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KEREPESI VÉLEMÉNY

Október Ünnepén
1956-os forradalmunkra a Forrás

Mûvelõdési Házban emlékeztünk egy szép és
megható rendezvényen, melyet Franka Tibor
polgármester idevágó gondolatai nyitottak
meg, majd Wittner Mária forradalmár mond-
ta el, mint egykori szabadságharcos, a mai
napig érvényes tapasztalatait. 

Wittner Mária nem csak tudja, mi történt
akkor, át is élte 19 évesen. Csodálatos körül-
mények közt nem találta el egyetlen ellensé-
ges golyó sem, ám a kommunisták börtönbe
vetették, megkínozták, s halálra ítélték. Több
alkalommal vetett számot élettel és halállal,
amikor a siralomházban töltötte az „utolsó
éjszakát”, ám valamilyen isteni csoda folytán
mindig valaki mást akasztottak föl.
Fokozatosan végezték ki cellatársait, vitték el
mellõle, mindig úgy, hogy õ lesz a következõ.
Végül mégsem végezték ki, kegyelmet
kapott, de ezzel együtt is 13 évet töltött a
Kádár korszak börtönében, ahol nem csak
õrizték, de gyûlölték is a foglyokat.

Wittner Mária azt érezte, hogy megmene-

külése isteni akaratnak köszönhetõ, s
szabadulása után megfogadta, élõ szemtanú-
ként nem fogja be a száját, feladatának érzi
ma is, hogy ahová hívják, elmondja az igazsá-
got, akár tetszik, akár nem tetszik az valaki-
nek. Ez a feladat jutott neki osztályrészül,
mivel társai csak koporsóban jutottak ki a
börtönbõl, így neki kötelessége helyettük is
elmondani mi történt 1956 õszén, s mi tör-
tént azóta is…

Akkor is rendkívül következetesen és féle-
lem nélkül olvasta a kommunisták szemére
kendõzetlenül a bûneiket, amikor ezt az
Országházban volt alkalma kifejteni, azok
elõtt az országgyûlési képviselõk elõtt, akik
vagy maguk, vagy felmenõik lövettek a
tüntetõ magyar fiatalokra, ontották vérüket
és behívták az elnyomó szovjet páncélosokat.

Wittner Máriát ez alkalommal is lélegzet
visszafojtva hallgatta az egybegyûlt népes
hallgatóság, idõs és fiatal, s beszédére a koro-
nát az iskola gyermekeinek, azaz a mai
fiataloknak az elõadása tette fel.

Egy magyartanár gondolatai 1956 alkalmából
Magyartanárként, mûsor szervezõként az évek hosszú során megtapasztaltam, hogy az iskolák, külö-
nösen az általános iskolák szép és megtisztelõ, de ugyanakkor nagyon felelõsségteljes és szinte meg-
oldhatatlan feladata minden évben szép, tartalmas és új mûsort összeállítani nemzeti ünnepeink tisz-
teletére. A cél persze mindig hasonló: olyan elõadást kell készíteni, amely a tanuló ifjúsághoz közel
hozza ezeket a nagyszerû eseményeket és embereket.  Értelmükhöz vagy szívükhöz szólva, évrõl
évre másképp és máshogy, de megérteti velük ezeknek a „sorsfordító idõknek”a fontosságát
nemzetünk, jelenünk és jövõnk érdekében. Példát mutatva, példaképeket állítva segíti majd életük
fontos döntéseik meghozatalában õket.
Különösen igaz ez 1956. október 23-ára készülõ mûsorok esetében. Nincs benne a történelem
könyvükben, az irodalom sem szól róla, nem tananyag még ebben az életkorban. És különösen
nehéz volt ez ebben az évben, mert mûsorunknak egyszerre kellett szólnia a kisdiákhoz, a felsõ
tagozatos kamaszhoz, a felnõttekhez, az eseményekrõl semmit nem tudókhoz, a jól tájékozottak-

hoz, a fásultakhoz, a fáradtakhoz, az érdeklõdõkhöz,
esetleg a szemtanúkhoz is. 
Egy hónapig készültünk. 26 felsõ tagozatos diákkal.
Tizenévesek, egyikük sem több 14 —nél, a legfiatalab-
bak 11 évesek. Minden próba egy megmérettetés is.
Tanulás, kitartás, elszántság, türelem. És kérdések, és
kérdések … Kik és miért, miért akkor, miért egye-
dül…mit jelent az a szó…és tényleg megtörtént? És
néha már a megtalált válaszok. Meg zene, mert az
mindenkié, szép szavak, mert ahhoz meg jogunk van,,
okos gondolatok és nagy elszánások: megcsináljuk.
Nem volt könnyû.  Több mint 30 munkaóra tanítás
után, hétvégén is.  Néha veszekedések és elkesere-
dés. Talán mégsem fog sikerülni?! Aztán összeállt,
aztán már ment ….örültünk és  énekeltünk.
Mindannyian. Csillogó szemmel. Mert mi elhittük: 

Szállj fel, szállj szabadon, mint a madár,
Sorsod végtelen út, nincsen határ.
Célhoz bárhol érsz, itt a hazád,
Készül az új világ.

Az iskolai és különösen a városi ünnepély felemelõ és megindító volt. Gyermekeink együtt élhették át a könnyes szemû, meghatódott
felnõttekkel, hogy „a szó hatalmas fegyver”, és a tiszta szív még inkább.
Úgy tapasztaltam, hogy munkánk nem volt hiábavaló. Talán sikerült néhány felejthetetlen percben adni valami fontosat minden jelenlévõnek. Talán
egy dallamot, talán egy mondatot, egy képet, egy választ a mi hitünkrõl, és arról, hogy megtalálhatjuk újra a reményt. A reményt arra, hogy a mi
fiataljaink is tudják és teszik majd a dolgukat, ha lesz, aki megtanítja õket. 
Köszönöm mindenkinek: gyerekeknek, felnõtteknek, pedagógus társaimnak, emlékezõknek, akik osztoztak velünk ebben a felemelõ érzésben.

Müllnerné Sz. Margit

A hallgatóság megtöltötte a nagytermet

Wittner Mária

Franka Tibor
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KEREPESI VÉLEMÉNY
Kerepes információs lapja • Megjelenik havonta  3800 példányban. Kerepes Város Önkormányzata megbízásából kiadja: Windhager Kft. 

•Felelôs szerkesztõ: Windhager Károly. • A szerkesztôségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra.
Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg és nem küldünk vissza. 

Anyagleadás: windhager@decens.eu, gorgenyister@gmail.com, velemeny@kerepes.hu, telefon: 06-30-335-9050. 
Anyagleadási határidõ: tárgy hó 15-e. 

Nyomdai elõkészítés: jenografika@gmail.com • Nyomda: Berei és Társa Nyomda, Mogyoród. 

A Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban HVB) tagjait
Kerepes Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
164/2014.(VIII.25.) Kt. határozatával választotta meg. Alakuló
ülését 2014. augusztus 27-én tartotta, ahol tagjai a
polgármester elõtt letették a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) szerint meghatáro-
zott esküt.

Tevékenysége során mindvégig igyekezett eleget tenni a
Ve., illetve az önkormányzati választásokra irányadó más jog-
szabályok által meghatározott követelményeknek. A választá-
si eljárás során fokozottan figyelt a határidõk betartására, a
választás alapelveinek tiszteletben tartására, a törvényesség
biztosítására.

Eddigi mûködése során (2014. augusztus 27. — 2014. októ-
ber 22. között) összesen 17 alkalommal ülésezett, és 127
határozatot hozott. 

2014. szeptember 8-áig 82 határozattal döntött a polgár-
mesterjelöltek, az egyéni választókerületi, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselõjelöltek nyilvántartásba
vétele ügyében. Ennek eredményeként mindösszesen 5 pol-
gármesterjelölt, 51 egyéni választókerületi, 8 német, 8 roma
és 5 szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselõjelöltet vett
nyilvántartásba.

A HVB összesen 10 kifogást bírált el. 5 esetben a kifogást
érdemi vizsgálat nélkül utasította el, mivel az nem felelt meg a
Ve. 212. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követel-
ményeknek. 5 esetben a kifogást nem tartotta megalapozott-
nak, a jogszabálysértés tényét a HVB nem állapította meg,
ezért a kifogásoknak nem adott helyt, azokat elutasította. 

A HVB kifogást elutasító határozata ellen 4 esetben élt fel-
lebbezéssel a kifogás benyújtója. A Területi Választási
Bizottság 2 esetben a HVB határozatát helyben hagyta, 2 eset-
ben a HVB határozatát megváltoztatta és a kifogásnak helyt
adott.

Választási eredmények:
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek,

továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselõk általános
választását 2014. október 12. napján megtartottuk. A válasz-
tásra irányadó jogszabályok alapján 8 egyéni választókerület,
ezen belül 8 szavazókör lett kialakítva. A képviselõ-testület 8
tagja egyéni választókerületbõl, míg 3 tagja kompenzációs
listáról került a képviselõ-testületbe. A választás rendben
lezajlott. A város választópolgárai öt polgármesterjelöltre és a
nyolc egyéni választókerületben összesen 51 képviselõjelöltre
adhatták le voksukat. A nyilvántartásba vett nemzetiségi
önkormányzati képviselõkre német, roma és szlovák nemze-
tiségenként a nemzetiségi névjegyzékben szereplõ választó-
polgárok szavazhattak. 

A választópolgárok száma a szavazás napján 8275 fõ volt,
szavazatát 3701 (44,73 %) választópolgár adta le.

A polgármesterjelöltekre leadott érvényes szavazólapok
száma 3628 db volt. Ebbõl a választópolgárok 1660 szavazatot
(45,76 %) Franka Pál Tibor (Összefogás Kerepesért
Egyesület, ÖKE), 858 szavazatot (23,65 %) Springer Friedrich
Horst (független jelölt), 479 szavazatot (13,2 %) Vig János

(JOBBIK), 442 szavazatot (12,18 %) Laukó András Zsolt
(EGYÜTT-MSZP-DK-PM) és 189 szavazatot (5,21 %) Csák
Zoltán (Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület, SZTE) pol-
gármesterjelöltre adtak le. 
A HVB megállapította, hogy a választás eredményes
volt, a megválasztott polgármester Franka Pál Tibor, az
ÖKE polgármesterjelöltje.

Képviselõjelöltek:

1. sz. egyéni választókerület: képviselõjelöltek száma 7
fõ, a választópolgárok száma a választás napján: 1078 fõ, sza-
vazóként megjelent választópolgárok száma: 525 fõ (48,7 %),
az érvényes szavazólapok száma: 504. Megválasztott
képviselõ 175 szavazattal (34,72 %): Nagy Anna - Független
jelölt

2. sz. egyéni választókerület: képviselõjelöltek száma 6
fõ, a választópolgárok száma a választás napján: 1061 fõ, sza-
vazóként megjelent választópolgárok száma: 509 fõ (47,97
%), érvényes szavazólapok száma: 482. Megválasztott
képviselõ 158 szavazattal (32,78 %): Dr. Vaszil László - ÖKE

3. sz. egyéni választókerület: képviselõjelöltek száma 8
fõ, a választópolgárok száma a választás napján: 1016 fõ, sza-
vazóként megjelent választópolgárok száma: 465 fõ (45,77
%), érvényes szavazólapok száma: 451. Megválasztott
képviselõ 164 szavazattal (36,36 %): Kiss Károly - ÖKE

4. sz. egyéni választókerület: képviselõjelöltek száma 6
fõ, a választópolgárok száma a választás napján: 1143 fõ, sza-
vazóként megjelent választópolgárok száma: 434 fõ, érvényes
szavazólapok száma: 410. Megválasztott képviselõ 131 szava-
zattal (31,95 %): Nagy László — ÖKE

5. sz. egyéni választókerület:  képviselõjelöltek száma 5
fõ, a választópolgárok száma a választás napján: 981 fõ, szava-
zóként megjelent választópolgárok száma: 384 fõ, érvényes
szavazólapok száma: 370. Megválasztott képviselõ 142 szava-
zattal (38,38 %): Jakab Mariann - ÖKE

6. sz. egyéni választókerület: képviselõjelöltek száma 6
fõ, a választópolgárok száma a választás napján: 1055 fõ, sza-
vazóként megjelent választópolgárok száma: 468 fõ, érvényes
szavazólapok száma: 453. Megválasztott képviselõ 163 szava-
zattal (35,98 %): Szabó Anikó — ÖKE

7. sz. egyéni választókerület: képviselõjelöltek száma 8
fõ, a választópolgárok száma a választás napján: 893 fõ, szava-
zóként megjelent választópolgárok száma: 409 fõ, érvényes
szavazólapok száma: 397. Megválasztott képviselõ 146 szava-
zattal (36,78 %): Liptay Gábor - ÖKE

8. sz. egyéni választókerület: képviselõjelöltek száma 5
fõ, a választópolgárok száma a választás napján: 1048 fõ, sza-
vazóként megjelent választópolgárok száma: 507 fõ, érvényes
szavazólapok száma: 492. Megválasztott képviselõ 259 szava-
zattal (52,64 %): Bakai Kálmán — ÖKE

Kompenzációs listáról mandátumot szerzett
képviselõk:
Gombkötõ Róbert — EGYÜTT-MSZP-DK-PM
Nagy Irén — SZTE
Vig János — JOBBIK

Kerepes Város Helyi Választási Bizottságának beszámolója
az önkormányzati képviselõk és a polgármester választása, továbbá

a nemzetiségi választás eredményérõl
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Franka Tibort magabiztos fölénnyel
választotta Kerepes város harmadszor is
polgármesterévé. Ez alkalomból kér-
tünk nyilatkozatot polgármester úrtól
terveirõl, elképzeléseirõl és a választás
kapcsán felgyülemlett tapasztalatairól.

- Hogy értékeli polgármester úr a
választási eredményt?

- Nem egyedül én, hanem az Összefo-
gás Kerepesért Egyesület kiegészülve a
helyi Fidesz-KDNP-vel nyertünk
meggyõzõ fölénnyel ezen a választáson. A
8 egyéni körzetbõl 7-ben a mi tagunkat
választották meg képviselõnek az ember-
ek. Magam, a polgármester választást min-
den körzetben megnyertem és összessé-
gében kétszer annyi szavazatot kaptam,
mint a második legeredményesebb jelölt.
Ez az ellenem irányuló gyalázkodó kam-
pányhadjárat ellenére sikerült. A választó-
polgároknak helyén volt az eszük és kitün-
tettek minket a bizalmukkal. Kerepes pol-
gárai ezek szerint látják és elismerik azokat
az eredményeket, amelyeket az õ támoga-
tásukkal, bizalmukból hoztunk létre és
szeretnénk a jövõben is létrehozni
Jellemzõ, hogy az a polgármesterjelölt, aki
mindössze 5 %-ot kapott, tett bejelentést
ellenem a választási bizottságoknál, hogy
megkeserítse az életünket. 

Mindezek ellenére azt gondolom, hogy
most már a holnappal kell foglalkoznunk,
nem a tegnappal. Köszönetet mondok, és
a hálámat fejezem ki Kerepes város polgá-
rainak, akik elmentek és szavaztak. 

A csapatunk tagjai kipróbált, mûvelt és
több esetben fiatal emberekbõl áll. Mind a
hét körzetben jelentõs fölénnyel nyerték
meg a választásokat. A 2. körzetben dr.
Vaszil László gyerekorvos, a 3-ban Kiss
Károly volt alpolgármester, a 4-ben Nagy
László iskolaigazgató, az 5-ben Jakab
Mariann közgazdász, a 6-ban Szabó Anikó,
aki a Pénzügyi Bizottság elnöke és már 8
éve tagja a testületnek, a 7-ben Liptay
Gábor tanár, a 8-ban Bakai Kálmán, a Járási
Hivatal dolgozója. A nevükben is köszö-
nöm a bizalmat és reméljük, hogy ennek
megfelelve tudjuk szolgálni a város javát.

A testületbe került Nagy Anna, Víg
János, Nagy Irén és Gombkötõ Róbert.
Utóbbi három listáról. Õket nem
minõsítem, remélem, a város érdekében
akarnak dolgozni.

- Milyen felállásban fogják irányítani
a munkát a városban?

- A bizottságok vonatkozásában változást
tervezek, eddig négy bizottságunk volt,
bizottságonként 7 fõvel. Most azt javaslom a
képviselõ-testületnek, hogy növeljük a
bizottságok számát 5-re. Marad természete-
sen a Pénzügyi Bizottság, az Oktatási
Bizottság, és a Településfejlesztési Bizottság.
A Szociális Bizottság egészüljön ki sport és

kulturális tevékenységgel, tekintettel arra,
hogy a város sportja megerõsítésre szorul.
Ugyanakkor a Településfejlesztési
Bizottságtól vonjuk el a környezetvédelmet
és hozzuk létre új bizottságként a
Közbiztonsági és Környezetvédelmi
Bizottságot. Ez lesz az 5. bizottság. A közbiz-
tonságról felesleges mondanom, hogy mire
gondolok és miért szükséges ezzel kiemel-
ten foglalkoznunk Kerepesen, ahol három
közbiztonsági tekintetben veszélyes gócpont
is található. Ugyanakkor a környezetvéde-
lem szükségessége sem szorul magyarázat-
ra, hiszen sokan láthatják, hogy erdõben, út
mellett mindenütt egyre nagyobb és gyako-
ribb a szemét. Több ember ugyanakkor
nem lesz a bizottságokban, mivel a
létszámukat 7 fõrõl 5 fõre csökkentjük. Így
hatékonyabb munkát és nagyobb vitákat
várok a bizottságokban, s ha az érdemi
kérdések ott eldõlnek, akkor a testület elé
terjesztett javaslatok nagy valószínûséggel
megszavazhatók lesznek. 

Alpolgármesternek Kiss Károly volt
alpolgármestert jelölöm és kérem a
testülettõl a megszavazását. Egy
társadalmi, kulturális és image-építõ alpol-
gármesterben is gondolkodom, de még
nem tartunk itt, most legfeljebb egy
kabinetvezetõrõl lehet szó. Meglátjuk,
hogy hogyan mûködik majd a testület,
milyen eredményeink lesznek. Ha az elért
eredmények, a pályázatokon való részvétel
és a fejlõdés olyan szintû, akkor vissza
fogok térni a másik alpolgármester szüksé-
gességére. 

- Gondolom, nincs megállás, a
városfejlesztõ, szépítõ munka most is
folyik. Hol tartunk?

- Természetesen nem álltunk le egy pil-
lanatra sem. A településfejlesztés terén
már az újabb utakat jelöljük ki, amelyeket
aszfaltoztatni szeretnénk. Az
iskolabõvítéssel elindultunk, az M31 lehaj-
tójának ügyében tovább lobbizunk és
reméljük, hogy sikerülni fog. Nagyon fon-
tosnak tartjuk azt is, hogy 8 hektár
területünk van, ami azonnal bevethetõ,
azaz hasznosítható. A Családsegítõ
intézmény felsõ telkén egy aprójószág
tenyésztõ vállalkozás beindításán
dolgozunk. Ezáltal lehetõség nyílna, hogy a
baromfitenyésztésbe, tojástermelésbe
szakma nélküli képzetlen munkanélkülie-
ket is bevonjunk. Hasznos, értékteremtõ
munkát kell adni az embereknek. Azon a
nyolc hektárom pedig megtermelhetnénk
a baromfiaknak szükséges takarmány
jelentõs részét.

Kacérkodunk a gyógynövénytermesz-
tés gondolatával is. Ennek piaci viszonyai
azonban bonyolultabbak. Erre az iparágra
komoly monopóliumok tették rá a kezü-
ket, de ez sem lehetetlen. Ennek a kipró-
bálásához is hozzáfogunk. 

Vannak beruházó jelentkezõk az ipari
területünk egy részére, akad köztük külföl-
di is, ezeket a tárgyalásokat tovább folytat-
juk.

Ami a kerepesi lakosok számára talán a
legfontosabb, semmilyen adóemelését,
új adó bevezetését nem tervezzük!
Nem megszorításokon gondolkodunk.
Úgy kell pályáznunk, úgy kell gazdálkod-
nunk, hogy az emberek életét ne tegyük
nehezebbé. Kerepes városa úgy legyen
továbbra is sikeres, hogy annak terheit ne
hárítsuk a lakosságra, viszont minél jobban
érezzék magukat ebben a városban. Ezt
kívánjuk ellenfeleinknek, sõt néhány ellen-
ségünknek is. Utóbbiak esetében alpári
viselkedésük miatt — mivel a bocsánatkérés
elmaradt - a szükséges jogi lépéseket meg-
teszem.

- Mi az, amihez még ebben az
évben hozzákezdenek, vagy be is
fejeznek?

- Érkeznek az árajánlatok szabadtéri
fitness parkokra, amelybõl többet is sze-
retnénk létesíteni, ez sokak álma. Két
kutyafuttatót is el akarunk készíttetni, erre
is jelentõs igény van a városban. Egy kisebb
mûfüves pályát is fel szeretnénk avatni a
szilasi nagyréten. November végére pedig
befejezõdik a sportház felújítása. 

Nagyon szeretnénk pályázni a csatorna-
hálózat kiépítésére. Ez több százmilliós
beruházást jelentene Széphegyen és a
Szabadság úton.

Hátra van még a megegyezés a
Hungaroring vezetõjével. Szeretném meg-
szerezni az idei évre is a 10 millió forintos
támogatásukat. Ebbõl a pénzbõl az Állo-
más utcai résznél szeretnénk lebetonozni
még a parkolót, illetve az egyik óvodában
az ablakcseréket megkezdeni.

A vége felé közeledik az ivóvízminõség
— javító munka. Elég sok bosszúságot oko-
zott. Elnézést kérek miatta. Nem egyszerû
és fõleg nem olcsó folyamat, ezért az egész
várost fel kellett túrni. 

- Szeretnénk bepillantást nyerni a
távlati tervekbe is…

Van tennivalónk bõven. Farkas Flóriánt
kinevezték kormánybiztosnak, Orbán
Viktor miniszterelnök úr mellé. Vele és az
illetékes minisztérium államtitkárával óhaj-
tom felvenni a kapcsolatot a jelenlegi Gyár
utcai telep részleges felszámolásának,
illetve a cigány munkaerõ
foglalkoztatásának lehetõségeirõl a barom-
fitenyésztésben, illetve a növénytermesz-
tésben. 

Az sem titok hogy Kerepes város önálló
rádió és televízió kiépítésében gondolko-
dik. Ez irányban is megteszem a lépéseket.
Tárgyilagos és a város valódi fejlõdését
szolgáló tájékoztatást szeretnénk megvaló-
sítani, mert ami most folyik nálunk, az egy-
oldalú, öncélú és méltatlan a városhoz. 

Adók helyett ipar, tojás és televízió

Gazdasági és lelki közösségépítés
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Kerepes városban a nemzetiségi választások eredményekép-
pen három nemzetiségi önkormányzat alakulhat meg, a
német, a roma és a szlovák nemzetiségi önkormányzat.
A nemzetiségi önkormányzatok alakuló ülésüket 2014.
október 27-én, a képviselõ-testületi ülést követõen tartják,
tagjaiknak a jogszabályban elõírt esküt/fogadalmat le kell ten-
niük, elnöküket és elnökhelyettesüket meg kell választaniuk

Német Nemzetiségi Önkormányzat: 
Springer Friedrich Horst az ÉMNÖSZ jelölõ szervezet jelölt-
je 52 szavazatszámmal
Springer Krisztina az ÉMNÖSZ jelölõ szervezet jelöltje 46
szavazatszámmal 
Szász Andorné az ÉMNÖSZ jelölõ szervezet jelöltje 28 sza-
vazatszámmal 
Burger István Károly az ÉMNÖSZ jelölõ szervezet jelöltje 24
szavazatszámmal 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 
Gáspár Tiborné az MCF jelölõ szervezet jelöltje 30 szavazat-
számmal,
Szántó Anikó az MCF jelölõ szervezet jelöltje 30 szavazat-
számmal 
Oláh Ibolya az MCF jelölõ szervezet jelöltje 25 szavazat-
számmal 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat:
Kiss Károly a SZLOVÁK UNIÓ-MSZSZ-KSZ jelölõ szervezet
jelöltje 62 szavazatszámmal,
Pecsenyiczki Mihályné a SZLOVÁK UNIÓ-MSZSZ-KSZ
jelölõ szervezet jelöltje 52 szavazatszámmal,
Tarnóczki Lászlóné a SZLOVÁK UNIÓ-MSZSZ-KSZ jelölõ
szervezet jelöltje 51 szavazatszámmal, 
Zombori Huberné a SZLOVÁK UNIÓ-MSZSZ-KSZ jelölõ
szervezet jelöltje 44 szavazatszámmal.

FÖLDHIVATALI
TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. május 1-jén a törvény
erejénél fogva megszûnt a mezõ- és erdõgazdasági földekre,
nem közeli hozzátartozók között, szerzõdéssel alapított
haszonélvezeti jog, továbbá használat joga (a továbbiakban
együtt: haszonélvezeti jog). 

A földhivatalnak legkésõbb 2015. július 31-ig törölnie kell az
ingatlan-nyilvántartásból valamennyi, a fenti elõírás hatálya alá
tartozó haszonélvezeti jogot.
A törlési kötelezettség nem terjed ki a közeli hozzátartozók
között alapított haszonélvezeti jogra, ezért a törvény alapján a
bejegyzett haszonélvezeti jogosultnak nyilatkozatot kell ten-
nie arról, hogy a közte és haszonélvezetet engedõ személy
(tulajdonos, volt tulajdonos) között a szerzõdéskötés
idõpontjában a közeli hozzátartozói jogviszony fennállt-e,
vagy sem.

2014 októberében az érintettek értesítésre kerülnek nyi-
latkozattételi kötelezettségükrõl. 
A nyilatkozatot a felhívás kézhezvételétõl számított 15 napon
belül, de legkésõbb 2014. december 31-ig lehet megtenni. Ezt
követõen a nyilatkozattételt elmulasztók haszonélvezeti
joga törlésre fog kerülni. 
Az eljárás díjmentes.

Kérjük Önöket, hogy a megküldött formanyomtatványokat
kitöltve, a hozzátartozói viszonyt igazoló eredeti okiratokkal
együtt /egyenesági rokonok és testvérek esetén születési anya-
könyvi kivonatok, házastársak esetén házassági anyakönyvi kivo-
nat, más közeli hozzátartozói viszony esetén gyámhivatali
határozat/ ügyfélfogadási idõben nyújtsák be lehetõleg személye-
sen, vagy küldjék meg postai úton a felhívást kiadó földhivatal-
hoz. Az eredeti anyakönyvi kivonat és a gyámhivatali határozat
személyes benyújtás esetén azonnal, postai elõterjesztés esetén
az eljárás lezárultát követõen minden esetben visszajuttatásra
fog kerülni a nyilatkozatot tevõ részére.

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Nemzetiségeink
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Megkérdeztük néhány
utcalakó véleményét t az
új útról

Péntek Miklós
1977. óta lakom itt, akkor épít-
keztem. Javítgatták ezt az utat
mindig, de most ez a polgármes-
ter végre tett valamit.
Megcsinálta a burkolatokat, a
vízelvezetô árkokat. Én bízom a
polgármesterben, szóltunk neki
és már intézkedett is.
Ezt nem lehet úgy megcsinálni,

mint egy országutat, mert ez
csak egy belsô út. 
Én is ilyen helyen dolgoztam,
útburkolóként több mint 40
évig. 

Unger Károly
1976. óta lakom itt, én építet-
tem ezt a házat. Az út tökéletes.
Le a kalappal. Ez az út elôtte
már katasztrofális volt. Végre
történt valami, nekem tetszik és
jó. 

Lôrincz Péter
30 éve lakom itt, nagyon jó lett
az utca. Amíg csinálták az utat,
addig sem volt semmi gond, be
tudtunk járni közben is.
Elégedett vagyok vele.
Rendezettebbé vált az utca. Az
esôvíz elvezetés is mûködik, jó
lett. Jobb, mint volt. 

Elkészült az 
Ady Endre utca

aszfaltozása
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Kerepes Város Önkormányzata az Emberi
Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, az
51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja
a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot a 2014/2015. tanév
második és a 2015/2016. tanév elsõ félévére vonat-
kozóan

A pályázat célja: A Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiak-
ban: Bursa Hungarica) célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan
rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételé-
nek támogatása. A Bursa Hungarica jogszabályi
hátteréül a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes
térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) szolgál.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIIRÁS
A PÁLYÁZÓK KÖRE

Az „A” típusú pályázatra az R. 18. § (2) bekezdése alap-
ján kizárólag a Kerepesen lakóhellyel (állandó
bejelentett lakcímmel) rendelkezõ, hátrányos
szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben
(felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mester-
fokozatot és szakképzettséget eredményezõ mester-
képzésben, osztatlan képzésben, felsõfokú, illetve
felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében
tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015
õszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév elsõ
félévére esõ ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS
HATÁRIDEJE 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regiszt-
ráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk
a meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek
be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, kérhetnek új jelszót. A pályázói
regisztrációt vagy a belépést követõen lehetséges a
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányza-
tok pályázói részére. A pályázat rögzítésének és az
önkormányzathoz történõ benyújtásának határideje:
2014. november 7. A pályázatot papíralapon (nyomta-

tott formában), személyesen a Kerepesi Polgármesteri
Hivatal (címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.) Ügyfél-
szolgálatán, postai úton a polgármesteri hivatal címére
kell benyújtani a megfelelõ dokumentumokkal. A
pályázati ûrlap csak a meghatározott kötelezõ mellékle-
tekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minõsül. 

Részletes és teljes kiírás, adatlapok, szükséges mel-
lékletek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán
szerezhetõk be, illetve letölthetõek:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A PÁLYÁZÓK KÖRE

A „B” típusú pályázatra az R. 18. § (2) bekezdése alapján
kizárólag a Kerepesen lakóhellyel (állandó
bejelentett lakcímmel) rendelkezõ, hátrányos
szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkez-
hetnek. Az ösztöndíjpályázatra azok jelentkezhetnek,
akik: a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves,
érettségi elõtt álló középiskolások; vagy felsõfokú
diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert érettségizettek; és a
2015/2016. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási
intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alap-
képzésben, osztatlan képzésben vagy felsõoktatási szak-
képzésben kívánnak részt venni. 
A „B” típusú pályázatra jelentkezõk közül csak azok
részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2015/2016.
tanévben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intéz-
ménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben tény-
legesen megkezdik.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS
HATÁRIDEJE

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázati ûrlapot minden évben újra fel kell tölteni! 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történõ
benyújtásának határideje: 2014. november 7. A
pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), szemé-
lyesen a Kerepesi Polgármesteri Hivatal (címe: 2144
Kerepes, Vörösmarty u. 2.) Ügyfélszolgálatán, postai
úton a polgármesteri hivatal címére kell benyújtani a
kötelezõ mellékletekkel. 

Részletes és teljes kiírás, adatlapok, szükséges mel-
lékletek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán
szerezhetõk be, illetve letölthetõek:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx .

Bursa Hungarica 
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
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Idén november 22-30. között kerül megrendezésre az
Európai Hulladékcsökkentési Hét, amelynek keretében az
Európai Unió országaiban önkéntesek a saját ötleteik megva-
lósításával hívják fel a figyelmet a hulladék keletkezés
megelõzésének, a keletkezett mennyiség csökkentésének, a
termékek újra használatának és a különbözõ anyagok újra-
hasznosításának fontosságára.

Magyarországon az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügy-
nökség Nonprofit Kft. (OHÜ Nonprofit Kft.) koordinálja a
kezdeményezést, amelyrõl minden szükséges információ
megtalálható a www.hulladekcsokkentesihet.hu oldalon. A
saját akciókat regisztrálni 2014. november 15-ig lehet,
a lebonyolítás során az OHÜ Nonprofit Kft. munkatársai
minden résztvevõvel személyesen tartják a kapcsolatot.

November 11-én 16 órakor már
nem lehetnek választási plakátok

a közterületeken!
A jelölteknek és jelölõszerveze-
teknek november 11-én 16
óráig kell eltûntetniük hirdet-
ményeiket a közterületekrõl. Ez
vonatkozik az önkormányzati és
nemzetiségi választáson induló
jelöltekre és jelölõszerveze-
tekre, hogy távolítsák el a
kampány idõszakában közterü-
leteken elhelyezett plakátjaikat.
A választási törvény szerint a
szavazás napja után egy hónapon
belül, tehát 2014. november 11-
én 16 óráig kell eltávolítania a
plakátokat annak, aki elhelyezte,
vagy akinek az érdekében azo-
kat elhelyezték.
Ha a hirdetményeket nem
távolítják el idõben, az önkor-

mányzatoknak kell eljárniuk. Az
önkormányzatok a határidõ
lejárta után maguk is eltávolíthat-
ják a plakátokat, majd annak
költségét kiszámlázhatják.
A legtöbb önkormányzat a
választási idõszakra hirdetõtáb-
lákhoz hasonló „kampányoszlo-
pokat” helyezett ki a köz-
területekre, a jelöltek és
jelölõszervezetek ezekre ingyen
ragaszthatták fel plakátjaikat,
szóróanyagaikat. A
jelölõszervezetek azonban sok
plakátot villanyoszlopokra
helyeztek ki, s a plakátokat
határidõig el kell távolítani a
közterületekrõl.

Forrás: MTI

Az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat.
A Kerepesen lakó 45—65 éves nõk, akik utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak, amin
szerepel, hogy mikor várják õket a Flór Ferenc Kórházban, (2143
Kistarcsa, Semmelweis tér 1., tel.: 06 (28) 507-126 vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton!

A szûrõvizsgálat ingyenes.
Információ: Budapest Fõváros Kormányhivatala,

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, tel.: 06 (1) 465-3823
A lehetõség adott! Éljen vele!

Sérelmek a pszichiátrián
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszol-
gálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai
kezelésük során. Ha Ön vagy ismerõse ilyen helyzetben van,
illetve tudomása van ilyen esetrõl, kérjük, jelezze az alábbi
elérhetõségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, Cím:
1461 Budapest, Pf.: 182., Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-
330-5384, 
E-mail: panasz@cchr.hu, Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Pszichiátriai szerek viselkedési
problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendel-
lenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhetõ a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182., Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-
70-330-5384, E-mail: info@cchr.hu, Weboldal:
www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
A hozzánk forduló emberek közül többen jelezték, hogy ha
hamarabb tudomást szereztek volna az alapítvány létezésérõl,
gyorsabban pontot tehettek volna ügyük végére.

Fegyveres Krisztina
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért

Illegális fakitermelés, termény
lopás elleni helikopteres akció

2014.10.16-án 09:30 óra és 14:30 óra közötti idõben
megrendezett akcióban 28 fõ gödöllõi rendõr, 2 fõ készenléti
légi rendész, 25 fõ polgárõr, 5 fõ Pilis Parkerdõ erdész, 5 fõ
mezõ õr, 1 fõ hivatásos vadász, és 1 fõ közterület felügyelõ
vett részt. Az akcióban 11x110.000 Ft helyszínbírság,
2x30.000 Ft került kiszabásra, 2 szabálysértési feljelentés
készült, 72 gk. és 86 fõ került ellenõrzésre. 1 fõ körözött
személy- illetve 2 fõ került elfogásra bûncselekmény gyanúja
miatt. 

Lukácsi Zsuzsa r. alezredes
Gödöllõi Rendõrkapitányság

Látod?  Nem látod?  Na látod!
2012-ben indult útjára a Látni
és látszani nevet viselõ
országos baleset-megelõzési
kampány. Az akció idén is foly-
tatódik, hiszen ha csak egy
emberélet megmenekült
azzal, hogy kiemelt figyelmet
kapott a látás és láthatóság,
már célba ért a kampány.
Persze ennél jóval többrõl van
szó: a nagy sikerû, egész
Európát megmozgató kezde-
ményezés részeként
Magyarországon is autósok
ezrei álltak a balesetmentes
közlekedés mellé.
A jármûvek egyik legfontosabb
eleme a világítás, ezért az a
baleset-megelõzés szempont-
jából is kiemelten fontos. Az
Országos Rendõr-
fõkapitányság és az Országos
Baleset-megelõzési Bizottság
újra felkészülési idõszakot
hirdet a fokozott világítás-
ellenõrzés elõtt. 2014. októ-
ber 2. és december 12. között
mindenkinek lehetõsége van
betérni egy, az akcióban részt
vevõ szervizbe, ahol
díjmentesen átvizsgálják a
jármû világítástechnikai beren-

dezéseit. Az akció részeként
térítésmentesen ellenõrizte-
heti látását a kezdeményezés-
hez csatlakozott optikákban.
A  „Látni és látszani” kampány
az autósokért van! A
rendõrség célja a minél bizton-
ságosabb közlekedés, a látási
viszonyok javulása, a gyorsabb
ellenõrzés elérése. Az
akcióban részt vevõ autósok
ugyanis igazolólapot kapnak a
regisztrált szervizektõl,
amelyet az igazoltató
rendõrnek kell bemutatni az
ellenõrzés során. A rendõrségi
közúti gépjármûvilágítás-
ellenõrzésnél könnyített lehet
az eljárás, ha az autós az
elõzetes átvizsgálást igazoló
lapját bemutatja.
A tél közeledtével kiemelten
fontos a látás és a láthatóság
kérdése, ugyanis jelentõsen
romlanak a látási viszonyok és
hosszabb a sötétedés utáni
idõszak is. Így minden autós
saját érdeke is, hogy
átvizsgáltassa gépjármûvét és
ellenõriztesse látását. 

Gödöllõ Városi Baleset-
megelõzési Bizottság

Európai Hulladékcsökkentési Hét
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AAzz  IIsskkoollaa  hhíírreeii
Elsõsök avatása

Az idén szeptember 22-én tar-
tottuk a hagyományos elsõsök
avatási ünnepségét. A nagyobb
évfolyamok egy szál virággal és
Széchenyi István idézettel
tisztelegtek iskolánk névadójá-
nak emléktáblája elõtt. A tor-
natermet megtöltötték az
ünneplõbe öltözött lelkes
diákok és a mûsorra kíváncsi
szülõk, nagyszülõk. A kicsik
eskütételét egy látványos mûsor
elõzte meg, melyben

közremûködtek a 4-5. osztályos
tanulók. Betanította õket
Müllerné Margit tanárnõ. Az
elõadás összefoglalta gróf
Széchenyi István munkásságát.
Délután a felsõsök megtartották
a játékos vetélkedõket, mellyel
szintén Széchenyire emlé-
keztek. Ezután következett az
eskütétel, melynek szövegét
minden elsõs félénken, de mégis
szívesen mondott el.
Reméljük, mindenki büszkén

Túlpart Együttes az Iskolában
Az iskolánkban mûködõ Szabó Magda Városi és Iskolai
Könyvtár rendezvényekkel ünnepelte az ORSZÁGOS
KÖNYVTÁRI NAPOKAT. Egyik ilyen programjuk a 2014.
október 17-én bemutatkozó Túlpart együttes koncertje volt.
Iskolásaink nagy érdeklõdéssel figyelték a népzenei
ritmusokkal átszõtt megzenésített verseket.
Köszönjük az élményt!

Az õszi papírgyûjtésrõl jelentjük
Megtörtént. Szeptember utolsó hétvégéjén újra gyerekzsivaj-
tól és munkától volt hangos a Széchenyi Iskola udvara.
Szorgalmas kezek megállás nélkül 9 órán keresztül pakolták,
mérték, hordták a több mint 22 tonna papírhulladékot , ami a
kóhelyünkrõl összegyûlt és 2 óriási konténerbe sem fért bele. 
Szerencsére most is sokan úgy gondolták Kerepes városában,
hogy ezzel is szívesen segítenek az iskolánknak és tanítványa-
inknak, hogy több jusson majd kirándulásra, kulturális esemé-
nyek, versenyek  támogatására, jutalmazásokra.

Legügyesebb és legszorgalmasabb felsõs diákjainknak és szü-
leiknek név szerint is szeretnék köszönetet mondani.
Õk pedig: Bereczky Noel 5.a 189 kg, Keresztes Zoé  5.a  158
kg, Mentusz Anita 5.a  136 kg, Tóth Bence  5.a  122 kg ,Verdes
Beatrix  5.a  170 kg, Boldvavölgyi Diána  6.b 103 kg, Szabó
Mónika 6.b 325 kg, Decsi Andor 7.o. 144 kg, Puszta Tamás
7.o. 141 kg, Bereczky Laura 8.o. 226 kg, Frohmann Dávid 8.o.
133 kg, Füredi Noémi 8.o. 143 kg, Sajben Gréta 8.o. 134 kg,
Verdes Bettina 8.o. 170 kg papírt hozott.

Õszi papírgyûjtés alsó tagozat
Iskolánk a szeptemberi
hónapot papírgyûjtéssel
zárta. Alsó tagozatos diákja-
ink közül 116 gyermek
összesen 8991 kg papírt hal-
mozott fel. Ez az esemény
egyben verseny is a gyerekek
és az osztályok között.
Minden gyermek, aki
hozzájárult a gyûjtéshez,
ajándékban részesült. Az
osztályok közül pedig az elsõ
három külön jutalmat vehe-
tett át. 
Külön szeretnénk kiemelni
Orosz Richárd 4.b osztá-

lyos tanulót, aki  925 kg
papírt hozott iskolánknak.
Varró Norbert 2.a 482 kg,
Kõ Zsuzsanna 4.c 404 kg,
Szûcs Blanka 1.c  312 kg,
Szûcs Botond 4.a 312 kg.
Pop Sándor 1.a 229 kg,
Pálinkás Petra 1. a 218 kg,
, Paróczai Krisztián 2.c
200 kg, Bakai Balázs 2.c
225 kg, Véber Kristóf 4.a
212 kg.
Szeretnénk megköszönni a
lelkes diákoknak, szülõknek
és pedagógusoknak a részvé-
telt, és a sok segítséget! 

Színházlátogatás
2014. október 10-én, pénteken az elsõ osztályos tanulóink a
Forrás Mûvelõdési Házba színházi elõadásra mentek. A darab
címe: A nyári tündérkert. Az interaktívan felépített darabot a
gyerekek nagyon élvezték, lelkesen részt vettek benne. A
gyermekek együtt énekeltek a szereplõkkel. Az elõadás ötven
percnyi varázslat volt számunkra. Elõadás végén a gyerekek
odamehettek a színészekhez, beszélgethettek velük, felme-
hettek a színpadra, megcsodálhatták a díszletet.

Október 6-án az iskolások is 
az aradi vértanúkra emlékeztek

A nemzeti gyász napján az
aradi hõsökre emlékezve az
iskolában minden évben
elsõsorban a szívekhez igyek-
szünk szólni. Hagyománya-
inkhoz híven már korábban
elkészítettük a zsibongóban
hõsök falát, hogy könnyebb
legyen név szerint is felidézni
azokat az elszánt, bátor,
rendíthetetlen hûségû kato-
nákat, akik nem csak életük-
ben, de halálukkal is olyan
példát mutattak fel utódaik-
nak, amely azóta is egyedülál-
ló és megismételhetetlen.
Sem kor, sem származás, sem
nemzeti hovatartozás, sem
kulturális különbségek nem
tudták sem megosztani, sem
elgyengíteni 1849 vértanúit.
Rájuk emlékezve az iskola
rádión keresztül elsõsorban
arra törekedtünk, hogy a

kortársakat idézve versek és
a Kormorán együttes gyö-
nyörû zenéjének segítségével
a múltba visszatekintve úgy
maradjanak meg emlékeze-
tünkben, mint gyõztesek, és
nem vesztett ügy harcosai.
Hiszen gyõztek õk a szomorú
tények ellenére: tisztesség-
ben, bátorságban, hazaszere-
tetben. A tiszteletükre gyúj-
tott mécsesek lobogó lángjai
is minden évben ezt üzenik a
rájuk emlékezõ fiataloknak is.

„Mert a haza nem eladó.
Ezüst pénzre sem váltható.
Mert a haza lelked része,
Határait beléd véste
Ezer éve,
Ezer éve a hit.”

Müllnerné Sz. Margit 
magyartanár
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KEREPESI VÉLEMÉNY

Koszorúzás és ünnepség 
Szabó Magda születésnapja alkalmából

A Magyar Népmese Napján 250 kisdiák hallgatta Kassovitz
László mesemondót

DELFIN GYÓGYSZERTÁR
2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 102. Tel.:06-28-999-050

Szolgáltatásaink: 

• teljes körû gyógyszertári ellátás, vénykiváltás, 
• rövid határidõvel egyedi igények szerinti gyógy-

szerkészítés,
• lejárt vagy fel nem használt gyógyszerek

begyûjtése,
• intézmények ellátása, vállaljuk a közületi

megrendelõk gyors, szakszerû kiszolgálását
• széles gyógytermék paletta, egyszerû és összetett

gyógynövényteák, 
• homeopátiás szerek, Schüssler-sók
• tápszerek, beteg- és csecsemõápolási cikkek,
• kötszerek, fertõtlenítõszerek, 
• gyógyvizek

• Kaqun víz, Kaqun gél
• kozmetikai termékek 
• házipatika, elsõsegélycsomag összeállítás
• •mentõláda feltöltése
• népszerû saját termékeinkbõl néhány: citromos

hidratáló kézkrém, rozmaringos fájdalomcsillapító
krém, kamillás popsikenõcs

• rövid idõn belül beszerezzük a gyógyszertár
kínálatában nem szereplõ speciális gyógyszereket,
homeopátiás szereket, gyógynövény készítménye-
ket

• ingyenes patikai újságok

Patikánkban végzünk:
• testsúly, testzsírtömeg mérés (ingyenes)

• vérnyomás mérés (ingyenes)
• összkoleszterinszint mérés (önköltségi áron)
• vércukorszint mérés (önköltségi áron)
• össztrigliceridszint mérés (önköltségi áron)

Nyitva tartás:

Hétköznap: 8 – 20 óráig 
Szombaton: 8 – 15 óráig

Vasárnap: zárva

Egészségpénztár és bankkártya elfogadóhely.
Hosszú nyitva tartás! 

Kitûnõ parkolási lehetõség!
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2014. szeptember 1-jén
óvodáinkban is megkezdõdött a
2014-2015-ös nevelési év.
Tagintézményeinkben augusztus
utolsó heteiben már izgatottan
készülõdtünk az óvodások foga-
dására.  A csoportszobákat sok
helyen átrendeztük, ha szükséges
volt a korcsoportváltás miatt a
játékállományt is kicseréltük. Ez
fõleg azon csoportok esetében
volt fontos, ahol a nagycsoporto-
sok helyére kicsik kerültek.
Augusztus utolsó hetében mind-
három óvodában megtartottuk az
idén óvodát kezdõ gyermekek
szüleinek az évkezdéssel
kapcsolatos szülõi értekezleteket,
e fórumon tájékoztattuk a
szülõket az óvodakezdéssel
kapcsolatos teendõkrõl. A szülõk
jelet választottak gyermekeiknek,
mely elkíséri õket a három éves
óvodai életük során.
Szeptember 1-jén megkezdõdött
a kiscsoportosok beszoktatása. A
kicsik folyamatosan érkeznek, az
elsõ óráikat szüleik jelenlétében
töltik el, majd fokozatosan
szakadnak el tõlük, amikor már
biztonságban érzik magukat
társaik és óvónõik körében.
A Csicsergõ óvoda új
épületrésszel bõvült, a három új
német nemzetiségû csoport mel-
lett a Mókus csoport is helyet
kapott az új épületben, és így az
óvoda immár nyolc csoporttal
mûködik. Új német nemzetiségi
csoport: kiscsoportos a Mazsola,
a középsõs Delfin és a
nagycsoportos Teknõs. A Delfin
csoportba a gyerekek a három
tagóvoda különbözõ kiscsoportja-
iból érkeztek és igyekeznek minél
elõbb összekovácsolódni.
Szeptember 4-én ebben az óvo-
dában tartottak egyeztetés a
leendõ elsõs tanító nénik az
Iskolahívogató projekt
eseményeirõl a három tagóvoda
nagycsoportos óvónõivel. Ez a
megbeszélés elsõ, de fontos
állomása volt az elõttünk álló év
közös programjainak, a sikeres
együttmûködésnek.

Szeptember 6-án a Csicsergõ
óvoda új szárnyának ünnepélyes
átadására került sor, ahol a Teknõs
csoportosok német nemzetiségi

körjátékokat adtak elõ, a Süni
csoportosok pedig lelkesen tán-
coltak, énekeltek a megjelent
szülõk és vendégek elõtt. A szülõi
munkaközösség nevében
Gyarmati Mária mondta el gondo-
latait. Az ünnepség után az
érdeklõdõk városnézõ sétára
indultak az ovi elõtt várakozó kis
vonattal. A gyerekek nagy öröm-
mel vették birtokba az új csoport-
szobákat. Még aznap délután és
másnap, óvodáink dolgozói és a
gyerekek is nagy számban vettek
részt a Szilasmenti és a „Kerepesi
KÖRTÉFA” elnevezésû fesztiválo-
kon.

Október eseményeink:
Csicsergõ Óvoda

Az új csoportoknak a szeptembe-
ri, októberi hónap az új óvoda
megismerésével telt. Az udvaron
új mászókákkal, homokozókkal
játszhatnak a gyerekek. Október
1-jén az Állatok világnapja alkal-
mából a gyöngyösi állatkertbe
látogatott el a Mókus, Süni, Delfin
és Fecske csoportunk, ahol
kellemes délelõttöt töltöttek el az
állatok megnézésével, utána pedig
az állatkerti játszóteret is birtokba
vették. A Mókus és Süni csopor-
tosok még erdei kis-vonatoztak is.
7-én a Közlekedési Múzeumba
kirándultak a Teknõsök és
Méhecskék, ahonnan rengeteg új
élménnyel tértek haza.
Kirándulásukat a városligeti ját-
szótéren fejezték be. 13-án a
Gézengúz együttes látogatott el
hozzánk, hogy dallal és mesével
szórakoztassa el a gyerekeket.

Meseliget óvoda
A Halacska és Katica csoportunk-
ba folyamatosan érkeznek az
óvodát kezdõ kisgyermekek.
Néhány nap anyával és máris
bátran, jókedvûen maradnak
egyedül, fedezik fel a kitágult vilá-
got, amit az óvodai élet nyújt szá-
mukra.
Október 3-án Maci és Pillangó
csoportosaink közös, egész napos
kiránduláson vettek részt a
Budakeszi Vadasparkban.
Megtekintették a vadonélõ
madarakat, emlõsállatokat, láttak

többek között rókát, sast, bivalyt,
vadkacsákat, varjút, hollót, fácánt,
õzikéket, szarvasokat, vaddisznót,
mókust, sünit, farkasokat, sõt
még medvéket is. 4-én megünne-
peltük óvodánk kilencedik
születésnapját, sajnos az idõjárás
nem fogadott bennünket kegyei-
be, de akik ott voltunk egy újabb
felejthetetlen élménnyel gazda-
godtunk. A rendezvény lebonyolí-
tásában ismét a Huncutka alapít-
vány volt a segítségünkre, akik
légvárral, guruló lovakkal, arcfes-
téssel és fotózással színesítették a
délelõtt eseményeit.
Meghívásunkra sokan eljöttek a
tavalyi nagycsoportosaink közül,
akik iskolás élményeiket osztották
meg velünk, és megtudhattuk
tõlük nagy örömünkre, hogy álta-
lában jól beilleszkedtek az iskolai
életbe, szívesen tanulnak, jól telje-
sítenek. Maci és Pillangó csopor-
tosaink egy helyi kiskertben
szõlõszüreten vettek részt,
melynek során megtekintették az
õszi termést, közösen szüretel-
tek, majd visszaérkezve az óvodá-
ba együtt elfogyasztották a meg-
mosott gyümölcsöt. Pillangó cso-
portosaink még mustot is
készítettek a finom szõlõbõl.

Szivárvány óvoda
agycsoportosainkkal mi is részt
vettünk a szüreti felvonuláson. A
Margaréta csoportosok
kirándulásaik alkalmával õszi
terméseket gyûjtöttek. Elmentek
Zsámboki Marciékhoz, ahol
dióverés után összegyûjtötték a
sok diót.
A Gyöngyvirág csoportban a
beszoktatás napjait élik meg az új
kiscsoportosok. A gyerekek egy
része bölcsõdébõl, nagyobbik
hányada pedig családból érkezett.
Napocska csoportosaink egyik
sétájuk alkalmával a zöldségeshez
látogattak el, ahol a gyümölcsök-
kel és zöldségekkel ismerkedtek.
A gyerekek többsége a brokkolit
és a padlizsánt is felismerte.
Terike néni megajándékozta a
gyerekeket egy nagy szatyor
almával és banánnal, amit az
oviban jóízûen elfogyasztottak.
Nagy kirándulást tettek a három

kereszthez, ahol sokáig gyönyör-
ködtek a környék szépségében.
Óriási élmény volt a gyerekek
számára a patakon való átkelés.
Kis segítséggel mindenki szárazon
érkezett a túloldalra. Közös prog-
ramjaink során az óvodában a
gyerekek által behozott szõlõt
leszemeztük és kipréseltük.
Vidáman verselve, énekelgetve
dolgoztunk, majd a gyerekek
megkóstolták a finom, édes mus-
tot.
A szeptembert vidáman zártuk,
mert a hónap utolsó napján zenés,
bohócos mûsort nézhettek meg a
gyerekek. A jó idõ miatt kint az
udvaron szórakoztattak bennün-
ket a bohócok. Együtt táncolt,
nevetett, énekelt az óvoda apraja,
nagyja.
Az Állatok világnapja alkalmából
délután behozhatták a gyerekek
kedvenc állataikat simogatásra,
amirõl utána sokat beszéltek,
meséltek. Közös, egész napos
kiránduláson vettünk részt, mely-
nek során ellátogattunk a Mátra
múzeumba, majd Gyöngyöstõl
kisvasúttal felmentünk
Mátrafüredre. Hazafelé a buszon
többen elaludtak, míg a nagyob-
bak vidáman beszélgettek a szé-
pen kiállított állatokról, pillangók-
ról, különleges madártojásokról,
m a m u t c s o n t v á z a k r ó l ,
játszótérrõl. Játékos vetélkedõt
szerveztünk a gyerekeknek,
melynek során utánozniuk kellett
az állatok mozgását, hangját és
különbözõ állatképes kirakókkal
játszhattak. A vetélkedõ végén
édességgel jutalmaztuk
kitartásukat, érdeklõdésüket,
aktivitásukat. Minden kisgyermek
sokat mozoghatott,
ügyeskedhetett ezen a
mozgalmas délelõttön.
Október 8-án „Maci doktorok”
jöttek az óvodánkba, minden cso-
portban 45percet töltöttek el a
gyerekek között, ahol játékosan
bemutatták a gyógyítás tudomá-
nyát. A gyerekek kipróbálhatták
az orvosi kellékeket, ruhákat, esz-
közöket. A végén minden gyer-
mek névre szóló oklevelet kapott
az aktív és bátor viselkedésért.
További fotók és információk óvo-
dáink életével kapcsolatban:
www.kerepesiovi.hu honlapon
található.

OOVVII--  HHíírraaddóó
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Október 6-án az Aradon igazságtalanul, alantas bosszúból kivég-

zett 13 tábornokra és Batthyány Lajos miniszterelnökre emlékezett
Kerepes városa, méltó módon.

A fáklyás menet a Széchenyi István Általános Iskolától indult a
Hõsök Emlékmûvéhez, de nem csak az iskolások jöttek részvétüket
nyilvánítani, tiszteletüket leróni, hanem a nyugdíjas klubok képviselõi,
a Székely Kör képviselõi és városunk sok jeles személyisége. Azt gon-
dolhatnánk, hogy egy héttel a választások elõtt minden
polgármesterjelölt és minden képviselõjelölt (51 fõ) igyekszik jelen
lenni, együtt emlékezni a többiekkel a nagy elõdökre gondolva.
Sajnos sokuk nem élt ezzel a bemutatkozási lehetõséggel, s talán
nem is érezték kötelességüknek, pedig aki képviselõ- vagy polgár-
mester akar lenni, annak sokféle kötelezettséget kell vállalnia. Aki
nem tiszteli õseit, és hazánk nagyjait, olyanokat, akiknek többek közt
magyarságunk megtartását, szellemi erõnket köszönhetjük, az hogy
várhatja el lakótársaitól, hogy õrá szavazzanak. 

Hiányuk azonban nem rontotta a megemlékezés méltóságát. Az
ünnepélyességet a felvezetõ huszárok, az elõadók, Koncz Zoltán lel-
kész úr, Franka Tibor polgármester, Farkas Domonkos, a helyi
KDNP vezetõje, a lobogó fáklyalángok, a Kisvirág Tánccsoport fiatal-
jai, a számos koszorúzó, és a kerepesiek sokasága biztosította. Méltó
módon adtunk hálát a hazáért életüket is áldozó hõsöknek.

Farkas Domonkos, 
a helyi KDNP elnöke

Koncz Zoltán lelkipásztor

Kezdõdik a megemlékezés

Franka Tibor 
polgármester

Huszárok vezetik a menetet

Fellépésre készen áll a leánycsapat

Koszorúzók

Koszorúzók
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Csaknem százan jöttek össze 2014. októ-
ber 25-én az Aranyesô Nyugdíjas Klub
meghívására a Forrás Mûvelôdési Házba
amolyan Idôsek napi ismétlésre. Baranné
Annuska a nagy szervezô örömmel szed-
te össze azokat is, akik 80 év körüliek és
csak ritkán mozdulnak ki otthonról.

20 kg káposztából és 20 kg húsból Boros
Miki és Szabó Tibi fôzött
székelykáposztát. A mûsorvezetésre
Mayer Endrénét kérték fel. Az ital mellett
pedig fiatal, idôs énekelt, táncolt, verselt.
Színes volt a mûsor: a tangóharmonikás-
tól az orosz viseleten át a tót ruhákig

mindent felsorakoztattak. Akadt ital,
sütemény és viccelôdés bôven, sôt tánc-
tól verejtékeztek a ráncos homlokok és a
mosolygós arcok.
A vendégségbe a régi-új polgármestert is
meghívták aki, a feleségével - saját sütésû
almás pitével - érkezett.

Októberi Aranyesô

KEREPESI VÉLEMÉNY
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Nagy volt az izgalom,
hogy a nép, az Isten-adta
kerepesi nép vajon
hogyan fog dönteni
ezen az õszi napon.

Ki lesz a Polgármester,
s kik lesznek az emberei?
Melyik csapat gyõz
ebben az ádáz,
mindenáron váltani
akaró küzdelemben?

Sokan éltek abban a hiedelemben,
hogy le fogják váltani Frankát.
S a szavazás napja mégis egy várt,
de csak titokban remélt
eredményt hozott.

Rajtunk kívül, minden csapat,
amely Franka félreállítására áhítozott,
hát bizony csalódott egy nagyot.
Mert a kerepesi nép java
Franka Tiborra
és csapatára szavazott.

S ezzel ez a kis csapat
romosra verte az acsarkodók hadát. Nahát!
A tanulság ebbõl csupán annyi,
hogy az ellenfél becsmérlésével
nem lehet csatát nyerni.

Lehet viszont javító szándékkal,
pozitív tettekkel,
s az ellenfelet nem lenézve
választást nyerni.

A lakosság nagy része belátta,
hogy ez a csapat
az elmúlt nyolc évben
sokat tett Kerepesért,
s elhitte, hogy a következõkben is
sokat fog tenni városukért.

Hát mindent köszönünk
kerepesi polgárok!
S öt év múlva meglátjátok,
ez a csapat
nem hoz szégyent rátok.

Szalay József Attila
Az Összefogás Kerepesért 

Egyesület tagja

MÉRLEGEN (4)

- itthon, Kerepesen -
Aztán eljött az õsz. Hozott nekünk hûvös esõt, rövidebb nap-

palokat, meg szép sárgán és vörösen izzó faleveleket. Nézem a
harsogó színeket, és a lassuló darazsak röptét a gyenge szélben.
A szorgos fakopáncs hangját már nem hallom, pedig szívesen
lestem meg õkelmét munka közben. A gerlepár sem burukkol,
talán elköltözött. A megszokott hangokat lassan széthordja az
õszi szél. Az õsz mindig szomorkás, kicsit az elmúlást jelképezõ
tünemény. A természet teszi a dolgát, az isteni gépezet rendben
mûködik. 
Picivel hosszabbak lettek az esték, és már több idõ jut a
töprengésre is. Most már eltûnõdhetünk az elmúlt hónapok tör-
ténésein, aztán a mérlegelés után minden a helyére kerül. Sajnos
már látszik, hogy a politika inkább szétválasztja, mint összehoz-
za az embereket. Kapuk záródtak be, látszólag örökre. Az
indulatok pedig tovább gyûrûznek ezen a virtuális Möbius — sza-
lagon, amely a kampányolás során kuszálódott össze. 
A jó és a rossz között viszont még tudunk különbséget tenni. Így
történt ez a választáson is. - Igen, minden elmúlik egyszer, még
a választási kampány is. — Sõt, túl vagyunk a választáson. Isten,
óvd meg Kerepest az idegenektõl! - kértem választás elõtt. És
megóvta!

Politika és erkölcs, hozzáértés és demagógia. És a leplezetlen
önértékelési zavarral küzdõ plakát-tépõk. Igazmondás és hazug-
ság. Aztán még sok egyéb, önismereti hiányosságtól sújtott, iga-
zán fapados gondolat is burjánzott a kampány során. Idõnként
össze is csapott az intelligenciával. És mindig az intelligencia
gyõzött. Fekete Pákóval tehát nem lehet választást nyerni. Csík
zenekarral igen. — 
Ezekkel az eseményekkel és fogalmakkal bõven találkozott az,
aki a közelmúltban megfigyelt néhány ellenzéki törekvést. Aztán
végre kiderült, hogy makacs erõlködéssel, lázas sóvárgással, és
nívótlan szellemiséggel csak ilyen satnya eredményt lehet elérni.
Mert a gyûlölet és alattomosság lélekölõ feszültsége alatt mun-
kálkodó ember csakis kudarcot teremthet ebben az idõnként
kínos pillanatokkal is terhelt társas viszonyunkban, amely az itt
lakók alapvetõ, normális viselkedésformáit jellemzi. Ennél egy
kicsivel egyszerûbben: - Kerepes lakosságának a többségét már
nem lehet szélhámossággal félrevezetni. És ez így van rendjén. 

Taszítónak  bizonyult az is, hogy valaki morális közéleti szó-
noklatokat produkál, miközben az önámítás egyféle álarcában
tetszelegve a beteges egoizmus posványában éli az életét. A
mérlegen ez is könnyûnek találtatott. Helytelen gondolkodásra
utal az is, ha valaki a rádiójában éveken keresztül szidja az
önkormányzatot és annak vezetõit, miközben támogatást vár
tõlük. Bizony, ez sem növelte a voksok számát. Volt, aki — jelké-
pesen — összerántotta a régmúlt idõk fakó függönyeit, majd beír-
ta az irkájába az „igazat” szót, így próbálva fényesíteni vele a
jelent. Ez sem vált be igazán. És folyamatosan bírálni a párt-
jelölteket egy többpárt-rendszerû politikai szférában, bizony nagyon
nagy butaságra vall. Így aztán bármelyik aszfaltozókedvû önjelölt, a
kudarcba fulladt álmok terméketlen romjain állva, és a becsvágy
féktelen vonzásától sújtva, most vádlón nézheti önmagát a
tükörben. Bizony, a bölcs választói akarat rendesen legázolta a
nagyra törõ ábrándokat. Kerepes jól vizsgázott.

Az ellenzék tisztességes megnyilvánulása ezek után csak az
lehet, ha gratulál a gyõzteseknek, és meg sem szólal évekig. Mert
ez így lenne rendjén. 

Kinézek az ablakon, és azt látom, hogy az esti, szürke felhõk
már lassan húzzák maguk után az éjszakát. Lehûlt az idõ, talán
már fûteni is kell. Eljött hát az õsz, és hozott nekünk egy igazán
bizakodásra okot adó választási eredményt. Kíváncsian várom,
hogy a négy ellenzéki képviselõ milyen módon segíti elõ városunk
boldogulását. 
Isten segítse Kerepest, és az új testület munkáját! 

Kovács Ferenc október

Köszönet
Megköszönöm mindazoknak, akik egy „igazi képviselet”
reményében rám szavaztak a 2014. október 12-i helyi
Önkormányzati Képviselõválasztáson. 
A kitûzött cél eléréséhez sajnos kevesen voltunk, így nem
sikerült bejutnom a képviselõtestületbe. Még egyszer köszö-
nöm a rám szavazók bizalmát. 
Tisztelettel: 

Kovács Pálné Klopcsek Terézia

A kerepesi választás
krónikája (versben)
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Október 23-ra emlékeztünk

Fiataljaink felemelô elôadása forradalmunk ünnepén


