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Gyásznapunk 
Június 3-án délután zajlott a Nemzeti Összetartozás Napján a megemlékezés Magyarország becstelen feldarabolásáról. 
Beszédet mondott Franka Tibor polgármester, Vécsey László országgyűlési képviselő. Díszvendégünk, Mester András, 
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség önkormányzati – gazdasági titkára és egyben Mezőgecse polgármestere 1920-
tól a napjainkig foglalta össze Kárpátalja mostoha sorsát. Titkár úrnak ekkor adták át azt a 400.000 Ft támogatást, amit 
azoknak a kárpátaljai rászoruló családoknak gyűjtöttek a kerepesiek, akiknek a gyermeke szeptemberben magyar iskolá-
ban tanulja majd a betűvetést. Imát mondott Koncz Zoltán kerepesi-, és Pál László berekrákosi református lelkész, majd 
a helyi versíró verseny győztese, Geletei Gábor: Képtelen álom című költeményét a versmondó verseny győztese, Dócs 
István szavalta el. Megrendítő műsort adott a Kerepesi Székely Kör, majd a megemlékezés a k  szorúzásokkal fejeződött 
be. Tizenhárom szervezet hajtott fejet az emlékmű előtt, miközben a tárogató édes-keserű hangja is a múltat idézte.

A megemlékezés díszvendégétől, Mester And-
rástól kértünk egy rövid interjút a kárpátaljai hely-
zettel kapcsolatban.

        
- Mennyiben más Kárpátalján polgármesternek 

lenni?
- Nagyon sok a különbség, de talán a leglényegesebb, 

hogy nálunk még nem szűnt meg a volt szovjet rend-
szerben meghonosodott kézi vezérlés az állami hivata-
lokban, s ez rányomja a bélyegét az önkormányzatokra 
is. Magyarán kevesebb lehetőségünk van döntéseket 
hozni, ebben persze benne vannak a gazdasági válságok 
okozta nehézségek is, amelyek sajnos már régóta jellem-
zik a helyzetünket.  

- Milyen saját bevételeik vannak az ottani önkor-
mányzatoknak, amivel gazdálkodhatnak?

- Nagyon szűkösek a lehetőségeink, mindössze a 
földadó és a kereseti adó az, ami helyben marad. Mind-
kettő minimális bevételt jelent, mivel mindenki ott adó-
zik, ahol él, s mi kicsi település vagyunk. Általában is a 
magyarság csak a kistelepüléseken számottevő, itt pedig 
alig található valamilyen vállalkozás és azok is aprók. 
Kevés mezőgazdasági vállalkozás, varroda, műszergyár-
tás telepedett meg a környéken, ezeken kívül legfeljebb 
boltok vannak még a falvakban. Vannak már Ukrajná-
ban is nyugati multi cégek, de azok a városokba teleped-
nek le, ezek a mi falvainkat nem érintik.

- Viszik-e a magyar fiatalokat katonának?
- Hívják őket, de a katonaságra fogható férfiak túl-

nyomó része külföldön, Magyarországon, vagy más 
városokban, például Moszkvában, Kievben dolgozik. 
Így, mivel nincs itthon, nem is tudja az illető átvenni 
a behívóparancsot, tehát nem lesz belőle katona. Ná-
lunk ugyanis személyesen kell kézbesíteni a behívót, azt 
családtag nem köteles átvenni. Amíg nincs hivatalosan 
hadiállapot, addig így el lehet kerülni a katonaságot. Re-
méljük, hogy nevesített háborúig nem jutunk el.

- Hogyan lehet egy testvér-település támogatá-
sát biztonságosan átjuttatni egy kárpátaljai köz-
ségbe, úgy, hogy az valóban azokhoz kerüljön, 
akiknek szánták?

- Vannak erre hivatalos módok, amelyek ezt lehető-
vé teszik. Vannak alkalmas társadalmi szervezetek, egy-
házak, amelyeknek van joguk támogatásokat fogadni. 
Ez a bevált gyakorlat. Magyarországról általában nem 
az önkormányzatoknak küldik el a támogatást, hanem 
valamilyen társadalmi szervezeten keresztül. Az állami, 
hivatalos támogatásokból, amikor Magyarország küld 
segítséget Kárpátaljának, akkor azokból jut az ukrán te-
rületeknek is, éppen azért, hogy ez ne szüljön ellenszen-
vet a többségi lakosság irányából.

- Milyen a magyar –ukrán határ átjárhatósága?
- Nekünk be kell szereznünk vízumot, ha átjövünk 

Magyarországra, de innét a magyaroktól a határon nem 
kérnek csak útlevelet.

Franka Tibor és Mester András

Hajdara Anita, Vécsey László és Bakai Kálmán koszorúz
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Új időpontban jelenik meg a 
Kerepesi Vélemény
Kedves Olvasóink!

Képviselő-testületi döntés miatt megváltozott a 
Kerepesi Vélemény megjelenésének időpontja. 

Korábban gondot okozott, hogy a képviselő-tes-
tületi ülésekről -, melyekre az évek óta kialakult rend 
szerint mindig a hónap utolsó hetében kerül sor - 
csak nehézségek árán tudtunk beszámolni, mivel 
azok a lapzárta után történnek, s természetesen az 
ülésekről szóló jegyzőkönyvek sem készültek el a lap 
megjelenése előtt. 

Az új menetrend szerint lapzártát minden hó 5. 
napján tartunk, a megjelenés ideje pedig minden hó 
15. napja. Ezt követi a példányok kihordása, ami 
szintén néhány napot vesz igénybe.

Emiatt hiába keresték Önök a májusi lapszámot, 
csak a jelenlegi, júniusi újságban tudjuk az időszerű 
tájékoztatást Kerepes Város életéről adni.

Mostantól kezdve azonban már teljesebb és pon-
tosabb beszámolókat tudunk közölni a város életé-
ben meghatározó szerepű képviselő-testületi ülések-
ről is.

Windhager Károly főszerkesztő

BuszELTÉRÍTÉs
Kerepesen naponta 14 buszjárat szolgálja az utasokat, továbbá hetente 

háromszor uszodába szállítjuk az egészséges életmód jegyében az iskolá-
sainkat. Mégis, Kusnyár Mihályné állampolgár aláírásgyűjtésbe kezdett, 
méghozzá azért, hogy minden órában  járjon a busz, kerül ,amibe kerül. 

Nos, mennyien is utaznak és mennyibe is kerül mindez  minden 
adófizető kerepesi állampolgárnak? A buszszolgáltatás jobb, mint az 
országos átlag. Például a 25 ezres lakosú Oroszlány városában nincs helyi 
járat, nem egy, nem öt, hanem egy sem. Nálunk - és ez nem törvényi 
kötelezettség - de az Önkormányzat évente közel 10 millió forinttal 
támogatja a szolgáltatást, más, elvégzendő feladatainak rovására.

Ezek után nézzük, mi kerül ilyen sokba. A kora reggeli járatokon – 
felmérést végeztünk- 3 fő, azután 5 fő, meg 6 fő utazik, közülük mind-
en második fizet, mert a 65 év felettiek számára ingyenes. Komolyabb 
létszám, 45- 50 fő, csak az iskolajáratokat veszi igénybe , ami szintén 
gyermekeink érdekében teljesen érthető. A koradélutáni és esti járatokon 
szintén 10-15 fő utazik és a fele utas fizet. 

A feleslegesen, de célzottan szervezett aláírásgyűjtés tehát nem a he-
lyi járatról szól, hanem a helyi járatot és az aláírások gyűjtésében rész-
tvevő néhány embert felhasználó zavarkeltésről, a közhangulat negatív 
befolyásolásáról szól.

A Képviselő-testület áldozatok árán, de biztosítja a helyi kö-
zlekedést. A rendelkezésre álló összeg minél jobb felhasználása érdeké-
ben munkacsoport alakult, amely a járatok, az igények, és az útvonalak 
újraértékelésével próbálja a közlekedést hatékonyabbá tenni.

F. T.

Hányan utaznak a helyi buszjáratokon?
Az elmúlt hónapban az önkormányzat megbízásából felmérés készült a buszjáratok kihasználtságáról. Egy héten keresz-
tül mérték, hogy hányan és hol szállnak fel és le a helyi járatról. Ennek köszönhetően objektív képet kaphatunk arról, 
hányan használják a buszt. Az alábbi táblázatban az átlagos hétköznapi utas számot láthatják járatonként lebontva.

KEREPESI VÉLEMÉNY
Kerepes információs lapja • Megjelenik havonta  3800 példányban. 

Kerepes Város Önkormányzata megbízásából kiadja: 
Windhager Kft • Felelős szerkesztő: Windhager Károly. • A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat 

szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. 
Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg és nem küldünk vissza. 

Anyagleadás: windhager@decens.eu, kerepesivelemeny@gmail.hu, telefon: 06-30-335-9050. 
Anyagleadási határidő: tárgy hó 5-e. 

Nyomdai előkészítés: jenografika@gmail.com • Press - Union Kft. Mogyoród.
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KÉPVISELő-TESTüLETI üLÉS
2015. május 26.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szol-
gáltató Zrt. 2014. évi éves beszámolója 

Franka Pál Tibor kérdésére Molnár 
Katalin, a DPMV Zrt képviseletében is-
mertette, hogy Kistarcsa és Kerepes egy 
víziközmű rendszert alkot a szennyvízke-
zelés tekintetében. A rendszer jól teljesí-
tett a 2014-es évben, komolyabb fenna-
kadás nem volt, a szükséges felújításokat, 
szivattyúcseréket elvégezték. A Képvise-
lő-testület egyhangú szavazással fogadta 
el a beszámolót.

Szakmai munkacsoport létrehozása a 
buszjárattal kapcsolatos aláírásgyűj-
tés okán

Franka Pál Tibor ismertette a buszjára-
tok kihasználtságának felmérése eredmé-
nyét. Naponta 14 buszjárat közlekedik, 
ebből 7 járaton van 10-nél több utas, 5 
járaton egyenként 2-3-4 utast számláltak. 
Egyedül a reggel 7:15-ös, ún. iskolai jára-
ton találtak 70 az utas. A buszjáratok mű-
ködtetésének bevételére jellemző, hogy 
az utasok többsége diák és ingyenes uta-
zó nyug-díjas. Emiatt az Önkormányzat 
finan-szírozza a városi buszjáratot, vala-
mint az uszodai járatot. Összesen évente 
10 millió forint körüli összegről van szó. 
Beérkezett ez ügyben 1400 aláírás, miköz-
ben havonta mindössze 600-700 fő veszi 
igénybe a buszjáratokat. 

Lics Zoltán, a buszjárat üzemeltető-
je alátámasztotta a Polgármester úr által 
elmondottakat. A valós utazási igények 
ismeretében  – amelyek elsősorban a 
gépkocsivezetőnél csapódnak le - több 
esetben bővítették a menetrendet. Kije-
lentette, hogy nem tapasztalnak tömeges 
igényt az 1400 aláírás ellenére. A csekély 
utaslétszámra való tekintettel a járatbőví-
tés költségeit a buszjegyek nem tudják ki-
termelni, csak az Önkormányzat fizetheti 
ki a többletet.

Franka Pál Tibor javasolta egy munka-
csoport megalakítását.

Nagy László ismertette, hogy Orosz-
lányban mindössze két járatot üzemeltet-
nek, a diákokat szállítják és az ipari parkba 
lehet helyi busszal munkába járni. Bakai 
Kálmán a gödöllői helyzetet vázolta, ahol 
reggel 9. után a következő járat csak dél-
után 1 órakor indul. Franka Pál Tibor ösz-
szefoglalta, hogy az utasok több mint fele 
nem fizet, így a buszjárat fenntartása ed-
dig is szociális juttatás volt. Kérdés, hogy 
a képviselő-testület akarja-e emelni az erre 
fordított összeget. Ismertette, hogy jelenleg 
kisebb buszról tárgyalnak a Szolgáltatóval.

Nagy Anna javasolta, hogy az AL-
DI-val tárgyaljanak a buszjáratról, melyre 
polgármester úr jelezte, hogy a tárgyalás 
már folyik.

Lics Zoltán üzemeltető elmondta, 
hogy szerződéses járatként tartottak pró-
baidőszakot a Flór Ferenc Kórházhoz, 
mely hetente háromszor jár, de sajnos ezt 
is csak elvétve veszik igénybe. 

A testület úgy döntött, hogy felállít egy 
integrált közlekedésfejlesztési munkacso-
portot, melynek tagjai Kusnyár Mihályné, 
Jakab Mariann, Bakai Kálmán, Lics Zol-
tán üzemeltető, Kovács Bea főépítész és 
Springer Friedrich.

Sürgősségi indítvány a Flór Ferenc 
Kórház fizetőssé vált parkolójáról val 
kapcsolatban

Gombkötő Róbert ismertette, hogy 
volt egy tüntetés a Kórháznál a fizetőssé 
vált parkoló miatt. Szervező társával kö-
zösen megfogalmaztak egy levelet, amit 
elküldtek az összes érintett önkormány-
zatnak. A javaslata egy szándéknyilatkozat, 
amelynek megvitatását kérte. Az 1 millió 
forintos hozzájárulás egyszeri lenne. 

Vig János egyetértett azzal, hogy a 
testület Kerepes nevében nyilvánítsa ki, 
hogy nem tartják helyesnek az 500 forin-
tos parkolási díj bevezetését. 

Klacsán István ismertette, hogy a Pest 
Megyei Közgyűlés adta ki üzemeltetés-re 
a parkolót.

A döntés szerint Kerepes Város Ön-
kormányzata megoldást keres arra, hogy a 
Flór Ferenc Kórház előtt lévő parkoló to-
vábbra is ingyenesen működjön. Az érin-
tett önkormányzatoknak és az üzemelte-
tő kórháznak e célból írásos megkeresés 
küldésével bízták meg Gombkötő Róbert 
képviselő urat.

Biztonsági kamerarendszer kiépítésé-
vel kapcsolatos pályázat

A testület felkérte a polgármestert, 
hogy a térfigyelő kamerarendszer kiépítése 
érdekében a szükséges berendezések be-
szerzéséhez a megadott műszaki tartalom 
alapján folytassa le a kivitelező kiválasztá-
sát. A kiépítésre és majd az üzemeltetésre, 
2015-ben 6 millió Ft-ot határoztak meg.

Az Önkormányzat 2014. évi költ-
ség-vetésének módosítása 

A képviselők egyhangúlag megsza-
vaz-ták a szükségessé vált módosítást.

Beszámoló a 2014. évi költségvetés 
végrehajtásáról – zárszámadás

A zárszámadásról a testület rendeletet al-
kotott 8 IGEN és 1 Tartózkodás szavazattal.

Beszámoló a Kerepesi Községszolgál-
tató Nonprofit Kft. 2014. évi munkájá-
ról 

A Képviselő-testület a beszámolót a 

Kft. Felügyelő Bizottsága jelentésének is-
meretében elfogadta.

Pályázat Önkormányzati konyha épí-
tésére

A testülete támogatta a Mártírok útján 
található önkormányzati ingatlanra terve-
zett 600 adagos főzőkonyha meg-építését 
szolgáló pályázat benyújtását. A költség-
becslés alapján a közel 190 millió Ft+áfa 
értékű beruházáshoz, 5%-os saját erőt, 
nem egészen 10 millió Ft+áfa összeget 
hagytak jóvá.

A belső ellenőr 2014. évi beszámolója 
A beszámolót elfogadták és felkérték 

Kiss Ferenc belső ellenőrzési vezetőt és 
Oláh János jegyzőt, hogy a belső elle-
nőrzési jelentés nyomán szükséges Intéz-
kedési Tervet terjesszék elő a következő 
képviselő-testületi ülésre.

Belső ellenőrzési tevékenységre érke-
zett pályázatok elbírálása 

A Kerepesi Polgármesteri Hivatal és 
Kerepes Város Önkormányzat intéz-mé-
nyeinek belső ellenőrzési tevékeny-sé-
gének ellátására 2015. június 1. napjá-
tól 2016. május 31. napjáig havi bruttó 
127.000,-Ft összegű díjazás mellett a K.F. 
Audit Kft-vel jöhett létre jogviszony.

Általános iskolával kapcsolatos 
terv-pályázat és ideiglenes tantermek-
re vonatkozó javaslat 

Franka Pál Tibor polgármester és 
Nagy László intézményvezető javaslatára 
az iskolai létszám további emelkedését a 
2015/2016 tanévben két iskola-konténer 
bérletével kívánják megoldani.

Az Iskola hosszú távú fejlesztése, bőví-
tése érdekében szükséges építészeti, mű-
szaki megoldások meghatározása céljából 
tervpályázatot írnak ki.

Közbeszerző kiválasztása az Ön-
kor-mányzat által tervezett közétkez-
tetési, felszíni vízrendezési tervezési, 
tervpályázati eljárásokhoz kapcsolódó 
beszerzések bonyolítására 

A közbeszerzési eljárások lebonyolí-
tójának kiválasztására irányuló beszer-
zési eljárást eredményesnek tekintették. 
A Képviselő-testület az érvényes aján-
lattevők közül az alacsonyabb össze-
get ajánló Mezei és Vancsura Ügyvédi 
Iroda Dr. Mezeiné Dr. Nyitrai Beáta 
közbeszerzési tanácsadóval kíván szer-
ződést kötni.

Beszámoló a település gyermekvé-
del-mi helyzetéről 

A 2014. évi beszámolót elfogadták.
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Beszámoló a település egészségügyi 
helyzetéről 

A település egészségügyi helyzetéről 
szóló, az előterjesztéshez csatolt házior-
vosi, gyermekorvosi, fogorvosi és védő-
női 2014. évi beszámolókat elfogadták.

Beszámoló az iskolai és óvodai beirat-
kozásokról 

Lengyelné J. Mária óvodavezető ismer-
tette, hogy roma nemzetiségű gyerekeket 
a Szivárvány óvodába már nem lehetett 
felvenni, mert a köznevelési törvény sze-
rinti 30%-ot eléri a hátrányos helyzetűek 
száma. Ezért a másik két óvodába kellett 
beíratni a gyerekeket. Ehhez kért ingye-
nes buszbérleteket. A polgármester el-
mondta, hogy az óvoda kötelező 3 éves 
kortól, amiért nem kell fizetniük. Minden 
költséget Kerepes népe fizet, ezt kellene 
most évente újabb félmillió forinttal meg-
emelni.

Liptay Gábor reávilágított, hogy az 
önkormányzati támogatásából a roma ön-
kormányzat ezt orvosolhatná. Lengyelné 
J. Mária ismertette, hogy 6 éves kor alatt 
nem kell bérletet venni, azonban a kísérő 
szülőknek igen.

A Képviselő-testület elfogatja az Óvo-
da beiratkozásról szóló beszámolót.

Egészségügyi, Szociális és Sport Bi-
zottság külsős tagjának megválasztá-
sa, eskütétele 

Egy lemondás okán kérték föl Ottmár 
Teréz gyógytornászt, aki röviden bemu-
tatkozott. A hölgyet a bizottság külső tag-
jának megválasztották, s az esküt is letette.

A Szőlő utca 5/E. 1. em. 6-os lakás ér-
tékesítési pályázat elbírálása 

A lakás 9.510.000,- Ft – vételáron 
történő értékesítését a testület többsé-
ge megszavazta. Az adásvételi szerződés 
aláírásakor kell a vevőknek kifizetniük a 
vételár 10 %-át, a fennmaradó részt pedig 
90 napon belül.

Liptay Gábor utalt arra a testületi hatá-
rozatra, amely szerint az ingatlaneladásból 
származó bevételt ingatlanvásárlásra kell 
fordítani. Elmondta, hogy ismer alkalmas 
ingatlan, amely a Kft. telephelyének meg-
felelő lenne, javasolta, hogy ezt a követke-
ző ülésen tárgyalják meg.

Az Állomás utca és környezetének fel-
színi víz elvezetési munkálatai, az Ál-
lomás utca kiegészítő munkálatai és a 
Meseliget Óvoda valamint a Csicsergő 
Óvoda nyílászárói  egy részének cse-
réje beszerzési eljárás eredményének 
megállapítása 

Az Állomás utca és környezetének fel-
színi vízelvezetési munkáira és Állomás 
utca kiegészítő munkáira kiírt pályázato-
kat eredményesnek tekintették és a leg-
alacsonyabb összegű ajánlatot tevő céggel 
kívánnak szerződni.

A Meseliget Óvoda és a Csicsergő 
Óvoda nyílászárói – egy részének cseré-
jére kiírt pályázatot is eredményesnek mi-
nősítették, itt is a legalacsonyabb ajánlatot 
tevőt választották ki.       

A munkálatokhoz szükséges bruttó 
11.618.588 Ft értékű beruházáshoz 10 
millió Ft összeget a Hungaroring Zrt.-vel 
kötött megállapodásból származó forrás-

ból, míg a maradék összeget az önkor-
mányzat 2015. évi költségvetésének tarta-
lékából kívánják finanszírozni. 

Önkormányzati infrastrukturális fej-
lesztések, lakossági igények és képvi-
selői javaslatok összegzése 

A Képviselő-testület támogatta, hogy 
a határozat mellékletét képező, képvise-
lői javaslatokat tartalmazó fejlesztések, 
beruházások megvalósuljanak. A Képvi-
selő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 
a következő testületi ülésre a javaslatok-
ban foglalt célokra szakterületenként ké-
szíttessen mérnöki költségbecslést, illetve 
kerüljön meghatározásra az esetleges ter-
vezési, engedélyeztetési kötelezettség is. 
Az előterjesztés tartalmazza a szükséges 
beszerzési eljárásokra vonatkozó ajánlati 
felhívások dokumentációját is.

A Road-Project Finance Kft. kérelme 
A Képviselő-testület előzetesen támo-

gatta a Road-Project Finance Kft. hulla-
dékhasznosítási, beruházási javaslatát és 
annak megvalósítása érdekében szüksé-
ges településrendezési dokumentációk 
módosítását. A végleges testületi döntés 
meghozatala érdekében a gazdasági tár-
sasággal együttműködve készítsenek a be-
ruházásra vonatkozó részletes ismertetést 
és annak megvalósíthatóságát alátámasztó 
dokumentációt.

Az Önkormányzati honlap átalakítá-
sára és üzemeltetésére vonatkozó pá-
lyázatok elbírálása 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 

Képünk még az április 28-ai képviselő-testületi ülésen készült
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valamennyi pályázóval egy most  megsza-
vazásra kerülő munkacsoport tárgyaljon 
kettő héten belül, hogy jól összehasonlít-
hatók legyenek a munkafeladatok és azok 
árazása. A munkacsoport tagjai: Liptay 
Gábor, Farkas Domonkos, Nagy László 
és Vig János.

Civil szervezetek pályázatainak elbí-
rálása 

Nagy Irén indítványozta, hogy az 
előző évekhez hasonlóan a civil szerve-
zetek egyösszegű támogatást kapjanak 
a támogatni kívánt feladatok megneve-
zése nélkül. Bízzák rájuk, hogy milyen 
célra költik azt, mivel kellő felelősség-
gel bírnak, s utólag elszámolnak az ösz-
szeggel.

Franka Pál Tibor ismertette, hogy a 
szervezetek konkét tevékenységek támo-
gatásához kértek összegeket.

Oláh János jegyző megerősítette, hogy 
a pályázati kiírást is ezek szellemében fo-
galmazták meg, s a szervezetek így is ad-
ták be a pályázatukat, megjelölve az igé-
nyeiket. Azonban év közben a pályázatot 
kiírótól kérhetnek engedélyt a támogatott 
szervezetek szükség szerint átcsoportosí-
tásra. 

Kertészné Szente Margit a Kerepe-
si Német Kulturális Csoport vezetője 
elmondta, hogy fellépéseikkel Kerepes 
hírnevét vitték az országban mindenfelé, 
s a vendéglátó csoportokat illenék nekik 
az idén visszahívni. Ehhez képest szé-
gyenletesen kicsinek érzik a nekik jegyzett 
támogatás összegét, amit így vissza is fog-
nak utasítani. Szabó Anikó érthetetlennek 
tartotta, hogy pont a diákok táboroztatási 
támogatására megállapított összegét akar-
ják visszautasítani. 

Springer Friedrich, aki tanácskozási 
joggal vett részt az ülésen, bejelentette, 
hogy amennyiben elnök asszony lemond 
erről a 37 ezer forintról, akkor a Német 
Önkormányzat ülésén elő fogja terjesz-

teni, hogy 370 ezer forintot adjanak ne-
kik.

A Képviselő-testület a következő te-
vékenységek támogatását szavazta meg, 
összesen 847.500,-Ft értékben

Kerepesi Hagyományőrző Pávakör 
Egyesület - 600.000,-Ft. Célok: „40 éves 
a Pávakör” nagyszabású rendezvény, egy-
hetes nyári tábor, rendezvényekre való 
felkészülés, táncoktatás.

Aranyeső Ezüstévek Egyesület - 
160.000,-Ft. Célok: vendéglátás, tábori 
hagyományőrző program, kirándulások, 
koszorúzások.

Kerepesi Német Kultúregyesület – 
37.500 Ft. Cél: ifjúsági programok.

Cowboys Lovas Szabadidő Sport 
Egyesület – 50.000 Ft. Célok: madár meg-
figyelés, odú építés, szemétgyűjtés, konté-
nerbérlés.

A Magyar Iszlám Közösség adomá-
nyainak átvétele 

Horváth Vera intézményvezető is-
mer-tette, hogy az adományos listán, 
amit Karácsonyra állítottak összeg, 
160 név szerepel. 5 kilóval számolnak 
személyenként, de nincs kapacitásuk 
minden címre kimenni. Szeretné, ha 
az Önkor-mányzat is határozna meg 
szociálisan hátrányos helyzetű cél-
csoportokat. Ottmár Teréz felaján-
lotta segítségét a kiszállításban a gép-
kocsijával. 

A döntés szerint a Képviselő-testület 
köszönettel elfogadta a Magyar Iszlám 
Közösség nevében Bolek Zoltán által fel-
ajánlott tíz mázsa étkezési lisztet, valamint 
az EKG Cardiax PC ECG orvosi készülé-
ket a hozzátartozó kiegészítőkkel együtt, 
melyet a II. számú gyermekorvosi kör-
zet részére adnak át. Felkérték az Alap-
szolgáltatási Központ vezetőjét, hogy a 
felajánlott étkezési liszt szétosztásában a 
város rászoruló családjai részére nyújtson 
segítséget.

A Hegy utcai gyalogjárda engedélye-
zési terveinek elkészítésére kiírt pá-
lyázatok értékelése 

A lefolytatott beszerzési eljárást alap-
ján kiválasztották a nyertes pályázót, 
amely a feladat elvégzésére 340.000.-Ft + 
ÁFA ajánlatot tett.

Vig János képviselő május havi tisz-
te-letdíjának járulékokkal együtt tör-
ténő felajánlása az Új Kerepesi Pol-
gárőr Egyesület számára

Vig János elmondta, hogy benzinre, 
ruhára ajánlja föl az összeget, amire a pol-
gárőröknek nagy szükségük van. A Kép-
viselő-testület hozzájárult az ösz-szessé-
gében bruttó 106.860 Ft átutalásához.

Pályázati kiírás az Önkormányzat tu-
lajdonában lévő sportpályák és sport-
ház üzemeltetésére 

Most már, hogy felújították a Sporthá-
zat, kiadásuk már nincs a sportpályára, de 
lehetne bevételük. Célszerű az üzeleltetést 
egy kézbe adni. A Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a Kerepesi Sportbarátok 
Egyesületével és a Zlatnik Mihály kerepe-
si lakossal fennálló szerződést felmondja. 
Felkérték továb-bá a Polgármestert, hogy 
a sportléte-sítmények hasznosítására, üze-
melteté-sére készíttesse el a pályázati fel-
hívást. 

Az Enter Art Sajtó és Reklám Produk-
ciós Iroda Bt-vel kötendő szerződés 

A Képviselő-testület elfogadta az Iro-
dával korábban fennállt szerződést hatá-
rozatlan időre ismételt megkötését.

Meghatalmazás a DPMV Zrt. 2015. 
május 27-én tartandó Közgyűlésén 
való képviseletre 

Képviselő-testület Franka Pál Tibor 
polgármester akadályoztatása miatt az 
Önkormányzat képviseletére Oláh János 
jegyzőt hatalmazta föl.

RENDKíVüLI KÉPVISELő-TESTüLETI üLÉS
2015. június 9.

A rendkívüli ülésen Franka Tibor polgármester távollétében 
Kiss Károly alpolgármester elnökölt és vezette le az ülést.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
A Sportfejlesztési Koncepció elfogadása

Farkas Domonkos ismertette a megfogalmazott elképzelése-
ket. Fontos szerepet szánnak az iskolának, mely indulni kívánt a 
Magyar Kézilabda Szövetség pályázatán, melynek keretében le-
het a tornaterem felújítására és padlócseréjére pályázni. Emellett 
szeretnének a gyerekek számára kézilabda, kosárlabda és röplab-
da lehetőséget biztosítani.

A temetőfejlesztési tervek szerint a focipálya felé terjeszked-
hetnek a parcellák, de mellette még marad hely egy kispálya lét-
rehozására. Erre feltehetően 4 év múlva kerül majd sor. Addigra 
kell kialakítani az új focipályát. A Sportfejlesztési Koncepciót a 
testület elfogadta. Dr. Fila László aljegyző szakmai érvei miatt a 
testület azonban egyelőre nem hagyta jóvá, hogy egy multifunk-
cionális sportpályára pályáz-zon a város.

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése a 
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. törzstőkepótlásához 

Kiss Károly alpolgármester ismertette, hogy a Zöld Híd ko-
moly anyagi gondokkal küzd, ezért az elnökségi ülésen és a 
taggyűlésen törzstőkeemelésről döntöttek. Mindezt kizárólag ál-
lami pénzből tervezik megtenni, úgy hogy az önkormányzatok a 
rájuk eső részt megigénylik, illetve megpályázzák a támogatást. 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a belügyminiszter és a 
nemzetgazdasági miniszter által a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása célra hir-
detett pályázatán indulni kíván. A Zöld Híd Régió Kft. törzs-
tőkepótlásához szükséges kimutatását alapul véve a Kerepes Vá-
ros Önkormányzatára eső 20 millió 359 ezer 138 Ft vissza nem 
térítendő támogatási igényre adnak be pályázatot.
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LOCSOLÁSI DíJKEDVEZMÉNYEK
A DPMV Zrt. a házikert öntözéséhez használt közműhálózatról vételezett vizek után locsolási 
kedvezményt biztosít a felhasználók részére, melyet kizárólag azon felhasználók vehetnek igénybe, 
akik ivóvíz- és közműves szennyvíz-elvezetés céljából csatlakoztak a szolgáltató által üzemeltetett 
közműhálózathoz és közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek.

A locsolási kedvezmény igénybevétele tekintetében az alábbi két lehetőség közül választ-
hat a felhasználó.

10 %-OS ÁTALÁNYDíJAS KEDVEZMÉNY
A kedvezmény május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozik, a csatornahasználati 
díjnál kerül érvényesítésre. Mértéke: ezen időszakra jutó vízfogyasztás 10 %-kal csökkentett kor-
rigált mennyisége a csatorna használati díj felszámításánál.
A szolgáltató a locsolási célú vízfelhasználási korrekcióra vonatkozó igényt azon fogyasztónál 
utasítja el, akinek:

• locsolási célú ivóvízszükségle-
tének kielégítésére a szolgáltatói 
közműhálózaton kívüli egyéb hi-
teles mérés nélküli alternatív- saját 
tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni 
vízhasználat- vízbeszerzési lehető-
sége van,
• igénybejelentése - a szolgáltató 
által lefolytatott ellenőrzés alapján 
- valótlan adatokat tartalmaz,
• továbbá ahol az ingatlan rendel-
kezik locsolási vízmérővel.
Az igénybejelentést külön forma-
nyomtatványon a helyi ügyfélszol-
gálati irodákban kell leadni.  Az 
igénylés évenkénti megújítása nem 
szükséges.

LOCSOLÁSI MELLÉKVíZ-
MÉRő ALAPJÁN NYÚJ-
TOTT KEDVEZMÉNY
Locsolási célú mellékvízmérő ese-
tén a szennyvíz mennyiség meg-
állapítás a mellékvízmérővel mért 
locsolási célú vízhasználatról szóló 
megállapodás alapján történik. A 
csatornadíj alapját képező szeny-
nyvízmennyiség ezeken az ingat-
lanokon a bekötési vízmérő és 
a locsolóvízmérő által mért víz-
mennyiségek különbsége alapján 
kerül megállapításra. Ehhez a víz-
mérőt nyilvántartásba kell vetetni a 
szolgáltatóval
A locsolómérő felszerelésének és 8 
évente történő hitelesítésének díja 
a felhasználót terheli.

A két kedvezmény együttesen 
nem vehető igénybe.
A kedvezmények igénybevéte-
lének feltétele a közszolgáltatási 
szerződés megléte. Az elmúlt idő-
szakban lezajlott szolgáltató vál-
tásra tekintettel a locsolási ked-
vezmény igénybevételével együtt 
megtörténik a korábbi közszol-
gáltatási szerződések aktualizálá-
sa is.

Gyál, 2015. május 26.
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PERT VESZTETT A HUNGARORING
Mi, Kerepesi lakosok sokan, sokféleképpen viszonyulunk a Hungaroring zajához. 
• Vannak, akiket egyáltalán nem zavar, talán ők vannak a legkevesebben. 
• Vannak olyanok, akiket zavar, de úgy gondolják, tenni ellene nem lehet, nem szükséges, el kell viselni, főleg ha a Ring még fizet 
is évente pár milliót azért, hogy elnézzük neki a mindennapos zajongást.
• Vannak, akik a Ringet rákos sejthez hasonlítják, ami gyógyíthatatlan (Önkéntelenül felmerül a kérdés bennünk, hogy ha ezek az 
emberek rákosak lennének biztos, hogy nem próbálnának meg valamilyen gyógymódot alkalmazni, még ha a felépülésüknek csak 
minimális is az esélye?).
• Vannak aztán olyanok is, akiket nagyon-nagyon zavar a zaj, de odáig már nem jutnak el, hogy tegyenek is ellene valamit. 
• Vannak szerencsére olyanok is, akik nem hajlandók belenyugodni, hogy a nyugalmukat, pihenésüket ellehetetlenítő környezetszen-
nyezést eltűrjék. Így gondolkodnak a Szilas Tér Egyesület tagjai is. Sok évvel ezelőtt a fejünkbe vettük, hogy nem tűrjük tovább 
állampolgári jogaink folyamatos csorbítását

A Hungaroring évek óta 
rendszeresen szegi meg a 
működését szabályozó ren-
deleteket, nem tartja be a zaj 
határérték előírásokat. Az-
zal védekezik, hogy nem kap 
pénzt a többségi tulajdonos 
Magyar Államtól a régóta ki-
dolgozott zajvédelmi intézke-
dések megvalósítására. Tavaly 
nyáron a Környezetvédelmi 
Felügyelőség Kerepes, Mo-
gyoród területére UTCA, 
HÁZSZÁM SZINTEN elő-
írta a Hungaroring által be-
tartandó zaj határértékeket. 
Ez természetesen a Hungar-
oringnek nagyon nem tetszett, 
mert akár egyetlen joghatállyal 
járó mérés is bírságot vont 
volna maga után. Egy másik 
jogszabály azt is előírja, hogy 
három ilyen eseményt követő-
en a környezetkárosítót el kell 
tiltani a zajjal járó tevékenység 
végzésétől!

A Hungaroringnek ez után 
nem maradt más választása, 
mint beperelni a Környezet-
védelmi Felügyelőséget, meg-
próbálni elérni, hogy a zaj 
határértéket előíró rendeletet 
vonják vissza. Valószínűleg 
tudták, hogy a pert nem nyer-
hetik meg, de időhúzásnak 
(mint eddig is számtalanszor) 
logikus lépés volt.

A per néhány hete zajlott 

le. Az érintett ügyfelek (Mo-
gyoród Önkormányzata, Ke-
repes Önkormányzata, Szilas 
Tér Egyesület) közül egyedül 
a Szilas Tér Egyesület merte 
vállalni, hogy egy esetleges 
pervesztesség anyagi vonzata-
it is viselve éljen beavatkozási 
lehetőségével, és a törvényes-
séget  képviselő alperes, vagyis 
a környezetvédelmi hatóság 
mellé álljon.

Ezúton tájékoztatjuk Kere-
pes lakosságát, hogy a pert a 
Hungaroring elvesztette, még-
pedig úgy, hogy a bírói dön-
tés ellen fellebbezésnek helye 
nincs. Fontos mérföldkő ez a 
Hungaroring zajkibocsájtásá-
nak ügyében! 2015. április 21. 
után az immár jogerős rende-
let értelmében a zaj határérté-
kek túllépése nem maradhat 
jogkövetkezmény nélkül. 

Ehhez természetesen bizo-
nyítani kell a határérték túllé-
pését. A sok, zajtól szenvedő 
Kerepesi lakos nevében ezért 
azt kérjük az önkormányzat-
tól, a képviselőktől, és minden-
kitől, akinek befolyása lehet a 
döntésre, hogy a várhatóan ha-
tárérték túllépést eredményező 
eseményekre az önkormányzat 
rendeljen meg szakértő cégtől 
méréseket, mert csak így lehet 
bizonyítani a határérték túllé-
pést a Környezetvédelmi Fel-

ügyelőség felé. (Csak javaslat: 
A költségek tekintetében eset-
leg lehetne kérni Mogyoród 
segítségét is.)

Reméljük, hogy Kerepes 
közreműködését ez ügyben a 
Hungaroring nem ellenséges 
lépésnek fogja értékelni. Azt 
is reméljük továbbá, hogy a 
rendelet jogerőre emelkedése, 
a határérték túllépések esetle-
ges komoly következményei, 
ösztönzők lehetnek a Hun-
garoring, illetve a többségi 
tulajdonos Magyar Állam felé, 
a zajvédelmi intézkedések mi-
előbbi megvalósításában. 

Mint Gyulai Zsolt vezér-
igazgató úr napokban köz-
zétett nyilatkozatából sokan 
bizonyára tudják, a Hungar-
oring teljes felújításának ter-
ve már a Kormány asztalán 
van. A Hungaroring vezeté-
se a tavalyi (sajnos egyetlen) 
egyeztetésünk alkalmával arról 
biztosított minket, hogy egy 
ilyen átalakítás során olyan 
zajvédelmi, műszaki megol-
dásokat is be fognak tervezni 
a rendszerbe, amelyek a zajt 
olyan mértékben tudják csök-
kenteni, hogy a rendelet által 
előírt határértékek betarthatók 
lesznek.

Úgy tudjuk, a Hungaroring 
már tervezteti egy olyan mo-
nitoring rendszer telepítését, 

ami több mérőponttal rendel-
kezik, és alkalmas a környező 
településeken a zajterhelés re-
gisztrálására. 

Bíztató ez nekünk, hiszen 
azt jelenti, hogy az üzemeltető 
biztos abban, hogy a határér-
tékeket be tudja majd tartani. 
Egyetlen bánatunk, hogy a 
Hungaroring ígéretével ellen-
tétben ezeket a híreket más-
honnan tudtuk meg, az ígért 
folyamatos kapcsolattartás, 
párbeszéd sajnos teljes mér-
tékben elmaradt.  

Bár az ismert tények kö-
vetkeztében a zajterhelés 
csökkentésére tett intézkedé-
sek tekintetében a Hungaro-
ring-Kerepes együttműködés 
az elmúlt években kimerült 
abban, hogy a Hungaroring 
képviselői és Kerepes önkor-
mányzati vezetői néhány fa-
csemetét közösen elültettek, 
a bírósági határozat fényében 
úgy véljük, joggal remény-
kedhetünk. Az önkormányzat 
képviselőivel a napokban le-
bonyolított megbeszélést kö-
vetően is erősödött bennünk 
az érzés, hogy a Hungaroring 
zajterhelésének csökkenté-
se, törvényes működésének 
betartatása közös célunk, 
ügyünk, akár a civil oldal, akár 
a városvezetés szempontjából.

Szilas Tér Egyesület

Más vonatkozásban Kerepes Város és a Hungaroring köz-
ti viszony jónak mondható, csak ez a zaj vet sötét árnyékot a 
kapcsolatunkra. Franka Tibor polgármester és Gyulai Zsolt, a 
Hungaroring Sport Zrt elnöke időről időre megvitatják közös 
gondjainkat. Többek közt polgármesterünk elérte, hogy annak 
ellenére, hogy a Hungaroringnak ez nem kötelessége, mégis 
a jószomszédi viszony fenntartása érdekében, minden évben 
átutal 10 millió Ft-ot a város számlájára, amelyet valamilyen 
fejlesztésre fordíthatunk. Az összeg idei felhasználásáról lásd a 
képviselő-testületi ülésről szóló beszámolónkat.
Érdemes megemlíteni, hogy Mogyoród e tekintetben helyzeti 
előnyben van, hiszen a Hungaroring teljes területe Mogyoród 
közigazgatási határán belül található, így oda fizetik iparűzé-
si adójukat, mely okán a Hungaroring Mogyoród legnagyobb 
adóbefizetője. Kerepes tekintetében azonban semmiféle ilyen 
kötelezettségük nincs. Képünk az ide megállapodás aláírásakor készült
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Tájékoztatom a körzetemhez 
tartozó 
Tisztelt Lakosokat, hogy 
július 01-én 18 órától 
fogadó órát tartok a 
Szilasligeti Közösségi Házban.
Mindenkit szeretettel várok!
Bakai Kálmán képviselő

Befejeződött az Albertirsa-Göd villamos távvezeték helyreál-
lítása, mely tavaly decemberben a rendkívüli ónos eső miatt 
sérült meg. A MAVIR ZRt. a terveknek megfelelően - május 
17-én üzembe helyezte az érintett szakaszt. A távvezeték hely-
reállítási és építési munkálatai összesen 21 távvezeték oszlo-
pot érintettek a mintegy 8,2 km-es szakaszon.

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirá-
nyító ZRt. távvezeték hálózatán az elmúlt év decemberében, 
a rendkívüli időjárási körülmények miatt többek között meg-
sérült az Albertirsa-Göd 400 kV-os összeköttetés Kerepes 
térségi szakasza.
A jelentős mennyiségű ónos eső miatt nem csak a távvezeté-
koszlopok, és a sodronyok, hanem a szerelvények is használ-
hatatlanná váltak. A kiesés ellenére a MAVIR folyamatosan 
biztosította a hazai villamosenergia-átviteli rendszer ellátását. 
Mivel a rendszer párhuzamos, szükség esetén egymást helyet-
tesítő elemekből, távvezetékekből áll, így egy adott vezeték-
szakasz kiesése ellenére is biztosítható, hogy a lakossággal 
közvetlen kapcsolatban álló elosztói engedélyes szolgáltatók 
és ipari nagyfogyasztók villamos energia ellátása zavartalan 
maradjon.

2015. május 17-én a terveknek megfelelően, rendkívül meg-
feszített tempójú munkálatok eredményeként üzembe helyez-
tük az Albertirsa-Göd kétrendszerű 400 kV-os távvezetéket.
A sérült, több mint nyolc kilométeres távvezeték szakasz épí-
tési, helyreállítási munkái során 408,6 tonna acélszerkezetet és 
163,2 km áramvezető sodronyt építettek be a kivitelező cégek.

A MAVIR ZRt. ez úton is köszöni minden beszállítója, a 
műszaki ellenőri tevékenységet ellátó MVM ERBE Zrt., és a 
kivitelezést végző MVM OVIT Zrt. - EKS Service Kft. kon-
zorcium megfeszített és áldozatos munkáját.

MAVIR

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÚRJA üZEMEL A MAVIR 

ALBERTIRSA-GÖD 400 KV-OS 
TÁVVEZETÉKE

AZ EGYKORI PROFI ÉPüLET BONTÁSA
Egy jó hónappal ezelőtt kezdték el bontani az épületet, 
melyről az akkor éppen ott dolgozó munkatársak nem 
kívántak nyilatkozni, s a fényképezést sem vállalták. 
Mindössze a lom hasznosítható részét elszállító mun-
kások járultak hozzá megörökítésükhöz. Lásd az alábbi 
képet.

Reméljük nem lett baleset belőle, hogy valakik fehérrel 
átkenték a STOP táblát a volt Profi parkolójából 
a Fő útra vezető kihajtóban



KEREPESI VÉLEMÉNY         
N

EM
Z

ET
IS

ÉG
EK

10 2015. 6. szám • Június

Kultúrcsoportunk a „Stammtisch” folyamatosan készül, gyako-
rol a rendezvényekre. A kistarcsai Édességnapon nagy sikerrel 
léptek fel. Jelenleg Kerepest a szlovákokkal közösen képviseljük 
az ArboFeszten Gödöllőn. Annál is inkább, mert jó kapcsolatra 
törekszünk minden helyi csoporttal. A Vecsési Káposzta fesz-
tiválon, a Zsámboki Lecsófesztiválon is részt veszünk. Együtt-
működési szerződést irtunk alá Iklad Német vezetőségével. Itt 
kéttannyelvű oktatást vezették be. E szerint minden diák tanulja 
a német nyelvet Ikladon, s a nem németek sem tiltakoztak ellene, 
jól bevált forma lett mára. 

A Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályához 
fordult az NÖK, mivel a törvényt Kerepes képviselő-testülete 
nem tartotta be a választások után. Az ide vonatkozó törvénnyel 
jogharmonizált szerződés aláírására a mai napig nem került sor, 
mégis a Hivatal szinte 100%-ig betartja az abban foglaltakat. A 
törvény szerint bíróság dönthet ez ügyben. A helyi önkormány-
zat harminc napon belül köteles lett volna biztosítani a feltétele-
ket, és megállapodást megkötni. 

Egyeztetés volt viszont a polgármester úr meghívására a támoga-
tási lehetőségekről. A remény hal meg utoljára - mondják, és tán 
a IV. NÖK által szervezett ifjúsági tábor támogatásra kerülhet. 
Ezt eddig nem pénzelte más. Az NÖK több mint félmillió fo-
rinttal járul hozzá minden évben a 7 napos táborozásához. Most 
is betelt a létszám, még talán többen is vannak, mint terveztük. 
Szeretettel fogadtunk mindenkit, de már nem jutott hely min-
denkinek. Jó lesz a tavaly átvett Springer-busz a németeseknek, 
ezzel könnyítjük a közlekedést. A táborhoz is, ha kell, kétszer 
- háromszor fordulunk vele, de rövidtávon megfelel a tábor cél-

jaihoz. (Strand, Lovas tanya, ebédeltetés, stb..) Az idei sztárven-
dégünk kilétét a következő számban már eláruljuk. 

A tavaly már tesztelt NÖK Busz-klub járat ismét beindul, de 
ezen csak a klubtagsággal rendelkezők utazhatnak majd, ne le-
gyen gond a helyi járattal szemben. Buszunk különjáratként, in-
gyen közlekedik a megbeszélt időben és útvonalon a kistarcsai 
korház és az Auchan irányába is. Továbbá a klubnapokra és a 
rendezvényeinkre használjuk.

„Juliális” utcabálunkat a Mező utcában július 18-ára tervezzük. 
Most is várunk minden kedves érdeklődőt, a sört és a sramlizen-
ét szerető lakótársainkat. Érdeklődés az NÖK facebook oldalán 
és a Mező utcai szervezőknél. Akár több ilyen szervezés is lehet 
idén, ha az Önök utcájában is szerveznének, mi szívesen segí-
tünk akár anyagilag, padokkal, sátrakkal, zenésszel és a szerve-
zéssel. Célunk a közösségi életünk színesebbé tétele.

Vége az iskolának! Viszont az elsőbe, a beiratkozásnál 51-en ( a 
78-ból) kérték a német nyelv oktatást, így az iskolások közel fele 
már németes. Ezúton is köszönjük iskolánk és óvodánk német-
pedagógusainak, és mindenkinek az ez évi színvonalas munká-
jukat. Mint erről beszámoltunk, a kerepesi német énekversenyt 
(2015. április.21 - 12:30) adás leadta a Duna Televízió is, mely 
visszanézhető : http://www.mediaklikk.hu/musor/unserbild-
schirm/. 

A NÖK létrehozott egy pénzjutalommal is járó „Aranykörte – 
Goldene Birne” díjat a kerepesi Körtéfa hagyomány alapján. Ezt 
a legjobb negyedikesek közül kaphatják szeptemberben, kik a 
kerepesi iskola felső tagozatába lépnek. Ösztönözve az iskolánk-
ban maradásukat is egyben.
Külön köszönet a Csicsergő Óvodában rendezett hagyományőr-
ző Német Nemzetiségi Nap kiemelkedő megrendezéséért. Itt 
70 feletti a németes nevelést kérők létszáma. Igény lenne több, 
de nincs német nemzetiségi óvónő elég. Ezzel az a régi álmom, 
hogy a kerepesi gyerekeink tanulhassanak németül, elérte célját. 
Sokat kellet ezért négy éven át küzdeni, harcolni, veszekedni és 
vitatkozni, az akkori testületet, a vezetőket, néha a szülőket is 
meggyőzni. Megérte. Rajtam nem múlott. Csak így tovább és 
folytatjuk! 

STAMMTISCH

NEMZETISÉGI ÉRTÉKEK PEST MEGYÉBEN
A Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája a Pest me-
gyében működő nemzetiségi szervezetek vezetői számára több 
alkalomból álló találkozót szervez. 2015. május 28-án, a budaörsi 
Jakob Bleyer Heimatmuseumban került sor egy egésznapos 
szakmai tréningre. A mostani  találkozó témája „A nemzetiségi 
értékek a helyi és megyei értéktárakban”. Ez alkalommal a Pest 
megyei német- és szlovák nemzetiségek kulturális értékeibe kap-
tunk betekintést.
A műhelybeszélgetések témái: „Értékek megőrzése, népszerű-
sítése, közösségformáló ereje”, a 2012. évi XXX. törvény a ma-
gyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, A forrásteremtés 
lehetőségei, pályázatok.

Ízelítőt kaptunk a Pest megyei nemzetiségek értékeiből, élő ha-
gyományaikból pl. csömöri úrnapi virágszőnyeg bemutatása, Bu-
daörs sváb vonatkozású értékeinek megismerése, Mende – szlo-
vák pünkösdi evangélikus templomdíszítése.
Ezen a szakmai napon külön kiemelték Kerepest, mint nagyon 
jó példát arra, hogy hogyan dolgozhatnak egy településen, vá-
rosban, azaz egy közösségben együtt a különböző nemzetiségek. 
Erre jó példa volt a márciusban megrendezett Kerepesi Értéktár 
Bizottság néprajzi és helytörténeti kiállítása.

A szakmai napon, Budaörsön, Springer Friedrich társaságában 
vettünk részt, mint a Kerepesi Értéktár Bizottság elnöke Hor-
váth Klára és jó magam, Almási Miklósné bizottsági tag. Re-
méljük, hogy a mi közösségünk továbbra is együtt fog dolgozni 
azon, hogy a helyi értékeinket megismertessük és megőrizzük az 
utánunk jövő nemzedékek számára.

Almási Miklósné

Almási Miklósné Kerepesi Értékt. 
Biz., Török István elnök,Pest M. 
Értéktár Biz., Springer Friedrick 
NÖK, Horváth Klára elnök, 
Kerepesi Értékt. Biz.
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MINDANNYIAN MÁSOK VAGYUNK…….
Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központja hagyo-

mányteremtő jelleggel április 22-én, a Föld Napja alkalmából 
városszépítő akciót szervezett. Az igazi célunk az volt, hogy a 
programba olyan embereket, családokat vonjunk be, akik ilyen-
olyan okból az intézményünkhöz kapcsolódnak, az intézmé-
nyünk különböző szolgáltatásait igénybe veszik. 

Négy helyszínen dolgoztunk önkénteseinkkel és partnereink-
kel együtt, akik példaértékűen megmutatták, hogy tenni akar-
nak azért a városért, ahol élnek, legyenek Ők fogyatékkal élők, 
idősek, munkaerő-piacról kiszorult emberek, szociológiai foga-
lommal élve, jelenleg inaktív kismamák, szociális munkások. Az 
akcióban részt vett továbbá a Nemzetiségi Roma Önkormányzat 
is. Dicséret nekik azért, hogy az első hívó szóra mozgósítottak és 
sok virágpalántával, valamint aktív munkájukkal járultak hozzá 
az akció sikeréhez. 

A négy helyszínen zajló tevékenységben kb. 60 ember vett 
részt. A Föld Napján összesen 6 díszfát, 3 díszcserjét és közel 
80 virágpalántát ültettünk el. Köszönjük a Napfény Házába járó 
fogyatékkal élő gyermekek szüleinek a rengeteg virágpalántát, 
köszönjük a képviselői felajánlást, Polgármester úr biztatását, az 
önkénteseink áldozatvállalását, a plakátunk grafikai megjelené-
séhez nyújtott segítséget, a helyi kismamák közösségének segít-
ségét, a facebook megosztásokat, és köszönet a munkatársaink 
lelkesedésének. 

Mindannyian mások vagyunk, de mindannyian szeretjük és 
tenni akarunk a városunkért, még akkor is, ha jelenleg egész-
ségügyi, munkaerő-piaci vagy egyéb élethelyzetünk miatt kö-
zösségre vágyunk és esetleg megértésre, segítségre, támogatásra 
szorulunk.

Horváth Vera - Farkas Domonkos

Megszépült a lámpás kereszteződés környéke is
Ápolttá, gondozott változik fokozatosan a kezünk nyomán a városunk

A Város Kft-je folyamatosan 
dolgozik a veszélyessé vált fák 
gallyazásán, melyet előzetesen 
szakértő vizsgálat jelölt ki erre a 
beavatkozásra
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Ovi- Híradó
Csicsergő Óvoda

Lassan vége a tavasznak, de ez a hónap is sok programot, tenni-
valót tartogatott számunkra. 
Április 15-én a kiválasztott nagycsoportosok az iskola által szer-
vezett versmondó versenyen vettek részt. Gratulálunk Pozso-
nyi Petrának (Teknős csoport) gyönyörű szerepléséért és Róth 
Noellának (Méhecske csoport), aki külön díjat kapott.

Április 17-én a 2 kiscsoport kivételével a Forrás Művelődési 
Házban néztük meg a Pinokkió című előadást. 
Április 20-24 között lezajlott óvodánkban a beiratkozás.
Április 23-án délután az óvoda udvarát varázsoltuk szebbé. Sok 
szülő vett részt, nagyon köszönjük a segítséget. Virágokat, cser-
jéket ültettünk, udvari játékokat festettünk, és a homokozó ho-
mokját frissítettük fel.
Anyák Napjára minden csoport kis műsorral, saját kezűleg készí-
tett ajándékkal kedveskedett.
Április 29-én a Csiga csoport, április 30-án a Delfin csoport kö-
szöntötte anyukáját, nagymamáját.
Május 4-én a Teknős és Mazsola csoport, május 5-én pedig a 
Mókus, Süni, Fecske és Méhecske csoport tartotta Anyák Napi 
ünnepségét. A Mazsolák egyenként, ölben ülve verseltek anyu-
kájuknak.
Május 13-án a Sünik és Méhecskék a Művészetek Palotájában a 
Vuk című előadásra látogattak el. A zenés, táncos színdarabot 
nagyon élvezték. Lehetőségük nyílt betekinteni a kulisszák mögé 
is.
Május végére elkészülnek a német nemzetiségi ruháink is. 
Nagy segítségünkre voltak dajkáink (Pannika, Gabika, Ró-
zsika és Gyöngyike néni), akik közös összefogással járultak 
hozzá a ruhákhoz. Külön köszönet a vállalkozó szülőknek 
(Piróth Edinának, Prohászka Henriettnek, Agg Tímeának, 
Mészáros Erikának, Krajczár Petrának, Krepler Erzsébet-
nek, Gálos-Csire Ágnesnek, Nagyné Szakál Katalinnak, 
Gyükér Évának), akik a varrás nehéz részét vállalták.

Meseliget óvoda

Maci csoportosaink közül Orlovity Bernadett és Molnár Zsig-
mond emléklapot és jutalmat kapott az „Ilyennek képzelem az 
iskolát.” c. rajzpályázatra benyújtott pályamunkájáért.
Április 15-én óvodánk Maci csoportosai közül Major Bettina, 
Mátrai Bálint, Orlovity Szilárd és Turjánszki Petra részt vettek az 
iskolai versmondó versenyen. Mátrai Bálint különdíjat is kapott. 
Gratulálunk minden versmondónak!
Április 16-án rendezték meg Gödöllőn a Bozsik Torna tavaszi 
fordulóját, amelyen Maci csoportos focistáinkon kívül a kiseb-

bek is rész vettek. Pillangó csoportos focisták is remekül helyt-
álltak az állomásokon kiadott feladatokban.

Április 17.-én óvodánk minden csoportja megtekintette a Forrás 
Művelődési Házban a Pinokkió c. bábjátékot.
Április 25.-én óvodánkban a Föld Napja alkalmából kerti mun-
kát szerveztünk, melynek során az udvart szépítettük és a má-
szókákat, homokozókat, hintákat festettük át. 
Köszönjük a lelkes anyukáknak, apukáknak és a gyerme-
keknek, valamint az óvoda dolgozóinak, hogy szabadide-
jüket feláldozva, még szebbé varázsolták óvodánk játszóte-
rét, virágoskertjét. Köszönjük!
Május 4-én a Maci és a Katica csoportosaink köszöntötték az 
édesanyákat. Katica csoportosaink rendhagyó módon családi 
nap keretében játékos délutánon vettek részt szüleikkel közösen. 
A rendezvényen köszöntötték az édesanyákat és az édesapákat 
is.
Május 5-én a Halacska és a Pillangó csoportos gyermekek kö-
szöntötték az édesanyákat. A legkisebb Halacska csoportosok 
egyénileg, kis verssel, ajándékkal kedveskedtek az anyukájuknak. 
A nagyobb Pillangó csoportosok pedig közösen verses, táncos 
műsorral köszöntötték az anyukákat.
A Madarak és Fák Napja alkalmából Maci csoportosaink megke-
resték az óvoda legszebb fáját, amelyet képzeletben le is fényké-
peztek. A csoportszobába visszatérve, mindenki lefestette azt a 
fát, amelyet a legszebbnek talált és „lefényképezett”.

Szivárvány óvoda

Az iskola meghívására elmentünk a versmondó versenyre, ahol 
gyermekeink elmondták kedvenc verseiket. Haselbach Zsófia, 
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Molnár Zsófia, Passiák Rita a Margaréta csoportból, Mikó Mátyás 
a Manócska csoportból, Szabó Petra, Vad Anikó a Napocska cso-
portból képviselte óvodánkat. Az óvodában a gyerekek boldogan 
mutatták társaiknak a jó szereplésért kapott emléklapot, ajándék-
könyveket.
A Föld Napja alkalmából „Egy család, egy virág!” felhívással meg-
hirdettük az óvodánk szépítését. A gyerekek szüleikkel virágot ül-
tettek virágládákba, ezzel is szépítve a környezetünket. Manócska 
csoportosaink két császárfát ültettek az óvoda udvarára, amelyek 
a levegő tisztításán kívül hamarosan az árnyékot is biztosítják.
Társadalmi munkát két napra is szerveztünk. Az egyik alkalom-
mal az udvar mászókáit festettük át a szülők segítségével A máso-
dik alkalommal a kreszpálya betonozása történt meg, valamint a 
mászókák, csúszdák felújítása.
Ezúton is köszönjük a Kedves Szülők közreműködését! 
Bechtel Gábor, Doricsák Angelika, Daróczi Zoltán, Boros 
Cintia, Lakatos Erik, Lipcsi József, Hajnóczi Márton, Burik 
Barbara, Gubcsó Károly, Molnár Ferenc, Molnár Krisztián, 
Németh Krisztián, Szabó Róbert, Szabó Petra, Szabó Zsolt, 
Szabó Emese, Szabó Gergely, Szabós Zsolt, Szonthag Hu-
bert, Tóth Kevin, Rajmond Gergely, Varga Armandó.
Anyák Napja alkalmából versekkel, dalokkal, virágokkal minden 
kisgyermek felköszöntötte az Édesanyját.
Az óvoda udvarán színes szalagokkal feldíszítettünk egy fát és kö-
rülötte vidám dalokkal köszöntöttük a május érkezését. 

Tájékoztatjuk aForrás Művelődési Ház látogatóit, hogy i
ntézményünk a nyári évadszünetben,július 6-17-ig zárva 
tart. ügyeleti időben tábori befizetésrejúlius 13 -tól 17-ig 

is van lehetőség, 12 és 18 óra között.

Kerepesi SBE  Futball Club 
nyári focitábor

– Labdarúgó edzésprogram
– Koordinációs edzés és futóiskola
– Cselező suli

Napi 3x-i étkezés biztosított!

Turnusok időpontjai:
1. július 13-17.
2. július 27-31.

Focitábor helyszíne: kerepesi labdarúgó pálya és sportház

Akiket várunk: 6-12 év közötti fiúk és lányok.

Napi program:
– 7.00-8.00 érkezés
– 8.00-8.30 reggeli
– 9.00-10.30 edzés
– 10.30-12.00 szabad programok (ping pong, társas játék, medence, trambulin, stb.)
– 12.00- 13.00 ebéd 
– 13.00- 15.00 elméleti foglalkozás
– 15.00-16.30 edzés
– 16.30-tól gyerekek elvitele

Szükséges felszerelés: 
– edzőcipő
– rövid nadrág
– 2 db polo
– baseball sapka
– melegítő (időjárás függvényében)
– fürdőruha
– törölköző
– kulacs

Az egy hetes tábor térítési díja 8.000,- Ft, amelyet a tábor 1. napjának reggelén kell befizetni a 
helyszínen.

Jelentkezni lehet  Ferenczi Lajosnál a 0670/624-6962-es telefonszámon és Karikás Rozáliánál a 
0670/624-6961-es telefonszámon.
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AZ ISKOLA HíREI
Az év pedagógusa
A Széchenyi István Általános Iskolában Fran-
ka Tibor polgármester úrnak köszönhetően 
ismét sor került az Év Pedagógusa díj átadá-
sára. Idén olyan pedagógus kapta, aki gyerek-
központú pedagógiai magatartásával, eredmé-
nyes oktató-nevelő munkájával, az intézmény 
közéletében aktív részvételével példát mutat, 
kifogástalan munkaerkölccsel bír és az alsós 
reál munkaközösség vezetője.
A nevelőtestület szavazata alapján a díjat: Karó 
Valéria tanítónő vehette át.
Gratulálunk!

Fazekasné Rácz Gabriella

ELőRE HOZOTT GYEREKNAP A SZÉCHENYIBEN
Széchenyi Gála és gyereknapi programok szórakoztatták május 
3. hétvégéjén az iskola nebulóit és kistesóit. Szép idő köszön-
tötte a szombatot és a várakozással, izgalommal teli, már ko-
rán gyülekező fellépőket és vendégeket. A jó kezdéshez pazar 
folytatás társult. Ragoncza tanár úr minden fellépője vastapsot 
kapott, hiszen igazán kitettek magukért az osztályok, diákok. 
Csak csendben jegyzem meg, hogy iskolánk egyik legértéke-
sebb, legszínesebb alapprogramja a tánctanulás, aminek ered-
ménye ilyenkor válik láthatóvá igazán. Szívből gratulálunk Imre 
bácsinak.
A gála végeztével máris várták az éheseket a közben szülők által 
frissen főzött harapnivalók és a már megszokott játékok: óriás 
csúszda, mászó fal, ugráló vár, sőt a legbátrabbakat egy  kis aszt-
ronauta kiképző kerék is várta, meg persze a kézműves foglal-
kozások, arc- és tetkó festések, gyöngyfűzés. Idén új színfolttal 
gazdagodott a kínálat. A Magyarországon is egyre népszerűbbé 
váló mini golffal is ismerkedhettek meg a gyerekek 6 mobil pá-
lyán. Az osztályok nem csak golfozni tanultak, de egy rögtön-

zött versenyben is részt vettek. Nem kis meglepetésünkre igen ügyes és eredményes diákokat fedeztünk fel az új sportág számára. 
Kupát nyertek: Bálint Boglárka (2.b), Nagy Jázmin(3.a), Kő Zsuzsanna (4.c), Fazekas Dominik (4.a), Marczell Petra (4.b), Verdes 
Roland (5.o), Gáspár Ákos (6.b). Gratulálunk nektek.
Köszönjük a diákok nevében a sok anyagi és gyakorlati segítséget, ami biztosította ennek a szép napnak a programjait: A Polgár-
mesteri Hivatal, az SZMK, az iskolai Alapítvány, a Diákönkormányzat anyagi támogatását, a Gyerekház dolgozóinak a kézműves 
foglalkozásaikat és minden tanító és tanár kollégámnak a részvételt. 

M. Sz. M. – DÖK

SZMK JÓTÉKONYSÁGI BÁL 2015
Május 9-én került megrendezésre az iskolánk szülői munka-
közössége által szervezett jótékonysági bál,  melyre az összes 
SZMK-s szülő nagy-nagy lelkesedéssel és izgalommal készült! 
Mivel tavalyi évben nem volt bál, ezért most úgy döntöttünk, 
hogy kicsit szakítunk az eddigi hagyományokkal és nem az isko-
lai farsang napjára tesszük az eseményt, valamint nem az iskola 
tornatermében rendezzük meg. Helyszínnek a Forrás Műve-
lődési Házat választottuk. A döntés jónak bizonyult, mert így 
minden energiánkat a bál szervezésére fordíthattuk és a hely-
szín is tökéletes lett.
Jegyeladási versenyt hirdettünk az osztályok között, ezzel is 
ösztönözve a szülőket a részvételve, vagy legalábbis a támo-
gatásra. Várakozásin felül teljesítettek, így 5 osztály pénznyere-
ményben részesült, ami a júniusi osztálykirándulásokon egy kis 
pluszt jelent.

A bál fantasztikusan sikerült, ami a lelkes szülőknek és peda-
gógusoknak volt köszönhető, akik hajnalig táncoltak és látha-
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tóan nagyon jól érezték magukat. Rengeteg tombolanyereményt 
oszthattunk ki, amit ez úton is szeretnénk megköszönni a helyi 
és kistarcsai vállalkozásoknak, vagy éppen a szülőkön keresztül 
eljuttatott névtelen támogatóknak! Sajnos az idő rövidsége miatt 
nem mindenkit tudtunk ott a bálban név szerint megemlíteni, 
pl. Aranypók utalványt is kaptunk, ezért azoktól, akikben ez hiá-
nyérzetet keltett, itt kérünk elnézést és köszönjük felajánlásukat!

A bál fővédnöke Franka Tibor polgármester úr volt, aki magá-
nemberként is tett felajánlást, ezzel is növelve a tombola főnye-

remény értékét, ami egy utazási kupon volt. Köszönjük szépen! 
Fő szponzorunknak, a Caussade Semences Hungary Kft-nek is 
nagyon köszönjük az anyagi támogatást! A Hungaroringtől pe-
dig 2db 2 főre szóló hétvégi belépőt kaptunk, ez lett a tombola 
különdíja! Köszönjük ezt a csodás felajánlást!

A bál utáni visszajelzések mind nagyon pozitívak, ezért már alig 
várjuk, hogy jövőre ismét nekiláthassunk a következő szervezé-
sének! 

B.Virágh Orsolya SZMK elnö 

AZ üNNEPI KÖNYVHÉT ALKALMÁBÓL FÁBIÁN JANKA 
íRÓNő VOLT A KÖNYVTÁR VENDÉGE

Június 5-én az író-ol-
vasó találkozó a nagy 
meleg és a hétvége el-
lenére is sok embert 
vonzott, Kerepesen is 
sokan szeretik Fábián 
Janka könyveit, aki pe-
dig még nem olvasott 
tőle, kíváncsian figyelte, 
mi a titka az írőnőnek? 
Mitől lett rövid idő alatt 
sikeres, közkedvelt író? 
A beszélgetést Farkas 
Domonkos önkormány-
zati referens vezette G. 
Tóháti Ilona könyvtár-
vezető társaságában, de 
a közönségből is többen 
intéztek kérdést az író-
nőhöz.

Fábián Janka napjaink 
egyik legnépszerűbb tör-
ténelmi, romantikus regé-
nyírója. A Miskolci Egye-
tem angol-történelem szakán végzett 1998-ban, majd pár évvel később az ELTE francia szakán szerzett oklevelet. Budapesten él, és 
fordítóként, nyelvtanárként is dolgozik. Az írói mesterségről, az alkotás folyamatáról kérdeztük, hogyan dolgozik, és hogyan sikerült 
2009-ben az első könyveit megjelentetnie,: az Emma szerelme, Emma fiai, Emma lánya. 

Az első időkben a kiadók válaszra sem méltatták, végül talált egy kis kiadót – egy családi kft-t -, amely a kiadást nem, de a terjesz-
tést  vállalta. A családja finanszírozta a könyv kiadását, ami párszáz példányban jelent meg. Mivel reklámra nem volt pénzük, az in-
terneten kezdett el terjedni a könyv híre, ahol többségében jó visszajelzést kapott. Második és a többi tíz könyvét már az Ulpius-ház 
jelentette meg. Sajnálatos, hogy most az Ulpius-ház csődeljárása miatt, a jogdíjai és a könyvei is „bentragadtak” a kiadónál. Az irőnő 
számára biztató, hogy a Libri Kiadó a Karácsonyra megjelenő könyvét, a Búzavirág-ot leszerződte.

Az írónő felelevenítette gyermekkori emlékeit, amikor verseket, meséket mondott testvérének, majd később, az iskolában, már le 
is tudta írni azokat a történeteket, amelyek a fejében megszülettek. Vonzódása a történelemhez szintén gyermekkorában alakult ki. 
A történelmi tényeken alapuló romantikus regényeinek megírását hosszú kutatómunka előzi meg. 

Fábián Janka igényesen megírt, szórakoztató irodalomnak tartja a műveit, amelyek romantikus regények, történelmi háttérrel. A 
történelmi időkből a kedvencei a XIX. vége és a XX. század. Alelnöke a Történelmi Regényírók Társaságának. Az írás nemcsak szel-
lemi, hanem fizikai munka is, kell hozzá fegyelmezettség - mondta. Ha elkezd egy könyvet, akkor mindennap foglalkozni kell vele, 
legalább néhány bekezdést kell írni hozzá. Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, Victor Hugo, Szabó Magda volt hatással rá.

A hiteles háttér nagyon fontos a regényeiben, ettől lesznek a könyvei sokkal többek, mint egy romantikus regény. Könyvei nosztal-
gikus hangulatúak, visszavisznek a múltba, igazán szórakoztatóak, báj és kedvesség árad belőlük. S ami a legfontosabb: könyveiben 
magyar emberek közt, magyar helyszíneken játszódnak az események. A magyar történelemben is lehet érdekes és izgalmas témákat 
találni.

Fábián Janka történelmi tárgyú köteteinek sorozata ma már az egyik legsikeresebb regényfolyam, amely romantikus színekkel, 
hitelességre törekvő korrajzzal a háttérben, izgalmas fordulatokkal számos olvasót meghódított az elmúlt években.

A Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtárban megtalálhatók a következő könyvei: Emma szerelme; Emma fiai; Emma lánya; A 
német lány; Az angyalos ház, Lotti öröksége; Adél és Aliz, A francia nő.

Nyári pihenéshez kitűnő olvasmányok! Látogasson a könyvtárba!
G. Tóháti Ilona könyvtárvezető 

A Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár 
az iskolai szünetben július 6-tól augusztus 15-ig zárva tart.
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„Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek”

SZüLINAPOT üNNEPELT AZ ÉJSZAKAI KÖNVVARÁZS ÉS ÉN IS
Előre bocsájtom: „a most következő tartalomban a nyugalmat 
megzavaró, az olvasót érzékenyen érintő részletek lehetnek” 
Csak saját felelősségre olvassák tovább. Büszke, boldog és szo-
morú vagyok. Nagyjából ebben a sorrendben. A sors úgy hozta, 
hogy május 31-én, az éjszakai könyvvarázs születésének X. év-
fordulóján 27 gyerekkel ünnepeltem a saját szülinapomat is az 
iskolában.

Büszke vagyok, mert már 10 éve, hogy útjára indult ez a kezde-
ményezés, az alig 1 évig nálunk tanító, nagyon kedves rajzsza-
kos kolleganőm, Szebeni Szonja (minden jót Szonja!), és az én 
közreműködésemmel. Azóta töretlen a sikere. És bár a keretek 
adottak, minden évben sikerült új tartalommal megtölteni, és eh-
hez évről évre akadtak lelkes, kihívásokat kedvelő kollégák, aki 
mindent vállaltak a nemes cél érdekében. 
Az idén még inkább nagy volt a lelkesedés. Könyvtárosok, test-
nevelő, alsós és felsős kollégák, sőt volt diákjaink sürgölődtek, 
hogy a minden a lehető legjobban sikerüljön. Olyan csapattal 
dolgozhattam, akik hetek óta azon fáradoztak, hogy ez a jubi-
leumi alkalom tényleg emlékezetes legyen. Rengeteg ötletelés, 
rejtvények és feladatok készítése, gyűjtő munkák, sütés-főzés, 
bevásárlás előzte meg a „bulit”, hiszen az idén is könyvekkel, 
könyvek között kellett elvarázsolni a XXI század nebulóit úgy, 
hogy jövőre is itt legyenek, és megtiszteltetés legyen számukra a 
lehetőség, hogy valamelyik csapatban versenyezhetnek. 

Boldog, mert a több mint 7 órás rendezvény az idén igazán re-
mekül sikerült. Senki nem volt álmos, mindenki  teljes erő bedo-
bással küzdött a feladatok végre hajtása során, derekasan evett-
ivott a büfében, hogy legyen ereje minél több éjszakai valuta: 

ZED gyűjtésére , amit aztán elvásárolhatott az erre az alkalomra 
kialakított  „szatócs boltban”. Jókedv, vidám zenebona, kipirult 
arcok, csillogó szemek és kérdések: jövőre is lesz, ugye?

De hajnali háromkor, a tiszteletemre felcsendülő „Boldog szü-
letésnapot, Margit néni” bizony könnyeket csalt a szemembe. 
Újra átéltem és szembesültem azzal, hogy milyen szép hivatást 
kaptam a sorstól, hogy 31 évig azt csinálhattam, amit a legjob-
ban szerettem, hogy minden napra jutott egy-egy piciny csoda, 
ami segített felállni, megállni az élet legnehezebb pillanataiban 
is. És ez most véget ér. Igen, én akartam nyugdíjba menni, én 
akartam egy picivel nyugodtabb hétköznapokat…de nem ilyen 
véglegesen, nem ilyen egyszerre. Jó lett volna a még félbe ha-
gyott vállalásaimat befejezni, a 7. évfolyamba lépő osztályomat 
elkísérni a ballagásig. Jó lett volna látni a folytatást. Ha kapok 10 
óra visszatanítási lehetőséget. Sajnos ez a vágyam nem vált való-
ra, így csak tiszta szívvel üzenhetem Ady szavait mindazoknak, 
akik már nélkülem folytatják ezt a minden nap embert próbáló, 
felemelő és gyönyörű munkát.
„Adja meg az Isten, mit adni nem szokott, száz bús vasárnap 
helyett, sok víg hétköznapot,”
Köszönöm minden volt és jelenlegi kollégámnak, tanítványaim-
nak a megszámlálhatatlanul sok segítséget és szép emlékeket.

Müllnerné Szabó Margit magyartanár

VILLANYMOTOR
JAVÍTÁS, TEKERCSELÉS

Ruzicska János
Cím: 2146 Mogyoród, Mély út 6.

tel: +36/20-525-4801
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A mi drága „Bözsi mamánk” lelkében született a gondolat, hogy 
a 15. születésnapját ünneplő Kisvirág tánccsoport lánykáinak egy 
szép hímzett zsebkendőt készítsünk ajándékba. Így kelt életre a 
mi kis közösségünk, és felejthetetlen élményekkel lettünk mind-
nyájan gazdagabbak, a jubileumi előadáson, 2013 októberében. 
Szívesen vagyunk együtt, közös érdeklődésünk és tiszteletünk 
a kézimunka iránt, összetart minket. A kézimunka oldja meg 
mindannyiunk természetes vágyát, hogy lakásunk, ruházatunk 
ne legyen máséval összetéveszthető. A kézimunka a végtelen le-
hetőségek tárházát kínálja az alkotni vágyó embernek. Egy kitű-
zött cél beteljesedése a „Régi minták új világa” címmel megren-
dezett kiállításunk, amelyet Manci néni tiszteletére ajánlottunk 
fel. Oly sokat köszönhetünk neki. A Kisvirág tánccsoport gyö-
nyörű, kerepesi és sóvidéki viseleteinek elkészítésében jelentős 
szerepet vállalt. Manci néni próbálta átadni nekünk, sok-sok ké-
zimunkázással eltöltött év gazdag tapasztalatát, értékes tudását a 
kerepesi népviseletről, népszokásokról, az előrajzolt népművé-
szeti textilmunkák elkészítésének folyamatát, technikáját.

Ezen a szép délutánon, reménykedve mondhattunk imát érte, 
tudom, hogy szeretetünk ereje eljutott hozzá, érezte őszinte tisz-
teletünk simogató érzését. 
Szeretnék köszönetet mondani Nagy László igazgató úrnak és 
Hajdú Zsófia Csenge művelődési ház vezetőnek a szívélyes se-
gítségért, a szervezés első pillanataitól kezdve. Köszönjük dr. 
Sándor Ildikó néprajzkutatónak a Hagyományok Háza Népmű-
vészeti Módszertani Műhely osztályvezetőjének, hogy megtisz-
telt bennünket, értékelésével gazdagabbak lettünk, megerősített 
minket abban, hogy jó úton járunk. Nagyszerű közösség az ahol 
egy szombat délutánon reményeket felülmúló létszámmal tisz-
telt meg minket sok-sok jó ember. 
Köszönet, a kellemes fuvolahangokért amelyeket Botrágyiné 
Virágh Orsolya és kedves tanítványai előadásában hallhattunk. 
Köszönet Mészáros Józsefné Erzsikének a gyönyörű versért. 
Köszönet Paksa Zsuzsannának és a Kisvirág gyerekeknek, meg-
tisztelő és fontos volt számunkra, a jelenlétük, hiszen a törté-
netünk a Kisvirággal kezdődött. Köszönet Ragoncza Anikónak 
a körtáncok tanításáért, Köszönet városunk köztiszteletnek ör-
vendő személyeinek, akik elfogadták felkérésünket a véleménye-
zésre.
A tizenkét kiállított munka közül a díjazottak a következők:
1. Varga Zsanett
2. Szűcs Csilla
2.Sárközi Imréné Erzsike (Nádudvar)
3. Mészáros Józsefné Erzsike

Köszönet minden Kedves Kézimunka Kör társamnak a bizalo-
mért, a jól elvégzett munka öröméért.
Hiszem, hogy minden ember lelkében él egy virág, amely folya-
matosan változik és az idő múlásával egyre szebb és szebb lesz. 
Van, aki szóval, dallal, ecsettel, hímzőtűvel készteti kibontako-
zásra lelke virágát, ebben a folyamatban a legfontosabb megta-
nulni, hogy „mindenki, és minden dolog egyformán fontos…”
Tisztelettel 

Pakai Gyuláné Zsóka
 

Az alkotás öröme, és az ajándékozás öröme is benne van a kézimunkázással eltöltött időben.

A Kézimunka Kör kiállítása
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Bizonyos szempontból Kerepesen kétféle 
ember létezik. Az egyik itt lakik, a másik 
itt él. Mi a különbség? Csupán árnyalat-
nyi, ámde fontos. Az előbbit nem igazán 
érdekli városunk arculatának javítása és 
kialakítása, a másikat pedig érdekli. 
Az itt élő ide jár orvoshoz, ide jár a gye-
reke iskolába, itt vásárol élelmiszert általá-
ban, vagy éppen elhunyt szerettei vannak 
itt eltemetve. Ők azok, akik tudják, hogy 
merre van a művelődési ház, és tudják, hol 
van a könyvtár. Általában ők azok, akik 
részt vesznek a városi rendezvényeken, és 
ismerik az önkormányzat vezetőit is. 
Akik „csak” itt laknak, azok az előbbiek-
től eltérően léteznek, és viszonyulnak Ke-
repeshez. Vannak köztük kivételek, akik 
néhány év alatt gyökeret eresztettek ide, 
ebbe az agyagos-köves talajba, és szeret-
nek is itt élni, valamint tenni is a köz ér-
dekében. Sokfélék vagyunk tehát, sokféle 
látásmóddal. 
Aztán vannak olyanok, akik rövid ideje 
laknak itt, de türelmetlenül követelik a 
járdát, az aszfaltos utat, a környezeti ren-
det. Csupa olyasmit, amire az évtizedek 
óta itt élők türelemmel tudtak, és tudnak 
várni. Ezek a hangadók elvárják az éppen 
önmaguk által is okozott kátyúk azonna-
li javítását, vagy éppen a hó késedelem 
nélküli eltakarítását. Az ötletelésből soha 
nem fogynak ki, és sokszor hivatkoznak 
a nép adóforintjaira. Kíváncsian várjuk, 
hogy egyszer ezek a vezérszónokok nyil-
vánosságra hozzák azt, hogy ők mennyi 
adót fizetnek be a közösbe. 
Sajnos sok, a városvezetést érintő kriti-

ka mögött személyes indíttatású gyűlölet 
rejlik. Több forrásból hallottam mostaná-
ban, hogy valamilyen tüntetésen, a közös-
nek vélt érdekünket érintő ál-aggódástól, 
és a választási csalódástól gyötörtek erő-
sen kritizálták a város vezetőjét, és voltak 
ott egyesek, akik elszántan kezet ráztak 
egy EU-s zászló fölött, fényképezkedtek 
egy kiadósat, majd elégedetten szétszéled-
tek. És néhányan a sajátos magánügyeiket 
kitartóan próbálják közüggyé tenni. 
Valóban sokfélék vagyunk tehát, sokféle 
szemlélettel. A különféle hozzáállások, 
és az ebből eredő erkölcsi összefüggések 
aztán meg is mutatkoznak közösségi éle-
tünkben, és tulajdonképpen színesebbé is 
teszik azt. Természetesen a gyűlölködők 
látásmódja végül aztán mindig megbotlik 
tűrőképességünk küszöbén. Vagyis min-
den megnyilvánulásukat nem lehet szó 
nélkül hagyni. Bizonyos, sokakat érintő 
kérdésekben tehát, - bármelyik oldalról 
-, az elvárt empátia csak illúzió. Ezek a 
személyek tudhatnák már azt is, hogy a 
gyűlölet szülte szavaknak nincsen súlya, 
vagyis nem ér semmit, amit beszélnek. 
Mostanában a városközpont kialakításá-
nak ügye borzolgatja az érdeklődőbb, és 
fantáziadúsabb lakótársaink gondolkodá-
sát. Azt hiszem, ebben a kérdésben min-
dig lesz több olyan itt élő és lakó személy, 
aki mindenkinél jobban tudja a számtalan 
variáció között a megoldást. Amiket ezzel 
kapcsolatban hallok, - például képviselők-
től és a polgármestertől, - az engem biza-
kodással tölt el a legkevesebb sérelemmel 
járó megoldás irányát illetően. Tudomásul 
kell vennünk, hogy olyan önkormányzati 
döntés nincs, és nem is lesz soha, amely 
megfelel mindenkinek. Viszont a város 

vezetőinek törekedni kell rá. Néhány ed-
digi intézkedésüket elemezve úgy vélem, 
hogy választáskor jól döntött Kerepes la-
kossága.

Kovács Ferenc

„Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani”. 
(George Bernard Shaw)

ÖREGLÁNYOK BEVETÉSEN
Premier a Szilasligeti Közösségi Házban
Izzad a tenyerem, hamarosan kezdünk, a terem lassan 

megtelik és az utcára tekintve látom az újonnan érkezőket. 
Szék kell, széket még!!! A fiúk gyorsan intézkednek. Kevés 
a levegő. Ablakot nyittatok... persze csak bukkanósra, mert 
annyi hely nincs, hogy sarkig tárjuk. Hál’ Istennek, nincs 
annyi hely! Hirtelen belém csap, hogy a hangot ki sem pró-
báltuk. Csak megszólaljon, csak minden úgy menjen, ahogy 
terveztük, ahogy próbáltuk hosszú-hosszú hónapokon ke-
resztül! Jó itt körül nézni! 

Mennyi kíváncsi tekintett... mind tele van várakozással. 
Ők a mi kis közönségünk! A drága publikum. Széket még! 
Nem baj, ha a régi szürkét, jó az is! Nulladik sort csinálunk. 
És a járásba is fér még! A díszletfalak mögött az izgatott 
szereplők várakoznak. Hátramegyek, pö, pö, pö! Ez amo-
lyan színházi jókívánság. És, hurrá, megérkezik a Polgár-
mester Úr is! Ő intézte, hogy legyen színpadunk. Hála és köszönet érte! Elhatározom, hogy majd ezt elmondom a bevezetőmben... 

Nem mondtam el... mert ilyenkor az ember szíve is a torkában... Most már mindegy! Kezdődhet a játék! Csuriba fonom az ujjam és 
beadom a zenét. Megszólalt! Jól van. Elkezdtük! És megy... És minden úgy megy, ahogy terveztük... A Nyuszik szárnyalnak, csodála-
tos játékukkal, sugárzó életigenlésükkel, fanyar öniróniájukkal és a belőlük áradó szeretettel teljesen megigézik a publikumot. Dagad 
a mellem a büszkeségtől. Ők az én kis Nyuszikáim, akik fityiszt mutatva az életnek, nem játszani felejtettek el, hanem megöregedni. 

Almássy Bettina, rendező, Fotó: Fentős Zoltán

LOKÁLIS LÁTÁSMÓD
- itthon, Kerepesen -
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Kereszthegy
Közismert, hogy a magyar katona oroszlánként harcolt, sokszor 

még idegen érdekekért is. Így volt ez a második világháborúban is, 
bár erről egy hosszú és sötét időszak alatt nem eshetett szó. Nagy 
szerencse, hogy még mindig vannak túlélők, akik ezt el tudják me-
sélni, s akadnak olyanok, akik ebből filmet is készítenek. Erdély 
észak-keleti hegyeiben, a székelyek kitartásáról láttunk döbbenetes 
filmjeleneteket és egykori katonák elbeszéléseit, akik a Királyi 65. 
Székely Honvéd Határvadász alakulatban tartóztatták föl a sok-
szoros túlerőben lévő szovjet csapatokat. Kitartottak a végsőkig, 
amikor a román árulók átálltak az oroszokhoz, átengedték őket a 
dél-keleti Kárpátokon, s így már a székely határvédőinket délről is 
támadták, kerítették. 

A helyszínen készített élethű felvételeket, a szemtanúk hiteles 
elbeszéléseit - aki látta a durván egyórás filmet nem felejti el. Kö-
szönjük Zsalakó István produkciós vezetőnek, hogy kihozta ezt a 
történelmi visszatekintést és hősi helytállás bemutató alkotást Ke-
repesre, melyet a Katonai Filmstúdió készített.

A filmvetítés utáni nehéz pillanatokat követően Franka Tibor 
polgármester beszélgetett a film készítésének szintén izgalmas kö-
rülményeiről Zsalakó Istvánnal.

Kerepesi Dzsúdó Győzelem
32015.május 9. Kerepesi Titánok Judo Egyesület csapatverse-
nyben 1.helyezést ért el, melyet 4 egyéni aranyérem és többi 
ezüstérem alapozott meg.                                      Czeglédi Attila

Elbúcsúztunk 
„Bocsáss meg neki! És könyörülj rajta” – hangzott folyamatosan a 
ravatal mellett… 
Fájdalommal a szívünkben búcsúztattuk Burkovics Péternét (élt 82 
évet), május 6-án. Tisztelt és szeretett egyéniségéért sok-sok kerepesi 
kísérte utolsó útjára, s a gyászszertartás mellett Franka Tibor pol-
gármester személyesen is méltatta életét, mindvégig Kerepesért végzet 
tevékenységét.

Antal Roxána, Bak Fanni,Antal Renátó, Bereczki Laura, Edző: Kovács 
Ernő, Molnár Zsolt, Komjáti Gábor, Molnár Zsombor, Varró Norbert,

Szabó Krajcár Soma.

Francia Est
Remekül szórakoztunk a Forrás Művelődési Ház által szervezett 
Francia Esten, melyen egy fiatal, de neves szakács bemutatta a 
híres francia ételek, fűszerek és borok némelyikét. A jelentős 
számú érdeklődő ez alkalommal nem csak betekintést, hanem 
valóban ízelítőt is kapott, hiszen jónéhány féle franciás étket is 
megkóstolhatott. 

Az ízekkel való ismerkedést követték a francia sanzonok, ame-
lyek már mindenkinek ismerősek voltak, így többen együtt dú-
dolták, énekelték az Operett Színház szólóénekesével a dalokat, 
aki franciául és magyarul is előadott, s barátságos modorával 
igazán jó hangulatot teremtett.
Egy francia sanzon

Az ételkülönlegességek bemutatása
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AQUARENA
Franka Tibor polgármester ez évben is elintézte, hogy a mogyoródi Aquarena Csúszdaparkot ismét ingyen látogathassák egy alka-
lommal a kerepesi iskolásokat. Június 15-én 170 gyermeket fogadtak térítésmentesen, persze a kísérő tanárokkal együtt. Mert, ha 
vége a tanításnak, irány a strand! Isten tartsa meg a jó szokásukat!

Gyülekező a bejáratnál

Ki melyik csúszdával szeretné kezdeni? Gyerünk lányok, induljuk a vízhez!         

Mindenki itt van!?   

Utolsó egyeztetés az Aquarena ügyvezető 
igazgatójával, Bán Tamással


