án a Méhecske és a Süni
csoportosok ellátogattak a Budapest
Bábszínházba, ahol a Misi mókus kalandjait
nézték meg. A gyerekek együtt izgultak,
szomorkodtak és nevettek a fõhõssel.

Március 7-én a Mókus csoportosok HÉV-vel
utaztak Gödöllõre, ahol a piacon sok tavaszi
virágot néztek meg. Március 12-én, az
óvoda udvarán a Regölõ együttes segítségé-
vel emlékeztünk meg az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc hõseirõl. A
gyerekek vidáman meneteltek és énekeltek
és táncoltak az elõadókkal együtt.
Ugyanezen a napon ért véget a korcsolyá-
sok oktatása is. A gyerekek sokat fejlõdtek
és ügyesedtek a 15 héten át tartó korcso-
lyaoktatás során. A gyerekek rajzokkal és
édességgel búcsúztak a korcsolyát oktató
„Cipi” bácsitól. Március 14-én a Csiga-biga
és a Méhecske csoportosok elsétáltak a
Szilasligeti emléktáblához, ahol a gyerekek
elhelyezték az általuk készített zászlókat és
kokárdákat. A Mókus és a Süni csoportos
gyerekek HÉV-vel Gödöllõre kirándultak a
Petõfi szoborhoz, ahol kitûzték a saját
készítésû kokárdáikat. A megemlékezés
után a gyerekek egy játszótéren töltöttek el
a délelõtti játékidõt, mielõtt visszaindultak
volna az óvodába.

Meseliget óvoda
Február 20-án Katica és Maci csoporto-

saink az iskolában jártak, ahol a 3. b osztály,
valamint Edit néni, Kata néni, Szilvi néni és
Kriszti néni vendégszeretetét élvezték.
Megtekintettük a Kiskakas gyémánt fél kraj-
cárja c. mesét, majd kakas bábot készítet-
tünk, az óra második felében pedig Edit
nénivel és Kriszti nénivel a tornateremben
mozogtunk. Köszönjük a vendéglátást!
Február 21-én bábszínházban voltunk,
amelyre elsõ alkalommal a Pillangó csopor-
tosok is elkísértek bennünket. Az elõadás a
Mazsola sorozatból Bagoly Rudi
varázsórájának izgalmas történetérõl szólt.
A gyerekek nagyon jól szórakoztak, alig
várják a márciusi elõadást.

A legkisebbek a Pillangó csoportosok is

elindultak felfedezni az óvoda környékét.
Ismerkedtek a Szilasligeti rész utcáival,
tanulták a csoportos közlekedés szabályait,
hóvirágokat néztek a kiskertekben. Február
27-én Katica és a Maci csoportosaink közül
a nagycsoportos ovi-focisták részt vettek a
Bozsik program téli fordulóján, Gödöllõn. A
program keretében játékos forgó rendszerû
ügyességi játékokban próbálhatták ki magu-
kat a gyerekek. A program végeztével min-
denki emléklapot kapott.

Március elején Katica, Maci és Teknõs
csoportunkban megtartottuk a szülõk által
szívesen megtekintett nyílt napokat. A prog-
ramok jól sikerültek a jelenlevõk betekint-
hettek csoportjaink hétköznapjaiba, gyer-
mekeik tevékenységeibe. Ugyancsak nyílt
nap kertében látogathatták a szülõk a játé-
kos német és a néptánc foglalkozásokat is.

Katica csoportosaink közül a nagycso-
portosok ellátogattak a március 15-i ünnep
elõtti napokban a Hõsök emlékmûvéhez,
ahol elhelyezték a megemlékezés
szimbólumait, tisztelegtek a hõsök elõtt.
Március 14-én Pillangó és Maci csoportosa-
ink a Béke és József A. utcai kanyarnál

található emlékmûhöz sétáltak, ahol, meg-
emlékeztek a Március 15-i ünneprõl, vala-
mint elhelyezték saját készítésû virágaikat,
nemzeti színû kokárdáikat. Teknõs
csoportosaink is jártak az emlékmûnél, majd
a kokárdáik elhelyezése után az Állomás
utcai játszótéren elevenítették fel a forrada-
lom eseményeit. Maguk készítette csákók-
kal, kardokkal „csatát vívtak” egymással.

Szivárvány óvoda
Ebben a hónapban ismét az iskolában jár-

tunk, de most a könyvtárba látogattunk el a
Manócska és Gyöngyvirág csoporttal. Az új
könyvtáros nénivel találkoztunk,
ismerkedtünk. A könyvtárban töltött idõ
alatt sok ismeretet szereztünk a könyvtár
használatával kapcsolatban. A szülõk az isko-
lai nyíltnapokat látogatták. Elmondásuk sze-
rint ezzel nehezítve saját döntésüket, mert
jobbnál jobb órákat láttak. 

Február 22-én a mi óvodánk is támoga-
tó farsangot szervezett, ami nagy sikerrel
zárult. A gyermekek és szülõk jól érezték
magukat. A szülõi munkaközösség döntõ
részt vállalt a szervezésben, lebonyolításban.
A büfében sok, finomabbnál finomabb süti-

ket hoztak az anyukák, ezzel is emelve a
színvonalat. Juhász Mírtil anyukájának
köszönhetõen nagyon értékes tombola
ajándékokat sorsolhattunk ki. 

Köszönjük a felajánlóknak: Babilon
Center az élmények háza, hétpettyes logisz-
tikai központ, EuroFamily, Thália színház,
Csillaghegyi strandfürdõ, Medve park,
Vasúttörténeti park, Nemzeti Botanikus
kert Vácrátót, Sugár játszóház, Állatkerti ját-
szóház, Drazsé cukrászda, Illés cukrászda,
Turkáló Kerepes, Teri zöldséges, Tóth pék-
ség. A siker elérése érdekében a többi szülõ
mellett külön köszönjük Zsámboki Marci,
Juhász Mírtil, Tóth Bence, Virág Zsófi,
Kovács Edvin, Kovács Kevin szüleinek a sok
segítséget.

A farsangi szezon végén, hétfõn az óvo-
dában KISZEBÁBOT égettünk, ami, úgy lát-
szik sikeres volt, mert azóta gyönyörû,
tavaszi idõnk van.

Márciusi Ovi-híradó

ÓVODAI
JELENTKEZÉS ÉS

BEIRATKOZÁS
április 14-április 18.

8-16 óráig
Szivárvány Óvoda 2144. Kerepes,

Szabadság út 260.
Csicsergõ Óvoda 2145. Kerepes,

Wéber Ede út 4.
Meseliget Óvoda 2145. Kerepes,

József A. út 71-75.

A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti 
Köznevelésrõl szóló 49.§ (1- 4.) értelmében 

a 2014/2015. nevelési évre.  

Hozzák magukkal személyi 
igazolványukat, a gyermek 

születési anyakönyvi kivonatát, 
taj számát és a

lakcímbejelentõiket.
A beiratkozáskor kérjük a beíratni kívánt 

gyermekkel jelenjenek meg.

Lengyelné Jankovics Mária 
óvodavezetõ
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AZ ISKOLA HÍREI
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata már-

cius 7-én, pénteken, délután 14 órakor, Vecsésen tartotta kis-
régiós Német Nemzetiségi Vers- Prózamondó és Tájszólási
versenyét, ahová iskolánkból négy tanuló nevezett be, és a
Kerepesi Német Önkormányzat, illetve a szülõk segítségével
el is utazott, hogy összemérje tudását a hasonló korosztályú
németet nemzetiségi nyelvként tanuló diákokkal. Versenyzõink
Róth Bendegúz 1.a, Bakai Balázs 1.c, Kiszel Kolos 2.a valamint
Skolnikovics Natália 3. a osztályos tanulók voltak. 

A verseny életkor szerinti beosztás alapján három korcso-
portban és két kategóriában zajlott, ahol a tét a megyei ver-
senyre való bejutás volt, amelynek gyõztesei a XV. Regionális
Kulturális Gálára kapnak meghívást, illetve az országos verse-
nyen vesznek részt.

Rendkívül büszkék vagyunk kis diákjainkra, akik egy ilyen tíz
éves múltra visszatekintõ és nívós versenyen szerepeltek, kis
elsõseinkre, Bendegúzra és Balázsra, akik csak fél éve tanulnak
németet iskolánkban és máris ki mernek állni a zsûri elé néme-
tül szavalni, a másodikos Kolosra, aki betegsége ellenére vállal-
ta a megmérettetést, és a harmadikos Natáliára, aki
kategóriájában elsõ helyezést ért el, és így továbbjutott a
megyei fordulóra!

Natinak kívánunk sok sikert és kitartást a felkészüléshez az
újabb versenyre, többieknek pedig köszönjük a részvételt.

Köszönjük a szülõk és kollégák, valamint az iskolavezetés és
a német önkormányzat segítségét és továbbra is bízunk támo-
gatásukban, hiszen a verseny még nem zárult le!

Szécsi Zsuzsanna és Grófné Erzsébet 
német nemzetiségi tanítók

Kisrégiós Német Nemzetiségi 
Vers- Prózamondó és Tájszólási Verseny

Február 14-én és 15-én farsangi bált rendezett az iskola. A felsõsök
pénteken, az alsós osztályok szombati napon temették el a telet.

Az alsós rendezvényt a nyolcadikosok által bemutatott keringõ nyi-
totta meg. Az osztályok jobbnál jobb mûsorokkal tették színesebbé a
programot. Láthattunk egyiptomi fáraó-táncot, õsmagyarokat, óriási
táncoló legókat, egy sereg hangyát Hangya Petivel az élen, 101 kisku-
tyát, cowboyokat, egy csomó hupikék törpikét, s végül a kerepesi
busókat. Külön köszönet illeti Imre bácsit, aki a táncórák keretein belül
betanította a mozgást. Az alsós gyerekek, - több mint százan - rendkí-
vül kreatív jelmezekben vonultak fel a zsûri elõtt, aminek igen nehéz
dolga volt a sorrendet felállítani. A teljesség igénye nélkül kiemelném
Molnár Zsoltot, a „kalózhajót”, testvérét, Zsombort a „világutazót”,
Burkovics Vikit a „kukoricacsövet”, Keresztesi Zoét, a
„hûtõszekrényt”, és Puszta Kittit, aki „nyakigláb” jelmezbe bújt erre a
napra. Nagy örömmel láttuk, hogy a leendõ elsõsök is sokan jöttek el
az eseményre. Legtöbben jelmezbe is öltöztek. A tanító nénik már
ismerõsként köszöntötték õket, s a felvonulásukban segédkeztek.

A jelmezes felvonulás után tánc, majd a tombolahúzás következett.
Remélem, mindenki jól érezte magát. Találkozunk jövõre is!

Itt a farsang, áll a bál…
Elbúcsúztatta a telet a Széchenyi István Általános Iskola

Nemzeti ünnepünkre emlékeztünk rendhagyó mûsorral nem
csak az iskolában, hanem Kerepes város felnõtt lakosságával
március 15-én a Hrúz-ház elõtt is.

A tavasz egyik talán legszebb ünnepe március 15-e. Az események
felidézésével, Petõfi és a márciusi ifjak világformáló tetteivel még a leg-
kisebbek is tudnak azonosulni. Ezért különösen az iskolások és
magyartanáraik számára hálás, de nem könnyû feladat évrõl-évre
együtt gondolkodva diákjaikkal mindenki számára érthetõ és fontos
gondolatokat közvetíteni. Így érzek én is. Idei mûsorunk fõ gondolata
a szabadság eszméje, és annak sokszínû, minden napi megfogalmazá-
sa volt. 27 tanuló gondolta úgy, hogy ez neki fontos dolog, szeretne a
csapat tagja lenni, s ezt egy színes, zenével, versekkel, prózával
fûszerezett, elsõsorban az érzelmekre ható mûsorban mutatjuk meg.
Együtt. A nagyrészt 5. osztályosokból álló lelkes maghoz minden évfo-
lyamból csatlakoztak tanulók, akik idejüket, erejüket nem kímélve egy
hónapon keresztül - szombatokon is! - készültek egyre lelkesebben,
hogy megmutassák mit tudtak meg, mit tanultak ezekrõl a szép
napokról, eszmékrõl, eseményekrõl. S közben kicsit maguk is hõsökké
váltak. Bizonyítja ezt az iskolában 14-én lezajlott forró hangulatú
elõadás, és a másnapi csontig hatoló szél ellenére is példamutatóan
helyt állók sikere a hálás emlékezõ közönség elõtt. 

S talán ez a mi munkánkban a legszebb. 
Müllnerné Sz. Margit magyartanár

Március idusán a Széchenyis diákokkal
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A Szõlõszem címmel, Turek Miklós
versszínházi elõadását láttuk
vendégül a Forrás Mûvelõdési
Házban, 2014. március 5-én.
E rendhagyó irodalomórának is
kiválóan alkalmas elõadás annak a
csaknem általánosan tapasztalható
vélekedésnek megdöntésére
született, amely Petõfit sablonos-
nak, ódivatúnak, porosnak és unal-
masnak tartja. Valóban elavultak-e a
lánglelkû költõóriás gondolatai vagy
csak a róla alkotott képünk felszí-
nes? Olyan sokan, olyan sokféle
érzelmi töltettel szavalták már ver-
seit, hogy már nem is látjuk a lénye-
get: az EMBERT! A zsenit, aki rövid

élete ellenére több emberöltõnyi életmûvet hagyott ránk. Verseibõl és
életébõl emberséget, történelmet, csibészséget és filozófiát is tanulhat
a XXI. századi ember.
Petõfi a fiú, a színész, a katona, a szerelmes kamasz, a férfi, a családfõ,
az apa és természetesen a lángoló forradalmár, - mind-mind megjelent
az elõadás egy órájában. A végén pedig ott áll elõttünk az EMBER, aki
fél, érzi és vállalja a sorsát és Shakespeare-rel ellentétben azon töpreng,
hogy „Használ-e a világnak, aki érte föláldozá magát?”, mert számára a
“kérdések kérdése ez és nem a “Lenni, vagy nem lenni?”.
Az elõadást a helyi Széchenyi Általános Iskola felsõ tagozatos tanulóin
kívül, a csömöri Mátyás király Általános Iskola diákjai is
megtekinthették, meghívásunknak köszönhetõen.

Rendhagyó irodalomóra

Nem a legjobb a közbiztonság Kerepesen, s nem vigasz, ha
máshol is elõfordulnak hasonló állapotok. Ennek a helyzetnek a meg-
változtatásáért dolgozik lehetõségei szerint az önkormányzat, ezért
kezdeményezett lakossági fórumot Franka Tibor polgármester már-
cius 6-ára, melyen megjelent a Kistarcsai Rendõrõrs parancsnoka és
a Gödöllõi Rendõrkapitányság két bûnmegelõzéssel foglalkozó mun-
katársa: Ácsné Krisztina és Horváth Anikó.

Franka Tibor ismertette, hogy kiugróan sok a betörés és más
vagyon elleni bûncselekmény a városban, a kapitányság statisztikája
szerint a kerepesi eseteknél többet egyedül csak Bagon tartanak szá-
mon. Tavaly óta a regisztrált bûncselekmények száma 50 %-al nõtt.
Ezen változtatni kell! 

Ignéczi József õrsparancsnok úr bevezetõjében azt tartotta fon-
tosnak elmondani, hogy a lakosság és a rendõrség higgadtan beszél-
jék át a helyzetet, ismerje meg a lakosság, mit tesz a rendõrség a
bûnözés visszaszorítása érdekében, elsõ kézbõl kapjanak hivatalos
tájékoztatást.

Horváth Anikó rövid elõadásban ismertette az önvédelem, illetve
a vagyoni érték megvédése érdekében megváltozott jogszabály
lényegét, valamint tájékoztatást adott róla, hogy aki bûncselekményt
szenvedett el, az milyen segítséget kaphat anyagi, lélektani és jogi
vonatkozásban.

Akit kifosztották, ellopták, elrabolták a pénzét, értékeit, segítsé-
gért folyamodhat a Megyei Kormányhivatalhoz, ahol vissza nem
térítendõ támogatást adnak, hogy ne kelljen emiatt nélkülöznie,
éheznie. A vagyoni segítségnyújtás mellett kaphat az illetõ lélektani és
jogi segítséget is. Ezzel nem várják meg a nyomozás lezárultát, amint
a rendõrség kiadta az igazolást (a bejelentéstõl számított 5 napon
belül), hogy valóban bûncselekmény áldozatáról van szó, a
Kormányhivatal azonnali pénzügyi gyorssegélyt biztosít. Az
ügyintézés elindításában a rendõrség segít.

A jogos önvédelem, illetve a vagyoni érték megvédése új szabá-
lyozás alá esik, amely nagyobb jogokat biztosít a korábbiakhoz képest
a védekezéshez. Most sincs azonban korlátlan jogunk elbánni a
betörõvel, a támadóval, mert a jogszabály az arányos védekezést
határozta meg. Nem vizsgálja azonban a bíró az arányosságot a
következõ négy nevesített esetben: ha éjjel, fegyveresen, felfegyver-
kezve, vagy csoportosan törnek a testi épségünkre vagy vagyontár-
gyainkra. Ilyen esetekben tehát védekezhetünk, ahogy csak tudunk.
Ha azonban a négy feltétel egyike sem vehetõ figyelembe, akkor már
csak az arányosság szerint vagyunk jogosultak megvédeni magunkat
és vagyontárgyainkat, különben esetleg akár önbíráskodásnak is
minõsítheti a bíró a cselekedetünket.

A jelen lévõ lakosok több nyilvánosságra került lopásról,
betörésrõl számoltak be, súlyosnak ítélve, hogy sorozatban történ-
nek ilyen cselekmények, kerítésbontások, a tolvajok minden mozdít-
hatót visznek, s van ahová éjjelente rendszeresen visszatérnek. Az
emberek félnek, aggódnak.

Különösen visszatetszõ, hogy a bíróság sok esetben enyhe
büntetést szab ki és, ha a rendõrök elfogják az elkövetõket — több-
ségében néhány órán belül szabadon engedik azokat, s máris
folytathatják bûnös életvitelüket.

Ezzel kapcsolatban õrsparancsnok úr azt nyilatkozta, hogy a
rendõrség végzi a dolgát, sikerként könyvelik el minden bûnelkövetõ
elfogását. Azt már azonban nem tudják befolyásolni, hogy a bíróság
és az ügyészség milyen elbírálást tesz.

Igazán bíztató véleményt polgármester úr fogalmazott meg, aki
elmondta, hogy utánajárása eredményeként önálló rendõrõrs épül
Kerepesen, s egy további körzeti megbízott is szolgálatba áll
hamarosan a városban. 

Õrsparancsnok úr a lakosság részvételét is a lehetõségek közt
említette, akik hasznos bejelentésekkel élhetnének, amikor gyanús
eseteket észlelnek. Ugyancsak szükséges lenne a több településen
mûködõ SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) felélesztése. Ez
azt jelenti, hogy nem csak magukkal törõdnek, hanem egymással is,
ismerik egymás telefonszámait, riasztják egymást, s persze szükség
esetén a rendõrséget és a polgárõrséget is. 

Elhangzott, hogy erõsíteni célszerû a polgárõrséget is. Más tele-
pülésen jóval nagyobb létszámú ilyen szervezetek mûködnek. Ha
többen lennének a kerepesi polgárõrök, több járõrözésre lenne
lehetõségük, akár magukban, akár a rendõrséggel közösen.       W.K.

Hogyan védhetjük meg magunkat?
A kirabolt ember gyorssegélyt kaphat a Kormányhivataltól!

Közbiztonsági Fórum
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Március 05-én és 06-án nyílt napot rendezett az iskola,
amelyre a nálunk tanuló és a leendõ elsõs gyerekek szüleit is
szeretettel vártuk. Nagyon nagy érdeklõdést tapasztaltunk a
leendõ elsõs tanító nénik és a német nemzetiségi oktatás irá-
nyában. Iskolánk tanulói is izgalommal várták ezt a két napot,
ahol bemutatkozhattak szüleik és mások elõtt. Az érdekes,
változatos órák után kellemesen elfáradtunk. Reméljük, hogy
vendégeink kellõ betekintést nyerhettek az iskola mindennapi
életébe, s választ kaphattak felmerülõ kérdéseikre. 

Nyílt nap 
a Széchenyi Iskolában

KÖZVILÁGÍTÁSI FELHÍVÁS
Kerepes Város közvilágítási lámpatesteinek üzemeltetését,

javítását az Eurovill Kft végzi.
Ahhoz, hogy Kerepesen minden közvilágítási lámpatest megbízha-
tóan üzemeljen az Önök segítségét is kérnénk! Kérjük Önöket, ha
meghibásodott lámpatestet vesznek észre, jelentsék be
elérhetõségeink valamelyikén, hogy annak javítását mielõbb elvé-
gezhessük. Segítségüket köszönjük!

A bejelentést megtehetik:
levélben: Eurovill Kft. 

2230 Gyömrõ, Táncsics M. út 110.
e-mailben: kozvilagitaseurovill.hu

telefonon: 06 40/980-030
faxon: 06 29/530-101

Bejelentésük alkalmával kérjük, adják meg a település nevét, utca,
házszám, esetleg egyéb helymeghatározásra alkalmas információt.
A bejelentõ telefonszámát is szívesen vesszük, hogy a hibacím
keresése esetén segítséget tudjunk kérni.
Együttmûködésüket elõre is köszönjük!

Mágó Mihály, Eurovill Kft

Az országgyûlés által elfogadott 2011. évi CCIX törvény értel-
mében már csak olyan szervezet üzemeltethet viziközmûvet,
amely eléri az 50000 felhasználói egyenértéket. Ezen elõírásnak a
Szilasvíz Kft nem felelt meg, ezért a kerepesi és kistarcsai Önkor-
mányzat 2013. április hónapban döntött, hogy csatlakozik egy
nagyobb szervezethez és bérleti- üzemeltetõi szerzõdést köt a
Dél- Pest Megyei Viziközmû Szolgáltató Zrt-vel (DPMV Zrt). A
cég a törvényben foglaltaknak eleget tesz. 2014. október hónap-
ban a Magyar Energetikai Hivatal a mûködési engedélyt megadta. 

Kerepes és Kistarcsa csatlakozását csak ezt követõen vizsgálta
a Magyar Energetikai Hivatal. Az eljárás befejezéséig a Hivatal
2014. január 23.-tól a Dél- Pest Megyei Viziközmû Szolgáltató
Zrt-t közérdekû üzemeltetõnek jelölte ki. A Szilasvíz Kft ezen
idõpontot követõen már nem üzemeltethet, de még az elvégzett
szolgáltatás utáni díjat leszámlázza és beszedi. A DPMV Zrt a
Hivatal által meghatározott árat érvényesíti, amely nem tér el a
korábbi díjaktól. 

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás változatlanul folytatódik az
új üzemeltetõvel, amely jelentõs mûszaki és gazdasági háttérrel
rendelkezik. Kerepes és Kistarcsa település a DPMV Zrt Szilas
Menti Üzemigazgatósághoz tartozik Nagytarcsa és Pécel telepü-
léssel együtt. A szervezeti egység vezetésével Dombi János
vízépítõ mérnököt bízták meg, aki 1987 óta dolgozik a viziközmû
szolgáltatás területén. 

Kerepes és Kistarcsa város Európai Uniós pályázatot nyújtott
be ivóvíz minõség javítására, melyet megnyert. 2013. évben kivá-
lasztásra került közbeszerzési eljárás során a kivitelezõ. A beru-
házás keretében új tisztítási technológia, gépház és
vezetékhálózat épül. A meglévõ ivóvíz hálózatot speciális techno-
lógiával teljes hosszában átmossák.  100 db-nál több új tûzcsap és
tolózár kerül beépítésre. A munkák során szakaszosan utcákat
kell kizárni a szolgáltatásból, amelyrõl a lakosságot folyamatosan
értesítjük. Minden esetben ivóvíz szállító tartálykocsi áll majd
rendelkezésre az érintett területen, amennyiben a vízhiány a
rendeletben elõírt idõtartamot meghaladja. 4 db új kút hálózatra
kötését is tartalmazza a beruházás. 

A munkák befejezési ideje 2015. január hónap. Ettõl az
idõponttól jelentõsen javul az ivóvíz ellátás színvonala. Nyári
csúcsidõszakban is lesz elegendõ mennyiségû és nyomású ivóvíz
a hálózatban. A tisztítási technológiai sor beüzemelését követõen
lényegesen javul az ivóvíz minõsége. A beruházással nem érintett
létesítmények, berendezések felújítását a karbantartási
ütemtervnek megfelelõen ez év áprilisában megkezdjük. 

Az ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos kérdéseikrõl honlapun-
kon kaphatnak tájékoztatást a www.dpmv.hu oldalon. Az ügyfél-
szolgálati és hiba bejelentési telefonszámok változatlanok.

Ügyfélszolgálat: 28/492-110
Ivóvíz hiba bejelentõ: 28/492-110
Szennyvíz: 026-28/470-752 

Dombi János DPMV Zrt 

Tisztelt Vízfogyasztók!

„Itt a farsang, áll a bál...”
Sziasztok! Panka vagyok. Foglalkozásom: terápiás kutya. Fajtám: mudi. Kerepesen
dolgozom, a Napfény Házában. Ottani kalandjaimat írom le nektek.

Elõzõ mesémben megígértem, elmesé-
lem, hogyan zajlott nálunk a farsang. Furcsa
dolog ez. Egyszer egy évben az emberek
fontosnak tartják, hogy álarcot vegyenek, és
egy kicsit kirúgjanak a hámból. Bár a gazdim
azt mondta, hogy legtöbben máskor is visel-
nek álarcot, csak láthatatlan álarcot. És nem
királylánynak, vagy kalóznak öltöznek,
hanem a „jó munkaerõ”, a „szeretõ apa”, a
„hûséges hitves”, a „csodás háziasszony”
álarcát váltogatják a „lóg, ha nem néznek a
körmére”, a „durva, zsarnok szülõ”, a „más-
felé kacsintgató, társát semmibevevõ” és a
„családját elhanyagoló, egész nap csak
semmittevõ” álarcokkal. De ezeket a dolgo-
kat én nem értem. A kiskutyák és az ellátot-
tak ilyen álarcot nem viselnek. Mi bizony
mindig ugyanolyanok vagyunk.

Nézzünk például engem! Ha bejössz a Napfény Házába, megugatlak. Ez
biztos. Mert kutya vagyok. Soha nem foglak mondjuk megnyávogni. Utána
megszagollak, és barátok leszünk. De ha egyszer csóválom neked a farkam,
másnap biztos, hogy nem foglak bokán harapni! Az ellátottak is ilyenek:
egyszerûek, egyenesek. Nem képmutatók. Ha fáj nekik valami, sírnak. Nem
csinálják azt, mint a „normális” emberek: eljátszom, hogy nem fáj, hogy nincs
baj, aztán jön a gyomorfekély, a pánikbetegség, az infarktus. Ha meg szeretnek,
akkor nem méricskélik a szeretetet, odaadnak mindent, egész szívüket, lelkü-
ket. Nem tudnak „úgy tenni, mintha”. Nem tudnak „szalonképesen” viselked-
ni. A gazdim úgy mondja: nincs bennük hamisság.

De térjünk vissza a farsangra! Mert játékból mi is álarcot vettünk. Én „cow
dognak” öltöztem (de csak egy kicsit, mert nagy volt rám a kalap). De volt ám
cica is, meg egérke, meg doktor néni, meg sportoló, meg bagoly, meg cow-
boy, meg Batman... felsorolni sem tudom, mennyiféle! És sok vendég is volt:
szülõk, testvérek, barátok. 

Köszöntõvel kezdtünk, mint mindig. „Itt a farsang, áll a bál...” - énekelték
együtt kicsik és nagyok. Ezt követte egy komoly vetélkedõ. Volt mindenféle
feladat: süti evés, bukfenc, kutyautánzás (azt velem kellett csinálni!!!), rajz,
ének... minden, amit csak ki lehet találni. Az óriási küzdelem végül döntetlen-
nel ért véget, mindkét csapat oklevelet és ajándékot kapott. A jó munkát
közös sütizéssel és üdítõ iszogatással, kötetlen beszélgetéssel ünnepeltük
meg. Még a Polgármester úr is eljött, vele is lehetett beszélgetni, ellátottaknak
és szülõknek egyaránt. Csak a kiskutyák nem kaptak sütit. Szomorkodtam is,
de utána megvigasztaltak egy kis kutyakeksszel.

Jó kis nap volt. Remélem, a következõ ünnepségünkre ti is eljöttök.
Legközelebb egy kevésbé vicces témáról: a betegségekrõl, és az orvosi vizsgá-
latokról írok nektek. Addig is vigyázzatok magatokra!

Panka meséi 5.



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2014. MÁRCIUS 19

2008 október 20.-án szíven ütött egy riport. Fõsulis voltam
és az amerikai elnökválasztási kampányt elemezve kapcsol-
gattam 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 barátnõmtõl, egy elbûvölõ odesszai lánytól
tudtam, hogy milyen viszonyok közt élnek keleti
szláv szomszédaink. Ilyesztõ dolgokat 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 sül-
lyedhettünk 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
számomra és szeretteim számára. Huszonéves voltam,
dühös és elkeseredett. Nem kellett hozzá sok ész, hogy
belássam: egy teljesen kiszolgáltatott és végletekig eladó-
sodott  állam polgáraként vághatok bele életem egzisztenci-
aépítõ szakaszába. Ráadásul egy világgazdasági válság kezde-
tén. Reménytelenül.

A rákövetkezõ két évben baráti társaságom tagjai egytõl-
egyig leléptek Angliába és Spanyolországba. Én félbehagy-
tam a fõsulit és visszamentem dolgozni. Aztán jött 2010 és a
kétharmad. Bevallom szkeptikus voltam: ha a hitel fel-

használása közben is meg kell szorítani a nadrágot, mi vár
ránk akkor, amikor majd vissza kell fizetni?

Ehhez képest három év elteltével jobban állunk, mint
akkori legmerészebb álmaimban: határidõ elõtt vis-
szafizettük 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 önkormányzatok mûködését már nem bénítja a kezel-
hetetlen adósság, mert az állam átvállalta tõlük. Az az állam,

melynek nevében korábban a szocialisták
adósságspirálba kergették az önkormányza-
tokat (is). Ahogy tették ezt továbbá a deviza-
hitelesekkel, akik számára újabb és újabb
megoldási javaslatokat 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 csi-
tulni!

Az mondjuk szinte meglepett, mikor egy bal-
liberális közgazdász jóbarátom karácsonyi
borozásunk során megdícsérte a korábban álta-

la is megkérdõjelezett, szidott  és lesajnált Matolcsi-féle gaz-
daságpolitikát. Nem hitte volna, de mûködik - mondta.
Ahogy Európa se hitte volna, de ma már sorra másolják a
sikeres unortodox megoldásokat. És miután kikeveredtünk
a mocsárból, melybe a Gyurcsány-Bajnai-Kuncze-Fodor-
Mesterházy fémjelezte brigád lökött bennünket,  arra is
maradt energia, hogy kormányunk elérje a korábban
gátlástalanul 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
Fizetett politikai hirdetés

KRESZfelfrissito.hu programba magánszemélyeken túl szervezetek, cégek is
regisztrálhatnak. A www.kreszfelfrissito.hu oldalon tesztelheti tudását és felfrissít-
heti, amire már kevésbé emlékszik. A Tanuloknak.hu program ingyenes képzésein
a köznevelési intézmények valamennyi tanulója és pedagógusa részt vehet. Az
intézmények között versenyt indítanak, melynek keretében értékes ajándékot jut-
tatnak el a legaktívabb intézmények számára. A verseny állása folyamatosan
nyomon követhetõ a www.tanuloknak.hu weboldalon.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság által életre hívott Közúti
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében közlekedési és közlekedésbiztonsági ismeretek oktatását kívánja ingyene-
sen biztosítani a Magyar Állam. A közlekedésbiztonsági projekt 2014. június 15-ig tart.

Ingyenes elektronikus (e-learning) tananyagok
Az oktatás során nem kell vaskos könyveket lapozgatnia, hiszen a tanulási folyamat számítógépen, az interneten keresztül tör-
ténik. Az e-learning tananyagok jellemzõinek megfelelõen a közlekedésbiztonsági ismeretek a megszokottól eltérõ, szórakoz-
tató és interaktív formában kerülnek a monitorokra, ami elõsegíti az információk könnyebb és jobb elsajátítását. Próbálja ki,
hogyan mûködik!

Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram
Ingyenes állami e-learning képzéssel a biztonságosabb közlekedés érdekében!
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