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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, telefon: 06-30-335-9050. • Anyagleadási határidő: tárgy hó 5-e. 
• Nyomdai előkészítés: jenografika@gmail.com • Nyomda: Press-Union Kft. Mogyoród.

TISZTELT KEREPESI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Főbb tudnivalók:
Kerepes Város Pest Megye 06. számú 

országgyűlési egyéni választókerületé-
be tartozik. A választókerület székhelye 
Gödöllő.

A választások tisztaságát biztosító ga-
ranciális elemeket a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény tartal-
mazza.

1. Segítség igénylése a választójog gya-
korlásához:

A fogyatékossággal élő választópolgár 
választójogának gyakorlása érdekében a 
következő segítséget igényelheti:
- Braille-írással készült értesítő meg-

küldését.
- könnyített formában megírt tájékoz-

tató anyag megküldését,
- Braille-írással   ellátott   szavazósab-

lon   biztosítását   a   szavazóhelyi-
ségben   és   a mozgóurnás szavazás 
során,

- akadálymentes szavazóhelyiség biz-
tosítását. (Kerepesen minden szava-
zóhelyiség akadálymentes)

- A választás kitűzése után mozgóurnát 
kérhet.

2. A  magyarországi  lakcímmel  ren-
delkező,  de a  szavazás  napján külföl-
dön tartózkodó magyar választópolgá-
rok szavazása:

Aki a szavazás napján előreláthatólag 
külföldön szeretne élni a választójogá-
val, annak a választás kitűzése után, leg-
később a szavazást megelőző nyolcadik 
napon {2016. szeptember 24. 16:00 órá-
ig) kell kérnie felvételét a külképviseleti 
névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye 
szerinti Helyi Választási Iroda vezetőjé-
től (jegyzőtől).

A kérelem benyújtható személyesen, 
levélben, a www.valasztas.hu honlapon 
vagy - ügyfélkapus regisztráció esetén - 
a www.magyarorszag.hu honlapon.

A külföldön tartózkodó, de magyar-
országi lakcímmel rendelkező válasz-
tópolgárok csak a külképviseleteken 

szavazhatnak, levélben nem. A külkép-
viseleti szavazás helyére és időpontjára 
vonatkozó tájékoztató a Nemzeti Válasz-
tási Iroda honlapján megtalálható.

3. A hajléktalan választópolgár szava-
zása:

Amennyiben a választópolgár telepü-
lési szintű lakcímmel rendelkezik - lak-
címe kizárólag a Kerepes megneve zést 
tartalmazza - akkor a település 3. szá-
mú szavazókörében - a 2144 Kerepes, 
Vörösmarty utca 2. szám alatti kijelölt 
szavazókörben - adhatja le a szavazatát. 
Amennyiben a hajléktalan választópol-
gár települési szintű lakcímmel sem ren-
delkezik, akkor - bármely helyi válasz-
tási irodától vagy a Nemzeti Választási 
Irodától - kérnie kell a regisztrációját.

4. Mozgóurna igénylése:
Mozgóurna iránti kérelmet azok a 

szavazóköri névjegyzékben szereplő vá-
lasztópolgárok nyújthatnak be, akik:

- mozgásukban egészségi állapotuk (il-
letve fogyatékosságuk) miatt,

- vagy fogvatartásuk miatt akadályo-
zottak.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. 
kényelmi szempontok miatt) kéri, annak 
a kérését a helyi választási iroda, illetve a 
szavazatszámláló bizottság elutasítja.

Mozgóurnát a választás kitűzését kö-
vetően, de legkésőbb a szavazást meg-
előző második napon (2016. szeptember 
30-án pénteken) 16.00 óráig attól a he-
lyi választási irodától, illetve a szavazás 
napján (2016. október 2-án vasárnap) 15 
óráig attól a szavazatszámláló bizottság-
tól lehet igényelni, ahol a választópolgár 
a szavazóköri névjegyzékben szerepel. 
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, az 
elbírálást követően - amennyiben kérel-
mét nem vonja vissza - kizárólag moz-
góurnával szavazhat!

5. Szavazás átjelentkezés alapján:
Az átjelentkezési kérelmet azok a 

választópolgárok nyújthatják be, akik a 

szavazás napján Magyarországon, de a 
magyarországi lakóhelyüktől eltérő he-
lyen kívánnak szavazni. - A kérelmet a 
választópolgár lakcíme szerint illetékes 
helyi választási irodában (személyes 
ügyintézés esetén a bejelentett tartózko-
dási hely szerinti helyi választási irodá-
ban is) lehet intézni a választás kitűzését 
követően, de legkésőbb a szavazást meg-
előző péntek (2016. szeptember 30.) 16 
óráig.

A helyi választási iroda vezetője nem 
papíralapú igazolást ad ki, hanem köz-
vetlenül felveszi a választópolgárt az 
érintett szavazókör névjegyzékébe.

A választások törvényességének egyik 
alapvető garanciája, hogy bárki meggyő-
ződhet arról, hogy kik azok, akik a sza-
vazáson részvételre jogosultak. Ennek 
módja a névjegyzékbe való betekintés, 
amely nyomtatott formában nem kerül 
kifüggesztésre, a választópolgár az in-
formatikai rendszeren keresztül tájéko-
zódhat. A betekintés csak a név- és lak-
címadatokra terjed ki, személyes adatok 
megismerésére nincs mód.

A Helyi Választási Iroda Választási 
Információs Szolgálata a választópolgá-
rok rendelkezésére áll és a felmerüli kér-
désekben segítséget nyújt.

Elérhetőségek:

Oláh János jegyző, HVI vezető 
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. 
Telefon: 28/561-050 
E-mail: hvi@kerepes.hu

Bondorné Kisbenedek Éva, 
HVI vezető 
helyettese: 
Kántor Zsuzsanna HVI tag

2144 Kerepes, 
Vörösmarty utca 2., 
Telefon: 28/561-064

E-mail: 
hvi@kerepes.hu

Alkotmányos alapelv, hogy a hatalom birtokosa a nép. Hatalmat az Alaptörvény keretei között, elsősorban 
választott képviselői útján gyakorolja. A demokratikus hatalomgyakorlás része, hogy az ország sorsát érintő 
legfontosabb ügyek eldöntésében a polgárok közvetlenül, népszavazás útján is részt vehessenek. Mindezekre 
tekintettel Magyarország Köztársasági Elnöke „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása 
nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” kérdésben 
országos népszavazást tűzött ki. A szavazás napja: 2016. október 2.
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Képviselő-testületi ülés
2016. augusztus 30.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
A települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 
szóló rendelet megalkotása 

Jakab Mariann kérte, hogy a lakos-
ság a veszélyes hulladékot évente lega-
lább egyszer díjmentesen elhelyezhesse 
a hulladékudvarban.

Farkas Balázs a Zöld Híd meghívott 
ügyvezetője jelezte, hogy érdekeltségi 
területükön egyelőre mindössze Rétsá-
gon és Balassagyarmaton található hul-
ladékudvar. Az átmeneti időre felajánlja, 
hogy a lomtalanítás alkalmával veszélyes 
hulladékgyűjtést is szerveznek a lakos-
ság részére. 

Bakai Kálmán az üvegek elszállítását is 
javasolta a szelektív gyűjtés során, továbbá 
legyen lehetőség kisebb űrtartalmú kukát 
és ezért olcsóbb díjazást választani.

Farkas Balázs elmondta, hogy kisebb 
gyűjtőedény használatára eddig is lehe-
tőség volt és most is, ami attól függet-
lenül választható, hogy hányan élnek a 
háztartásban. 2016. januártól megjelent 
az egyedülálló háztartások kedvezmé-
nye, amely 60 literes edényt jelent. A 
meglévő nagyobb edényt kérésre díj-
mentesen kicserélik.

Springer Friedrich Horst szorgal-
mazta a hulladékudvar létesítését.

A testület egyhangúlag megszavazta 
a rendelet megalkotását.

Az Önkormányzat és Szervei Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szó-
ló önkorrendelet módosítása 

A módosítást elfogadták.

A háziorvosi körzetekről szóló ren-
delete módosítása 

A módosítást elfogadták.

Tájékoztatás a képviselők és bizott-
ságok tagjainak tiszteletdíjáról és költ-
ségtérítéséről 

A jegyzői tájékoztatást elfogadták.

A közterületen történő szeszes ital 
fogyasztás 

A rendeletet megalkották.

Stratégiai zajvédelmi intézkedési 
terv egyeztetése 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a Szőlő dülő két ol-
dalán lévő volt zártkerti területek lakő-
tömbjeit, a Széphegy településrész beépí-
tetlen lakótömbjeit, a Szőlősor utca felett 
található volt mezőgazdasági területek 
lakótömbjeit, a település hétvégi házas 
üdülőterületként meghatározott terüle-
teit érintően kérjen tervezési ajánlatokat 
a hatályos és vonatkozó településren-
dezési eszközökben lévő rendelkezések 
felülvizsgálatára, valamint a megfelelő 

településrendezési szabályrendszer ki-
dolgozására. Jakab Mariann javaslatára 
az önkormányzati intézmények fokozott 
zajvédelemben részesüljenek. A 3. szá-
mú főút tengelyétől számított legalább 
40-40 méteres védőtávolsággal kerüljön 
biztosításra a stratégiai küszöbérték túl-
lépésének az elkerülése.

A Forrás Művelődési Ház többlet-
költség igénye 

A Képviselő-testület a Forrás Mű-
velődési Ház finanszírozási kiadását 
480.000 forinttal megemeli.

A Babaliget Bölcsőde státuszbőví-
tési kérelme 

A testület a Babaliget Bölcsőde stá-
tuszát 1 fő kisgyermeknevelővel meg-
emeli. 

A Kerepesi Babaliget Bölcsőde 
Esélyegyenlőségi Programjának és 
Adatvédelmi Szabályzatának testületi 
jóváhagyása 

A képviselők megszavazták a progra-
mot és a szabályzatot.

Beszámoló a közoktatási/közneve-
lési intézmények 2015/2016. tanévi/
nevelési évi tevékenységéről 

A Kerepesi Napközi-otthonos Óvo-

Ezt az ülést a polgármester a Forrás Művelődési Házba hívta össze, mivel az ülés bezárását követően lakossági 
fórum következett, s ennek is itt volt helye. Az ülést Franka távollétében Kiss Károly alpolgármester vezette le.

Napirend előtti felszólalások
Szabó Anikó tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatok rendben vannak. Rozsnyai Sán-
dor jelezte, hogy a vagyonnyilatkozatokba be kíván tekinteni. Gombkötő Róbert kifogásolta, hogy egyes lakossági kérelmezők 
nem kaptak választ az önkormányzattól.
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da és a Kerepesi Széchenyi István Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
beszámolóját elfogadták. 

Kerepesi Települési Értéktár Bi-
zottság beszámolója

A beszámolót elfogadták.

Beszámoló a nyári tábor lebonyolí-
tásáról, tapasztalatairól 

A Képviselő-testület tudomásul vette 
a beszámolót.

Közbeszerző kiválasztása a Vörös-
marty utca, Magtár tér vonatkozásá-
ban

A Képviselő-testület a Vörösmarty, 
Juhász Gyula és az Alföldi utca felszíni 
vízelvezetési és a Magtár tér útépíté-
si munkálataihoz kapcsolódó közbe-
szerzési eljárását bonyolító, hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó kiválasztására 
irányuló eljárását érvényesnek és ered-
ményesnek minősíti. A munkával a 
Nyergesi Kft-t. bízza meg, 254.000 Ft 
díjazásért. 

Területek belterület bevonási ké-
relme 

Liptay Gábor utalva az éppen eldön-
tött a településrendezési szabályozás 
kidolgozására vonatkozó határozatra, 
javasolta, hogy annak elkészültéig ne 
adjanak engedélyt belterületbe vonásra. 
Felvetését a testület támogatta.

Telekmegosztás után kialakuló 
6319/4 hrsz-ú ingatlanrész út céljára 
történő felajánlása 

A Képviselő-testület elfogadja az 57 
m2 nagyságú ingatlant és annak meg-
lévő önkormányzati közúthoz történő 
csatolásáról döntöttek.

Ingatlanok összevonása, megosztá-
sa után kialakuló ingatlanrész út cél-
jára történő felajánlása több személy 
részéről 

A testület elfogadta a felajánlásokat.

A Hegy utca közvilágítás kiépítésé-
nek tervezése a Martinovics utca és a 
Homokdűlő közötti szakaszon 

A közvilágítás kiépítésének terve-
zésére kiírt pályázatot érvényesnek te-
kintik és az ajánlattevők közül a legala-
csonyabb összegű, (bruttó 478.790 – Ft) 
ajánlatot tevő JUKÓ Építőipari és Szol-
gáltató Kft-t. kívánják megbízni.

Gyalogos járda, átkelőhely és HÉV 
átjáró tervezése 

A Képviselő-testület elfogadja a mó-
dosított terveket, és a 1.530.000-Ft+Áfa 
összdíjazású szerződéseket a József Atti-
la utca és Wesselényi utca kereszteződé-
sében lévő gyalogátkelőhely,a gyalogos 
járda a József Attila utca és Wesselényi 
utca kereszteződésében a meglévő jár-

dák, a Mogyoródi úti HÉV síneken gya-
logátjáró, a Mogyoródi út külterületi 
szakaszán lévő két gyalogátkelő, és az út 
nyugati oldalán lévő gyalogjárda terve-
zése tárgyában.

A Szabadság út 237 hrsz-tól 307 
hrsz-ig tartó szakaszán meglévő, va-
lamint az Alföldi utca páros oldalán a 
posta és az iskola közötti járdaszakasz 
felújítása

Vig János tanácsolta, hogy a majd 
megkötendő vállalkozási szerződésben 
rögzítsék, hogy a vállalkozó az építési 
napló mellékleteként köteles legyen át-
adni az aszfaltról a mérlegelési jegyeket 
és a szállítóleveleket. A testület megsza-
vazta az előterjesztést.

A Képviselő-testület fölkéri a Pol-
gármestert, hogy ezen érintett járdasza-
kasz felújításának műszaki tartalmát és 
költségbecslését készíttesse el dr. Havasi 
Zoltán műszaki szakértővel. 

A Csicsergő Óvoda tetőfelújítása, 
a Szivárvány Óvoda kerítésének felújí-
tása, a Sportpark kialakítása, az Előd 
utcai játszótérre, az Alföldi téri játszó-
térre játszótéri elemek beszerzése, a 
Szivárvány Óvoda nyílászárói egy ré-
szének cseréje.

Képviselő-testület a Kerepesi Köz-
ségszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
ajánlatát a beruházások kivitelezésre 
elfogadta, kivéve a Szivárvány Óvoda 
nyílászárói egy részének cseréjére vonat-
kozót 

A Halász utca mart aszfaltos felújí-
tása és szikkasztó árok készítése 

Szabó Anikó javasolta, hogy az 
utólagosan a testület elé hozott mun-
kamegrendelés miatt a Polgármestert 
részesítsék figyelmeztetésben. Vig Já-
nos azonban ennél szigorúbb eljárásra 
tett javaslatot, egy háromtagú fegyelmi 
bizottság felállítását kezdeményezte. 
Springer Friedrich Horst egyetértett 
vele.

A Képviselő-testület elfogadja Fran-
ka Pál Tibor indoklását. Utólagosan 
jóváhagyták a Halász utcában elvégzett 
mart aszfaltos felújítási munkát és annak 
műszaki tartalmát. Emellett a Polgár-
mestert figyelmeztetésben részesítették.

Közcélú műsorok szolgáltatására 
vonatkozó beszerzési eljárás eredmé-
nye 

A közcélú műsorok szolgáltatására 
lefolytatott eljárást érvényesnek és ered-
ményesnek minősítik. A feladattal az 
EnterArt Sajtó- és Reklám Produkciós 
Irodát bízták meg.

Támogatásból megvalósuló már-
vány emléktábla elkészítőjének kivá-
lasztására vonatkozó beszerzési eljárás 
eredménye  

Springer Friedrich Horst ismertet-
te, hogy a GULÁG pályázaton a NÖK 
is eredményesen indult, de a Polgár-
mester nem tartja praktikusnak, ha két 
ugyanolyan emléktábla jelenik meg. Az 
emléktáblájukat a kerepesi temető régi 
ravatalozójának oldalába gondolták el-
helyezni, de kéri, hogy javasoljanak egy 
másik helyet a táblának. 

A testület a GULÁG emléktábla el-
készítésére lefolytatott eljárást érvény-
telennek minősíti. Ezért felkéri a Pol-
gármestert, hogy folytasson le újabb 
beszerzési eljárást.

Szavazatszámláló bizottsági tagok 
választása 

Kerepes Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a szavazatszámláló bi-
zottságok póttagjává Fodorné Tagai Ma-
rianna, Benkő Irén, Lengyelné Jankovics 
Mária, Benkő Mónika, Varga Istvánné, 
Tóthné Hajósi Katalin, Drahota-Szabó 
Nóra Judit, Szalárdiné Szondy Adrienn, 
Horváth Vera, Fekete Mária Magdolna, 
Kovács Ferencné lakosokat megválasztja.

A Római Katolikus Egyházköz-
ség kérelme a szilasligeti Szent László 
Templom tetőszerkezetének javítására 

A felújításra 250 000 forint vissza 
nem térítendő támogatást szavaztak 
meg. 

Tájékoztatás végleges áramvéte-
li lehetőség kiépítéséről a Közösségi 
Háznál 

A testület visszavonja a Kt. korábbi 
határozatát azzal, hogy a végleges áram-
vételi lehetőséget nem kívánja kiépíteni 
a Közösségi Háznál, mivel az aránytala-
nul nagy költséggel járna. 

Tájékoztatás a Pro Regio Kft-vel 
megkötött megállapodásokról

A testület jóváhagyja a 2016. június 
1. napján megkötött az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatásra” című projekttel kapcsolatos 
vállalkozási szerződést, valamint a 2016. 
évi VEKOP-6.2.2-15 kódszámú pályázat 
benyújtásához szükséges előkészítő ta-
nulmány elkészítésére vonatkozó meg-
bízási szerződést. A Képviselő-testület 
tudomásul veszi a Polgármester tájé-
koztatását, hogy a tálaló konyha felújí-
tására benyújtott pályázat a hiánypótlási 
felhívásra benyújtott polgármesteri nyi-
latkozat alapján támogatásban nem fog 
részesülni.

Tájékoztatás a VEKOP-6.2.2-15 pá-
lyázat keretében megkötött konzorciu-
mi szerződésről 

A testület a a Kontakt Alapít-
vány-nyal valamint a Pest Megyei Te-
rületfejlesztési Nonprofit Kft-vel meg-
kötött konzorciumi együttműködési 
megállapodást jóváhagyja. 
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Képviselő-testületi ülés
2016. augusztus 31.

Kerepesi Sportbarátok Egyesülete 
támogatási kérelme

A Kerepesi Sportbarátok Egyesülete 
kérelmére működési gondjaik megoldá-
sához, a női és az utánpótlás csapat in-
dításához egyszeri 770 000 forint vissza 
nem térítendő támogatást nyújt az Ön-
kormányzat 

Önkormányzati intézmények klí-
ma berendezéssel való kiépítésének 
kérdése 

A képviselők nem szavazták meg a 
klímabeszerelést.

Különjárat biztosítása az iskolai ta-
nulók úszásoktatása érdekében

Szeptember 5. napja és január 31. 
napja között az Önkormányzat saját 
költségvetéséből kívánja biztosítani az 
általános iskolában tanuló gyermekek 
úszásoktatásához szükséges, nem me-
netrend szerinti, zártajtós különjáratot. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a rögzített 
mértékű díjazással az időszakos szerző-
dést megkösse.

A Helyi buszjárat szolgáltatójával 
kötött szerződés módosítása 

Liptay Gábor javasolta, hogy a me-
netrenddel kapcsolatos döntést a Kép-
viselő-testület hatáskörébe utalják, s a 
2015. novemberben elfogadott menet-
rendet állítsák vissza. Szabó Anikó ra-
gaszkodott hozzá, hogy kötelezzék , a 
Szolgáltatót a mindenkori menetrend 
kihelyezésére a megállókba.

Napirend utáni felvetés
Gáspár Tiborné a Gyár utca környé-

kén megjelenő vaddisznókkal kapcsola-
tos gondokról számolt be és kért sürgős 
intézkedést az ott élők védelmében.              

y nappal később ismét testületi ülés zajlott, ezúttal a Kistar-
csai Polgármesteri Hivatalban, egy időben a kistarcsai képvi-
selő-testület ülésével. Ennek oka az volt, hogy a Szilasvíz Kft 
jogutód nélküli megszüntetéséhez minkét tulajdonos külön 
– külön, de egybehangzó döntése szükséges. A kerepesi kép-
viselő-testületet 7 fő képviselte magát, így a határozatképesség 
meg volt, természetesen jelen volt Oláh János jegyző úr is. Az 
ülésen egyetlen napirendi pontot tárgyaltak a kerepesi képvi-
selők, a Szilasvíz Kft végelszámolását.

A kérdés tárgyalásakor elhangzott, hogy a felszámoló felderíti 
mennyi vagyona és kintlevősége van a Kft-nak, s a 80 millió 
Ft-os követelés állományból, amit lehet, még behajt. A vagyon 
így növekedhet, azonban a várhatóan akár két évig elhúzódó 
eljárás közben a felszámolót is fizetni kell, s egyéb költségek 
is várhatók. A végelszámolás során a maradék összegen 50-50 
%-ban osztozik majd a két tulajdonos, Kerepes és Kistarcsa. A 
végelszámolás elindítását minkét képviselő-testület ellensza-
vazat nélkül megszavazta. 

Lakossági Fórum
Augusztus 30-án a rendes képviselő-tes-
tületi ülést követően a a képviselők a he-
lyükön maradtak, s kezdődött a lakossági 
fórum, a szokások szerint. Vendégek is 
voltak: a város két KMB-s rendőre, a kis-
tarcsai őrsparancsnok és a nemrégiben 
kinevezett őrsparancsnok helyettes. Ez 
alkalommal a közbiztonsággal kapcsolat-

ban kevés vélemény-nyilvánítás hangzott 
el, így egy idő után a rendőrök távoztak 
is, mert inkább az utcákon van rájuk 
szükség, nem a Művelődési Házban.
A lakossági fórumot is Kiss Károly alpol-
gármester vezette le, s megadta a szót a 
hozzászólni kívánóknak. Ez alkalommal 
Springer Fidrich Horst mellett Rozsnyai 

Sándor volt a legbőbeszédűbb, aki ki-
nyomtatott írásokat is hozott magával, s 
közben a jelen nem lévő polgármestert 
ostorozta. A közönség azonban nem vet-
te a lapot, alig tudott pár példányt kiosz-
tani, sőt akadt, aki szóban is visszauta-
sította a rágalomnak tűnő, igen hosszú 
mondanivalóját.
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Tisztelt Választópolgárok!
Kerepes Város Önkormányzata 2016. január 26-i testületi ülésén már határozottan fellépett a brüsszeli kötelező betelepítése 
ellen. A határozatot megküldtük a miniszterelnöki titkárságra.
Október 2-án Önökön lesz a sor. Kérem, felelős döntést hozzanak. Döntésüket könnyítendő, leközöljük a képviselő-testületi 
tiltakozást tartalmazó határozat vonatkozó szövegét.

„Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(I.26.) Kt. határozata:
Kerepes Város önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. 
Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. 
A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészség-
ügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező 
betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!
A Képviselő-testület fölkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ügyben illetékes kormányzati szervet értesítse.”

Tisztelettel: Franka Tibor polgármester

Visszakerült a helyére 
a megifjodott 

Nepomuki Szent János 
szobor

Elkészült a Nepomuki Szent János szobor restaurációja. 
Kerepes legrégebbi szobra így visszakerülhetett a teme-
tőbe.
A munkálatokat Franka Tibor polgármester és Szegedi 
István, a Szigü Temetkezés Kft. ügyvezetője finanszírozta 
magánemberként. A restaurálás Kampfly János kőfaragó 
mester, a Kőfaragó Országos Szövetség elnöke munkája.

Milyen a temetőnk állapota?
Helyszíni szemlét tartottunk a temetőben, melye részt 
vett Franka Tibor polgármester, Szegedi István, az 
üzemeltető SZIGŰ Kft igazgatója, Klacsán István a vá-
rosüzemeltető Kft igazgatója és a temető gondnoka.
A éppen jövőre lesz 10 éve, hogy a SZIGÜ átvette a te-
metőnk üzemeltetését, gondozását. Az eltelt 9 évben 
kölcsönös volt az elégedettség. A várossal kötött megál-
lapodás szerint a cég évente 1,5 millió Ft-ot fordít a te-
mető állagmegóvására, fejlesztésére.  Az évek során szá-
mos felújítás történt, amelyek közül a leglátványosabb a 
ravatalozó. Már hatalmas, ízléses faragásokkal díszített 
ajtó is komoly hangulatot teremt maga körül. Készültek, 
járdák, kivágták az éppen veszélyessé váló fákat, ott jár-
tunkkor éppen a focipálya felőli oldalon nyírták a füvet 
motoros kaszával. A ravatalozó felőli bejárat előtt mart 
aszfaltot dolgoztak be a parkolóba, hogy esős időben se 
kelljen sárba lépni, ha kiszállunk a gépkocsiból. Most a 
nyár végére pedig elkészült a ó Nepomuki Szent János 
szobor felújítása, szakszerű restaurálással. 
A mit terveznek jövőre kérdésre kész a válasz. Jó 225 mé-
teren új kerítést kívánnak építeni, a még fellelhető hul-
lámpala és drótkerítés helyett. Ezt is igényesen, rendes 
alappal, amin nem dől meg sok év után sem a súlyos tele 
betonkerítés, mert nem akarják, hogy a szomszédoknak 
annyi temetetést kelljen végignézni.
Érdekesség, hogy van egy hajléktalan, is, aki besötétedés 
után ide húzódik, itt tölti az éjszakákat, de semmi bajt, 
gondot nem okoz.



KEREPESI VÉLEMÉNY         
Ö

N
K

O
R

M
Á

N
Y

Z
A

T

8 2016. 09. szám Szeptember

PRO SERVITIUM DÍJ
HIRDETMÉNY a kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2012.
(111.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § e) és 8. § (3) bekezdése alapján az Önkor-
mányzat által alapított PRO SERVITIUM Díj adományozására
A  PRO SERVITIUM Díj a szociális, gyermekvédelmi és 
egészségügyi ellátás területén dolgozó szakemberek munkájá-
nak méltó elismerésére szolgál.
A díj évente egyszer, legfeljebb két fő részére adományozható 
és azt minden évben november 12-én, a szociális munka nap-
ján, ünnepélyes keretek között a polgármester adja át. A díj 
nem adományozható annak a személynek, aki
• az adományozás időpontjában a Képviselő-testületben kép-

viselettel rendelkező párt, szervezet tagja,
• öt éven belül e rendeletben szabályozott valamely kitünte-

tésben részesült, vagy
• három éven belül ellene fegyelmi büntetést szabtak ki.

A díj adományozási eljárásának lefolytatásához a Képvise-
lő-testület Szakmai Bizottságot hoz létre, amelynek tagjai a 
jegyző, az Oktatási és Kulturális, az Egészségügyi, Szociális és 
Sport Bizottság elnöke, valamint az önkormányzati oktatási, 
nevelési és közművelődési intézmények vezetői.
A díj odaítéléséről évente, a Szakmai Bizottság előterjesztése 
alapján a Képviselő-testület az átadás napját megelőző ülésén, 
határozattal dönt.

A díjjal kitüntetett személyek a díjazott nevét, a díj megneve-

zését és az évszámot tartalmazó vésettél ellátott emlékplakettet 
és 150 000 forint összegű pénzjutalmat kapnak. 

A díj adományozását indítványozhatják:
• Kerepes Város Képviselő-testületének tagjai és a Képvise-

lő-testület bizottságainak tagjai;
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. ív. 3:63. § (1) 

bekezdésében meghatározottak szerinti helyi egyesületek:
• történelmi egyházak;
• nemzetiségi önkormányzatok;
• a jegyző;
• a településen működő intézmények vezetői;
• legalább 30 kerepesi választópolgár egyazon személyre tör-

ténő jelöléssel.
Az indítványozók önmaguk, valamint a Ptk. 8:1. § 2. pontja 
szerinti közeli hozzátartozójuk kitüntetését nem indítványoz-
hatják.

A díj adományozását a Szakmai Bizottságnál, vagy a Polgár-
mesternél kezdeményezhetik 2016. szeptember 30-íg.
Kerepes, 2016. szeptember 2.

Oláh János jegyző 

Kerepes Ifjú Tehetsége Díj
Az augusztus 20-i Szent István Napi ünnep-
ségünkön adta át Kiss Károly alpolgármes-
ter a Képviselő-testület döntése alapján a 
2016-os Kerepes Ifjú Tehetsége Díjakat. 
Az ez évi kitüntetettek: az Ilosvai testvér-
pár, Viktória és Brigitta, akik rendkívül 
sikeres fittness táncosok amellett, hogy ki-
emelkedő tanulmányi eredményt érnek el 
évről évre.
Ugyancsak ezt a díjat érdemelte ki Csaba 
Márton, aki a középiskolás korában orszá-
gos versenyeken volt díjazott, és 3 éven ke-
resztül végzett kutatómunkát Gödöllőn. A 
kitűnő érettségi eredményt követően felvé-
telt nyert a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemre, ahol sokoldalú tevékenységet 
végez és bekerült az egyetem legkiválóbb 
hallgatóit tartalmazó ún. 5 %-os jegyzékre. 
Sajnálatunkra Csaba Márton nem tudott 
jelen lenni az ünnepségen, így róla fénykép 
itt nem készült.

Ilosvai Brigitta és Viktória átveszik 
kitüntetésüket 

Kiss Károly alpolgármestertől
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A Bajcsy-Zsilinszky utca jövője
Az augusztus hónap sem telt el esősebb napok nélkül. 
Nem mondhatnánk, hogy ritka természeti jelenséggel 
lett volna dolgunk, nem volt felhőszakadás, csak egy 
kiadósabb eső, mely minden évben pár alkalommal 
tapasztalható. A kép a Bajcsy-Zsilinszky utca járdájá-
ról készült, de település szerte sok helyen lehetett volna 
patakokról vagy egy utcát tóvá változtató fotókat lőni. 

A képviselő testület érzékeli a problémát és annak sú-
lyosságát, ezért folyamatban van az egész település-
re kiterjedő csapadékvíz elvezetési terv kidolgozása, 
amelyhez ebben az évben jelentős fejlesztési forrásokat 
rendeltünk. Az ősszel elkészülő tervezet után már lesz 
egy koncepció arról, milyen módon kezelhető a csapa-
dékvíz. 

A Bajcsy-Zsilinszky utcával kapcsolatosan pedig tájé-
koztatom a lakosokat, hogy az út tervezési fázisának 
előkészületei zajlanak a képviselő-testület döntése nyo-
mán. Ebben az évben – a reményeim szerint - elkészül-
het a teljes utcára vonatkozó tervdokumentáció, mely 
aszfaltozott és rendezett útviszonyokat teremt, zárt csa-
padékvíz-elvezetéssel. 

A jövő évi költségvetés tervezésénél nagy hangsúlyt 
fogok fektetni arra, hogy a Hungaroringtól kapott tá-
mogatással kiegészülve elkezdődhessenek a kivitelezési 
munkálatok is. 

Liptay Gábor  
A képet készítette: Zentainé Viola – 

Tegyünk Együtt Kerepesért (nyilvános Facebook csoport)

ÉRETT MARHATRÁGYA 
kiskertekbe 

házhozszállítással 
megrendelhető. 

06 30 9623 382
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- Bizony szép volt, a NÖK és a Kerepesi Német Kultúregyesü-
let (KNK) közös szervezésében rendezett nyári gyermektábo-
runk az idén is. Erről valahogy nem számol be senki!? Pedig 
Kerepes legnépszerűbb és legnagyobb létszámú egyhetes tá-
borozásáról van szó. Egy héten át éjjel nappal a Barbertanyán 
táboroztunk közel ötven gyerekekkel. 
Sikeres és programdús tábor volt. Nem csak a gyerekek, de 
még a szülők is jól érezhették magukat a táborban. Jelentős 
túljelentkezés volt, hisz tudták a gyerekek, milyen jó a sváb 
táborban. Élményfürdők is, mint a kiskunmajsai, vagy az 
Aquapark és Aquaworld is céljaink voltak. Minden napra ju-
tott német nyelvtanulás is, napi egy óra nem a világ, de sokat 
jelenthet, ha játszva tanulunk. Focikapuval, labdákkal, és nagy 
trambulinnal is bővült a tábor és tovább fejlesztettük a kony-
hánkat is idén. A költségvetéséhez a mi jelentős támogatásun-
kat is átadtuk a tábor céljaira, sőt, az Önkormányzat is adott az 
idén pénzt, amit itt köszönünk ezúton is. 

- Köszönet tehát a KNK egyesületnek a munkájukért. Kere-
pes egyik legaktívabb csoportja. Minden héten találkozik évek 
óta és megalakította kórusát, tánccsoportját és hagyományá-
poló körét. Több mint 60 tagjuk van, de ez még bővülni fog 
a jövőben, hisz az egyesületi tagok sok előnyt élveznek. Pél-
dául a táborozásnál elsőbbségi joguk van a gyermekeiknek, a 
fesztiváloknál kedvezményes a belépő, adventi és más kirán-
dulásokkor is spórolhatnak valamelyest, de a programjaink 
is irigylésre méltó. Szerdánként 16 - 18 óráig, megtalálhatóak 
Kertészné Manyikáék a Forrás Művelődési Házban, ahol lehet 
jelentkezni a „klubba”, illetve a facebookon is nálunk. 

- Az Önkormányzatunk idén több pályázaton nyert forrást. 
Például a Gulágokra elhurcoltakra emlékező „malenkijrobo-
tos” emléktáblára és az ezzel összekötött rendezvényre több-
százezer forintot nyertünk. Sajnos a tábla elhelyezést még nem 
engedélyezi nekünk a polgármester úr, aki szerint két ilyen 
jellegű emlék nem fér meg Kerepesen. Reméljük, jobb belá-
tásra bírjuk, előbb - utóbb. Ha van ismerősük, rokonuk, vagy 
tudomásuk elhurcolt személyről, kérjék segítségünket, mivel 
anyagi támogatással járhat ez a leszármazottaknak is.

- Megvolt az évnyitó az iskolában, ahol másfél osztállyal bő-
vült a németül tanulók létszáma. Idén már hat évfolyamon ta-
nulhatnak németül a gyerekek. 
A NÖK által létrehozott Goldene Birne díj az iskolai évnyi-
tón két diák részére került átadásra. Ez az iskola azon tanulói 
között kerül kiosztásra, akik a felső évfolyamot iskolánkban 
folytatják és jó eredményt érnek el a németnyelv tanulás so-
rán. Idén a 10.000 forinttal járó elismerést, Hadi Maja 5.a, és 
Vilhelm Zalán 6.c kapták.
Ősztől egy újabb tanárnővel bővült a német nyelvet oktatók 
száma. Az örömben annyi az üröm, hogy erről mi csak az év-
nyitón értesültünk. Továbbra is szándékunkban áll támogatni 
az iskolát és a német nyelv oktatását, bár még nem tudni mi 
lesz, ha átveszi az épületet is az állam. Igyekszünk jó kapcsola-
tot teremteni a fenntartóval. 
Minden évnyitó és minden tanév más, mondtam az évnyitón 
beszédemben - de egy csoda is egyben, az elsősök megismer-
kednek sok izgalmas dologgal, mint a betűvetés, vagy a né-
met nyelvet tanulók egy olyan csodával találkoznak, ami az 
ő titkos nyelvük lesz, amit talán anyuka - apuka sem ért, de 
együtt tanulhatják velük. Bizalmat adtak a szülők az iskolának, 

hogy gyermekeik ide járnak, és a magam, illetve az NÖK részé-
ről mindent el fogunk követni azért, hogy a diákok érdekei ne 
csorbuljanak, és ha kell, a jövőben, az Önkormányzat adja át a 
helyet az iskolának. 
Az Oviban is folyik a németnyelvű nevelés 3 csoportban. Sokan 
nem tudják, aki kitölti a beiratkozásnál a megfelelő nyomtat-
ványt (nálunk is igényelhető) az helyet kell (!) kapjon a nem-
zetiségi csoportban. Az ovi céljaira is vásárolt akkumulátoros 
drótnélküli hangosító berendezést hamarosan átadjuk a néme-
tes csoportnak használatra.

- Sörfesztiválra készülünk ismét, október 8-án, 18 órától. Az 
egyesületi tagok itt is előnyt élveznek a helyfoglaláskor, ezért 
érdemes már most előre foglalni, Springer Krisztinánál vagy a 
Stammtisch-klubban. Fellépő párosok, Duók lesznek a vendé-
geink. A TV-ből is jól ismert zenés humorágyúk, a DEFEKT 
DUÓ, és a sváb stílust felelevenítő SRAMLIKINGS, továbbá 
a kerepesi KOKTÉL DUÓ zenél a hűsítő sörökhöz, tehát a jó 
hangulat biztosított. A svábruhás jelentkező hölgyek között 
nyereményt és a tombolán 2 fős, Wellness hétvégét sorsolunk 
ki.
- A Nemzetiségi fesztiválhoz melyen felléptett az Edelweiss kó-
rusunk, mi is kölcsönöztük a rendezvény sátrunkat. 

Springer Friedrich 

A kerepesi sváb egyesület 
szemszögéből a nyári táborról

A kerepesi Német Önkormányzat évek óta megrendezi a sáto-
ros ott alvós  gyermektáborát. Az évek óta visszatérő gyerekek 
imádják ezt a  táborozási formát. Ez egy érdekes lehetőség szá-
mukra, mert éjjel nappal a barátaikkal lehetnek. Minden év-
ben gyorsan elfogynak a helyek  és sajnálatunkra több szülőnek 
nem tudtuk teljesíteni a kérését, mert nem volt  már több hely. 
A Német Önkormányzat és a Német Kultúregyesület közösen  
mindent elkövettek, hogy az itt nyaraló gyerekek felejthetetlen 
élményekkel gazdagodjanak. Éjjel - nappal gondos kezek vi-
gyázták Őket. 
Elmondhatom, hogy a gyerekek fáradhatatlanok voltak, min-
denki számára élményekben gazdag hét volt.
Meglátogattak strandot - élményfürdőt. Játszottak, tanultak, 
sportoltak, vetélkedtek, nevetésüktől hangos volt a tábor, az 
utolsó napon  óriási túrát tettek Kerepesen a Barber-tanyától a 
templomhegyig, a kálváriáig. Itt megismerkedtek Kerepes tör-
ténelmével, a földvárral, a barlangokkal, kriptákkal a németek 
betelepülésével és a Csörsz árok történetével,  mely feltehetően 
a kerepesi vízmosásokkal is kapcsolatos volt. Sajnos a sok sze-
metet is megismerték a pataknál, de elrettentő példaként véle-
kedtek róla. 
Később vacsorával egybekötött zenés búcsúestet rendeztünk, 
ahova meghívtuk a szüleiket is. Angyalosi Péter zenélt a tá-
borban,  ahol jó hangulatban került sor a vetélkedésekben jó 
eredményt elérő gyerekek megajándékozására. Egy bűvész is 
eljött szórakoztatni a gyerekeket. Majd a tábortűznél  folytató-
dott  ez a szép nap, ami sok gyereknek szerzett felejthetetlen  
boldog órákat. Köszönet illeti az itt dolgozó tanárokat, óvónő-
ket, a Kultúregyesület tagjait, a Német Önkormányzat vezetőit. 
Köszönet az Aranyeső Egyesületnek a meglepetésért, a hétfői 
finom ebédért, és Mészáros Lászlónak a szombati bográcspör-
költ elkészítéséért, Krancz Katinak a finom gyümölcsökért és 
másoknak is a segítségükért. Legvégül köszönetet mondok 
a kedves szülőknek, akik minket választottak és tudják, hogy 
mindent elkövetünk, hogy gyermekeik szeressenek ide járni! A 
további jó kapcsolatok reményében jövőre veletek újra itt! 
Tudják… minden szerdán találkozunk a Forrás Művelődési 
Házban, 16 órától.

Kertészné Szente Margit a Kultúregyesület elnöke
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 Mifelénk magasra
nő a mászóka

A körülöttünk lévő értékek teszik igazán otthonossá világunkat. 
Azon dolgozunk, hogy szolgáltatásaink is ilyen értéket  
jelentsenek számodra.

Ismerd meg te is legújabb tévé-, internet- és telefoncsomagjainkat. Szívesen 
segítünk választani közülük akár az otthonodba, akár vállalkozásodhoz!

Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1-3. Tel.: (06 28) 536 596

…és van Invitel! 
160832-FI1
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Osztályok a konténer tantermekben
Ahogy arról a képviselő-testület 
döntött, az Önkormányzat gondos-
kodott az iskolai teremhiány meg-
szüntetéséről. Mivel belső tér nye-
résével már nem lehetett megoldani, 
két konténer termet béreltek. A min-
den igényt kielégítő, összkomfortos 
helyiségekbe, szeptembertől két osz-
tály boldogan költözött be. A termek 
egy ún. „nyaktag”-gal kapcsolódnak 
a földszinti folyosóhoz, így az átjárás 
miatt nem szükséges kimenni az ud-
varra. Úgy tudjuk az osztályok ver-
sengtek, azért, hogy melyik kerülhet 
a konténer termekbe.

Kovács Krisztina magyar-történe-
lem szakos tanárnőt, a 6. c osztály 
osztályfőnökét és két tanulót kér-
deztük meg, mi a véleményük a az 
elhelyezésükről.
Kovács Krisztina tanárnő: Nagyon 
jól érezzük itt magunkat, mert 
sokkal tágasabb, mint a korábbi 
tantermünk. A magunk képére ala-
kíthattuk, díszíthettük. Az is kelle-
mes, hogy a légkondicionálásnak 
köszönhetően nincs forróság a te-
remben, s télen pedig majd finom 
melegben lehetünk. 
Hajnóczi Hajnalka: Nekem nagyon 
teszik a terem, tágas, jól elférünk. 
benne. Vártuk, hogy ide kerülhes-
sünk. 
Turi Martin: Nagyon teszik, mert 
nem fővünk meg. Jó nagy a terem, 
tágas és világos.

Ötéves bölcsődések
Van ilyen? Persze, igaz ritkán. Ahogy 
ötödik születésnap is egyszer van az élet-
ben. A felnőttek tudják, milyen sok idő 
ez egy gyermek életében, a kicsit időseb-
bek azonban gondolhatják, hogy ez szin-
te semmi egy emberöltőben. A Kerepesi 
Babaliget Bölcsőde életében ez az öt év 
mindent jelent.
2011-ben írtuk be az első kisgyerme-
ket, ő ma már iskolás. Azóta azonban 
nagyon sok kisgyermek járt hozzánk, 
idén 32-en mentek óvodába közülük, 
és pár napja már újabb kicsit érkeztek 
a helyükre. Most kicsit megint több a 
könny, de a beszoktatás végeztével újra 
egyre több kacaj tölti meg a bölcsődét. 
Szaporodnak az első kimondott szavak, 
ügyesednek a mozdulatok és lassan az 
édesanyák szemében jelenik meg egy-
egy könnycsepp egyre ügyesedő kisgyer-
mekük napi fejlődését látva. Valóban na-
gyon megható látni, ahogy a kicsik egyre 
nagyobbak, ügyesebbek, okosabbak 
lesznek. Mi, akik a bölcsődében dolgo-
zunk nem is tudunk betelni ezzel az ér-
zéssel. Sok-sok év alatt sok-sok gyermek 

fejlődését látva még mindig földöntúli 
boldogságot érzünk minden kisgyermek 
fejlődését látva.
A sors azonban nem túl kegyes a kis-
gyermeknevelőkhöz! Az óvó nénire, a 
tanító nénire mindenki emlékszik, de a 
bölcsődei emlékek látszólag nyom nélkül 
elhalványulnak. De ez csak a látszat, a lé-
nyeg ennél sokkal fontosabb! Mi, akik a 
bölcsődében dolgozunk tudjuk, hogy az 
ebben az életszakaszban megélt élmé-
nyek egész életünkre meghatározzák a 
személyiséget, a világlátást, az önbizal-
mat. Ezért is érezzük nagyon fontosnak, 
hogy minden gyermekkel egyéni igényei 
szerint foglalkozzunk. Törekszünk arra 
is, hogy az anyukákat, a családokat is 
segítsük tapasztalatainkkal, szakértel-
münkkel. Minden munkatársunk a leg-
jobbat szeretné megadni a gyerekeknek, 
ehhez sok segítséget kapunk Kerepes 
Városától is. S bár a bölcsődében tizen-
hét munkatárs dolgozik, a bölcsődéért 
sokkal többen. Mindenki teszi a dolgát, 
és minden nehéz helyzet megoldásának 
egy mottója van: Legyen jó a kicsiknek!

Úgy gondoltuk, az ötödik születésnap 
jó alkalom lenne arra, hogy megünne-
peljük azt a kitartó, töretlen lelkesedét, 
amivel a gyerekek fejlődnek, és a szüleik 
végtelen türelmét, amivel ezt a folyama-
tot szülőként végigkísérik. Köszönetet is 
szeretnénk mondani mindazoknak, akik 
munkájukkal hozzájárulnak a bölcső-
de zavartalan működéséhez, és kis ra-
vaszsággal az is eszünkbe jutott, hogy 
nekünk mekkora örömet jelentene ta-
lálkozni azokkal a gyerekekkel és szüle-
ikkel, akik az elmúlt öt évben hozzánk 
jártak.
Így aztán arra az elhatározásra jutottunk, 
hogy 2016. október 1.-én, szombaton 
délelőtt egy kis születésnapi bulit ren-
dezünk, amire szeretettel meghívjuk a 
Kerepesi Babaliget Bölcsőde valamennyi 
egykori és mai gyermekét, és persze szü-
leiket is. Sok játékkal, zenével, nevetéssel, 
érdekességekkel és egy kis meglepetéssel 
szeretnénk ezen a napon örömet szerez-
ni Mindannyiuknak, és nagy boldogság 
lenne nekünk is ha láthatnánk mekkorát 
nőttek a gyerekek!



KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Ö
N

K
O

R
M

Á
N

Y
Z

A
T

13WWW.DECENS.EU.FOLYÓIRATAINK

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

N
EV

EL
ÉS

 - 
O

K
TA

TÁ
S

13WWW.DECENS.EU.FOLYÓIRATAINK

OVI Híradó
Csicsergő óvoda
Augusztusban gyönyörű napsütéses időben kezdtük az óvo-
dát. A gyermekek izgatottan mesélték nyári élményeiket és 
vidáman fedezték fel a felújított óvodaudvart.
Néhány csoportszobát kifestettek vagy átrendeztek a nyár fo-
lyamán, így esztétikus környezet fogadta a gyermekeket.
Az első szülői értekezletek után a kiscsoportosok szüleikkel 
együtt kezdték megismerni az óvodát. A gyermekek a Mé-
hecske és Delfin csoportokba folyamatosan, egészen februárig 
érkeznek. A Méhecske csoportos óvónénik a családlátogatá-
sok alkalmával, jellel ellátott ajándékkal kedveskedtek leendő 
kiscsoportosaiknak.
Több csoportba is érkeztek új gyermekek, az ismétlő, iskola 
előkészítő nagycsoport a Panda csoportban indult.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Sulcz Gábor úrnak a 
felajánlott két láda szőlőért.

Meseliget óvoda
A nyári szünet elteltével augusztus 22-én óvodánk is újra meg-
nyitotta kapuit. Nagy izgalommal vártuk a gyerekeket, és mint 
minden évben most is rácsodálkoztunk mennyit változtak az 
elmúlt pár hétben. Megnőttek, okosodtak, ügyesedtek.
Augusztus 26-án megtartottuk a leendő kiscsoportos szülők-
nek az első szülői értekezletet. Ebben a nevelési évben az isko-
lába került Pillangó csoportosok helyére várjuk a bölcsiseket 
és a családokból érkező apróságokat. 
Katica csoportosaink augusztus 29-szeptember 2 között részt 
vettek a Hungaroring szervezésében a  MINI RING egy hetes 
táborában. A gyerekek játékos, szórakoztató körülmények kö-
zött sajátíthatták el a biztonságos közlekedés alapjait.
Megnézhették az egész pályát, a szoborparkot, a célegyenest, 
a boxokat, az Off Road-pályát. Autóztak, motoroztak, nagyon 
jól szórakoztak. Köszönjük MINI RING!

Óvodáink apraja – nagyja részt vett a szeptember 3-án megtartott KÖRTÉFA fesztiválon.



KEREPESI VÉLEMÉNY         
M

Û
V

EL
Ô

D
ÉS

I H
Á

Z

14 2016. 09. szám Szeptember



KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

M
Ű

V
LŐ

D
ÉS

15WWW.DECENS.EU.FOLYÓIRATAINK

LOVASFOTÓ KIÁLLÍTÁS ÉS ELÕADÁS
Szeptember 14-én, szerdán 10 órától 
Rendhagyó természetismereti óra Mitrov Gabriellával, 
aki a könyvtárban látható fotókiállításhoz kapcsolódva 
a lovakról tart elõadást és bemutatja a lovakról szóló 
könyvét, a kiállítás  anyagát.

MAGYAR NÉPMESE NAPJA
2016. szeptember 30-án, pénteken  10 órától
Drámajáték, drámafoglalkozás 
Benedek  Elek: A három dió címû népmeséje  nyomán
A foglalkozást vezetik: 

Egervári György és Kálócz László 
színészek, drámatanárok

Immár hagyománnyá váló rendezvényünk, Benedek Elek 
születésnapjához kapcsolódik, ezen a napon van a Magyar 
Népmese Napja. Fontos számunkra a népmesék fennmaradása 
és a mesékben élõ bölcsesség továbbhagyományozása, Most is 
érdekes rendezvényt szervezünk  a magyar népmese köré.

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 
A Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár az idén, 
október 3-tól 7-éig,  harmadik alkalommal 
kapcsolódik programjaival az Országos Könyvtári 
Napokhoz.

“ZÖLD  HÉTFÕ” A KÖNYVTÁRBAN
2016. október  3-án, hétfõn de 10 órától
„Óh azok a csodálatos állatok” címmel
Rendhagyó természetismereti óra
Vendégünk:

TELEGDI ÁGNES 
természet író 

a program során az írónõ vetítéssel egybekötött elõadására és 
könyvbemutatóra kerül sor.

TERMÉSZETFOTÓ KIÁLLÍTÁS
2016. október 3-án, hétfõn  16.30-tól
DULAI DÁVID
Természetfotós kiállítása

Nyitott szemmel - Hazánk természeti értékeirõl és a természet-
fotózásról Dulai Dávid természetfotós kiállításának megnyi-
tójára  és vetítéssel egybekötött elõadására kerül sor.

2016. október 5-én, szerdán 10 órakor
A Széchenyi István Általános 
Iskolában
Szabó Magda Kossuth-díjas íróra, 
a könyvtár névadójára emlékezünk.
Koszorúzás (az iskola falán 
elhelyezett emléktábla elõtt). 

2016. október 6-án,  csütörtökön 11 órától
„Leszel a barátom?” címmel 
Vendégünk: 
 VADADI ADRIENN 
írónõ, óvónõ, újságíró
Interaktív mesefoglalkozás az óvodásoknak

Az írónõ óvodásoknak szóló mesekönyvei a Pagony 
Könyvkiadónál jelentek meg, és a közönség rögtön a szívébe 
fogadta. 

G. Tóháti Ilona
könyvtárvezetõ

Hírek, események

Minden érdeklõdõt 
szeretettel várunk 

a könyvtár  a programjaira !
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Ez a kérdés, válasszatok!
Nincs mese: az 1015 éves magyar államiság egyik legfontosabb 
válaszútjához érkezünk október másodikán, ahol a folytatásról 
mi, magyar állampolgárok szabadon dönthetünk. Szeretném 
leszögezni, hogy a kérdés pártok fölött álló, össznemzeti ügy, 
és a rá adott válaszunk a következő évtizedek és évszázadok 
mindennapjait fogja meghatározni. A kérdés túlmutat önma-
gán, ezért érdemes körbejárni.
Először is fontos tisztázni a kvóta fogalmát. A kvóta ebben az 
esetben annak a képletét jelenti, hogy a korunk népvándorlása 
során Európába érkező migránsok mekkora hányadát kell or-
szágunkba befogadnunk. Mivel ez nem egy szám, hanem egy 
hányad, nincs felső határa. Ezért álságos azt állítani, hogy a 
népszavazásban pusztán arról dönthetünk, hogy 1128 külföl-
dit befogadunk e vagy sem – ez hazugság. Ha egyszer elfogad-
juk a hányadot, utána már nincs reklamációs lehetőség, hogy 
már elnézést, de nem egymillió emberről volt szó, hanem csak 
ezerről. Ráadásul, aki már bent van, azt megilleti a családegye-
sítés joga. Ez azt jelenti, hogy ha nekem négy feleségem és 
tizenhat gyermekem van, és megkapom az uniós menekült-
státuszt, akkor jöhetnek mind utánam. Ezen Brüsszel most 
tovább akar enyhíteni, és ha ez megvalósul, akkor jöhetnek az 
unokatestvérek, a nagybácsik és nagynénik, a nagyszülők és az 
unokák és a családjaik is, és így tovább.
Mára nyílván valóvá vált, hogy a gyökeresen más kultúrák-
ból érkező nagy tömegek nem integrálódnak. Angela Merkel 
maga mondta pár éve, hogy a multikulturalizmus megbukott, 
az integráció nem sikerült, helyette párhuzamos társadalmak 
alakultak ki. Olyan városok és városrészek vannak ma már 
Franciaországtól Svédországig, ahova nem hogy az egyszerű 
állampolgár, de a rendőrség sem meri betenni a lábát. Ezeken 
a területeken megszűnt a jogállamiság, helyette sok esetben az 
Iszlám-törvénykezés lépett életbe. Az ilyen zónákban élőknek 
nincs kapcsolatuk az egyelőre többségi társadalommal. Jel-
lemző, hogy az adott állam nyelvét sem sajátítják el megfelelő 
módon. E miatt tömegesen sikertelenek mind az iskolapad-
ban, mind a munkaerőpiacon. Nő a nyomor és a kilátástalan-
ság, ebből következően a bűnözés is. Ideérkezve csalódottan 
tapasztalják, hogy amivel a legális és illegális embercsempé-
szek és a felelőtlen politikusok ámították őket szimpla átverés. 
Eddig 54-en kaptak munkát a német nagyvállalatoknál abból 
a közel kétmillió bevándorlóból, akik az elmúlt évben Német-
országba érkeztek… a többinek maradt a csalódottság, a ki-
ábrándultság, és a kilátástalanság. És a sok elkeseredettségből 
születnek a terrorakciók.
Nem szeretnék azzal foglalkozni, hogy kiknek és miért éri meg 
milliókat átverni, illetve az árverteket ráerőszakolni további 
százmilliókra. Azzal viszont nagyon is, hogy ezzel az otthon 
maradottakat is még lehetetlenebb helyzetbe hozzák. Mert 
egyértelmű, hogy egy ilyen kalandnak az adott társadalom 
legfiatalabb, legéleterősebb és legvállalkozóbb rétegei vágnak 
neki elsőnek. Azok, akikre a leginkább lehet számítani abban 
a munkában, ami a mostani nehéz időkből kievezetheti az 
adott országot. Gondoljunk csak bele, hogy lett volna ’48, ha 
a márciusi ifjak itt hagyják a hazájukat és elmennek Párizsba? 
A hátrahagyott nőknek, időseknek és gyerekeknek csak a re-
ménytelenség marad. És ez szerintem megbocsáthatatlanabb, 
mint az kár, amit az érkezőknek és nekünk okoznak. 
Az is érthetetlen, hogy a soros migránshívogatók miért egy 
merőben eltérő működésű társadalomba csalogatják ezeket az 
embereket. A Közel-kelet gazdag és békés arab államai, köny-
nyedén befogadhatnák kulturális és vallási testvéreiket. Ott 
szabadon gyakorolhatnák a többnejűséget vagy a gyermekhá-
zasságot, és a többi olyan furcsa népszokást, amire mi finoman 
szólva ferde szemmel nézünk. Továbbá ismerik a nyelvet és a 
kulturális sajátosságokat, az íratlan szabályokat, a szokásokat 

és a törvényeket. Azokat az alapvető dolgokat, melyeket év-
tizedek alatt sem lehet mélységében elsajátítani. Ausztrália és 
az Egyesült Államok sem kér a migránsáradatból, előbbinek a 
flottája állítja meg és fordítja vissza a lélekvesztőkön érkezőket, 
utóbbinál a fal és a lőparancs riasztja el a hívatlan vendége-
ket. Olyan országokat említettem, ahol az egy főre jutó GDP 
magasabb, vagy legalább akkora, mint Németországban. To-
vábbá hatalmas lakatlan földterülettel rendelkeznek. E helyett 
idehívják őket egy vesztes-vesztes-vesztes helyzetet kialakítva, 
és azt tanácsolják, hogy ha nem bírjuk őket ellátni, akkor ve-
gyünk föl hitelt. Kinek jó ez?
Közel egy éve történt, hogy az Iszlám Állam nevű horrorszer-
vezet bejelentette, hogy több ezer harcosukat sikerült bejuttat-
niuk az Unióba, és további ezreket fognak a jövőben is. Akkor 
valahogy ez a hír elsikkadt. Azóta viszont eltelt egy nyár. Egy 
olyan nyár, ahol esténként szorongva kapcsoltuk be a hír-
adót, és szorítottunk, hogy ugye ma nem történt terrorakció 
a vén Európában. Ennek ellenére még ma is van olyan őrült, 
aki azt állítja, hogy nincs összefüggés a migráció és a terroriz-
mus közt. Nekik nem számít az, amit tapasztalunk, ahogyan 
az sem, hogy ezt tavaly maguk a terroristák közölték. Persze 
értem én, hogy nem minden bevándorló terrorista. Olyan ez, 
mint gombát venni: ha veszek egy vödör gombát, az is halálos, 
ha csak egy mérgező van benne. Kérdem én, melyik anya tá-
lalna a gyermekei elé olyan gombapörköltet vagy gombapapri-
kást, amibe belekeveredhetett mérges gomba is? Főleg ha tud 
róla, hogy valaki szánt szándékkal keveri bele és ezt ráadásul 
előre be is jelenti?
A fentiek mind súlyos dolgok. Gazdasági, szociális és bizton-
sági okokból egyaránt. Számomra mégis talán a legfontosabb 
kérdés az, hogy ki dönthet a sorsomról, és a hazám sorsáról. 
Nagyon hálás vagyok a korábbi generációknak azért, hogy 
olyan országban élhetek, ahol kikérik a véleményemet és nem 
a fejem fölött akarnak dönteni. Szeretném, ha annak a kér-
désnek az eldöntése is, hogy kit engedünk be az országba, a 
mindenkori, demokratikusan választott magyar kormány joga 
maradjon. Nem ismerek egy magyar állampolgárt sem, aki va-
laha beikszelte volna Jean-Claude Junckert, Martin Schulzot 
vagy bármelyik brüsszeli bürokratát. Ahogy Angela Merkelt 
vagy George Sorost sem. És mivel egyikünk se szavazott rájuk, 
kérem őket, hogy ne akarják eldönteni, hogy mi mit szeret-
nénk! Hálás vagyok, hogy választhatok, és arra kérem minden 
honfitársamat, hogy vigyázzunk erre a kiváltságunkra. Mert 
bizony kiváltság ma ezen a bolygón, hogy van beleszólásunk 
a sorsunkba!
Összegezve az eddigieket: az a kérdés, hogy rábízzuk-e a 
brüsszeli bürokratákra annak a döntésnek a jogát, hogy kit 
engedünk be magunk közé ebbe az országba. Rábízzuk-e olya-
nokra, akikre nem szavazhatunk, akik semmilyen felelősség-
gel nem tartoznak nekünk, és sosem számoltathatjuk el őket?  
Kockáztathatjuk-e ezzel a biztonságunkat?
Ez a kérdés.
Egyszerű: IGEN vagy NEM.
Menjünk el október 2-án és válasszunk!

Farkas Domonkos



KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

K
Ö

Z
ÉL

ET

17WWW.DECENS.EU.FOLYÓIRATAINK

AZ ŐSZ KAPUJÁBAN
- itthon, Kerepesen -

  Tépett szélű felhők szűrik a délutáni fényt kévébe, és fáradt, 
szép szomorúsággal elsárgult levelek hullnak alá a fákról. Az 
ablak üvegéről lapos fénysugár vetül a szőlő vöröslő leveleire, 
és az alattuk megbúvó, aranyló fürtön szédelegve sétál egy ré-
szeg darázs. Puhább lett az árnyék, halkabb a szó. Az a néhány 
fecske meg úgy eltűnt a kerepesi égről, mint a nyári álom. És 
esténként már a hideg szelek harangszóval hozzák a bánatot. 
A vadrózsa bogyója piros lett, a kökényé kék. A néptelenedő 
kertek csendjében valami madár még kitartóan szöszmötöl, de 
a szűrkés ég felé már hosszú álmokat sodor a szél. Olyan szo-
morkás lett az idő, mint az árva gyerek pillantása. Ősz van, és 
körben már sárgás színek uralják a természet kirakatát. Ilyen-
kor aztán szívesen botorkálok a régi álmok múzeumában.  Az 
álom, amely egyféle reagálás a minket körülvevő világra, vagy 
éppen valamilyen gyermekkori emlékre, esetleg közvetlen 
környezeti ingerekre. Tudatalatti és feletti képek, hangok, gon-
dolatok, és érzelmek sajátos keveréke. A mély alváshoz kell az 
álom, melyet néha elfelejtünk, máskor nem. Állítólag, álmaink 
többségének alapját a közelmúlt történései adják meg.  Így az-
tán álmainkban újra átélhetjük a velünk történt jót, vagy rosz-
szat egyaránt. Álmainkban találkozhatunk régen elhunyt sze-
retteinkkel, vagy éppen az istentelen gondolkodás kényszerei 
alatt ténykedő alakokkal is. Álmaink történetei lehetnek szé-
pek, és lehetnek valamilyen sötét kárhozat romantikáját idé-
zők is. Néha repülhetünk is, akár a kék ég zsonglőrjei, egészen 

túl a földi álmokon. Időnként feltárulhatnak tudatalatti énünk 
titkai is, mert az álomban bármi megtörténhet velünk. – És, - 
szerencsére - a civilizáció eszközei által függővé tett ember is 
álmodik. Sokféle álom van. Lehet alvás alatti, és lehet jelképes. 
Az utóbbi közül a legrosszabb a politikai rémálom, amelynek 
eredője nem csak az éjszakánkat, hanem az egész életünket is 
tönkre teheti. Emlékszem, 1990 körül az országunk felemelke-
dését a többpártrendszer működésében láttam. Ez volt az egyik 
akkori „álom”, és mint azóta kiderült, néhány akkori párt, köz-
tük az SZDSZ, - maga a rém. Nevezettnek, a tagságukat eláruló, 
önelégült vezetői a balos médiumokban még mindig ijesztget-
nek. Felelősségük okán, egy igazságszerető világban játszódó 
krimiben azonnal körözést adtak volna ki ellenük. Tehát ilyen 
álom is van. Az alvás különböző mélységei során egészen kü-
lönleges álmokat is produkálhatunk.  Visszamehetünk életünk 
távoli zugaiba, és akár előre a jövőbe is. Lehetséges, hogy az 
életünk során a világról gyűjtött tudásunk és vágyaink egyféle 
tükörképét éljük meg az álmainkban.Ősz van.  Ma szép zenéket 
hallgatok. „All the leaves are brown, and the sky is gray”, vagy-
is: -„Barnák a falevelek, és szürke az ég”, énekli éppen dalában 
a Mamas & Papas. Ekkor már a hatvanas évek álmain jár az 
eszem, miközben cserélgetem a Yardbirds és Them kislemeze-
ket. Az a különleges korszak pedig már egy másik, igazán régi 
történet. 

Kovács Ferenc

www.kerepesvet.hu
 facebook: KerepesVet

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin
Dr. Henter Áron

Dr. Horváth Rudolf
e-mail: info@kerepesvet.hu

Kívánságra házhoz megyünk!

Kerepes-Vet 
Állatorvosi rendelô
Állatpatika
2144 Kerepes, 

Szabadság út 65.

(3-as fôút)

hétköznap 9-20, 

szombaton 9-12:30

+36-30/44-999-18

+36-28/490-369

+36-30/22-177-23

Tarcsa-Vet
Állatorvosi rendelô

Állatpatika
2142 Nagytarcsa, 

Rákóczi u. 71.

(Petôfi utcáról nyílik)

hétköznap 13-19

+36-30/43-999-75

+36-28/533-727

+36-30/22-177-23

Széchenyi túra
2016.szeptember 2-án került megrendezésre a 
Széchenyi túra. Ez az esemény hagyományosan 
minden tanév első péntekén van, mely során együtt 
kirándulnak a Széchenyi István Általános Isko-
la és A.M.I  tanulói.  Az alsó tagozat 3,5 km-t tett 
meg, míg a felső tagozat 10 km-es távot teljesített. 
Az időjárás optimális körülményeket biztosított a 
túrázáshoz, sőt még a méhecskék is elkerültek min-
ket. A gyermekek élvezték a kirándulást, melyből 
kellemesen elfáradva és élményekkel gazdagodva 
érkeztek vissza az iskolába.
A túra megszervezéséért, az útvonalak kijelöléséért 
és a tagozatok vezetésért köszönet illeti Pivarcsi 
Gábort és Nagy Zoltánt, akik végig velünk voltak és 
segítették a kirándulásunkat. Munkájukat ez úton is 
köszönjük szépen.
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Visszatértek!
Szeptember 11-én elkezdte szereplését a 
kerepesi női focicsapat. A margitszigeti-
ek ellen 3-1-re kikaptunk, de a mezőny-
ben végig fölényben játszott csapatunk. 
A szünetben 1-1 volt az állás, a második 
félidőben nagy volt a küzdelem, sokat 
támadtunk, ám a 86. és a 94. percben 
kapott gólokra már nem tudtunk vála-
szolni. Ellenfelünk gyakorlatilag három 
támadásból háromszor talált be. Ha az 
eredmény nem is, de a mutatott játék 
bizakodásra ad okot. Külön színfoltja 
volt a mérkőzésnek, amikor egyik játé-
kosunk kikiabált a pálya nézőtérre: „A 
gyerek cumija az öltözőben van, hozzá-
tok ki neki!”

RENDŐRSÉGI HÍREK
Iszogatás után rabolta ki a sértettet 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bíróság elé állítási javaslattal fejezték be a nyomozást a gödöl-
lői rendőrök. 

Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt foly-
tatott eljárást a Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 
G. Zoltán 18 éves kerepesi lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2016. júni-
us 29-én az esti órákban Kerepesen italozott együtt a sértettel, 
akivel akkor találkozott először. A feljelentő több italt is fizetett 
a 18 éves férfinak, majd a visszajáró pénzt a zsebébe tette. Az 

iszogatást követően G. Zoltán felajánlotta neki, hogy egy ide-
ig elkíséri. Miután elindultak, a gyanúsított az egyik utcában 
nekilökte az 50 éves férfit egy beton támfalnak. Egyik kezével 
a falhoz szorította, majd az inge zsebéből kivette a nála lévő 
készpénzt és a helyszínről gyalogosan elment.
A gödöllői rendőrök az elvégzett nyomozási cselekmények 
eredményeként azonosították és 2016. szeptember 13-án el-
fogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gya-
núsítható férfit. Kihallgatták, majd őrizetbe vették. Az ellene 
folytatott eljárást ezt követően két nappal befejezték és a ke-
letkezett iratokat bíróság elé állítási javaslattal megküldték az 
illetékes ügyészségnek

Mit rejt a designer drogok dizájnja?

Pest megyében 157 új rendőr állt szolgálatba

Designer drog vagy új pszichoaktív szer kifejezést azokra a szerek-
re használják, melyek molekuláris szerkezetükben illegális dro-
gokra (pl.: marihuána, kokain, extasy) hasonlítanak, így azokhoz 
hasonló hatásokat idéznek elő. Mivel azonban kémiai szerkezetük 
a kábítószer-listákon szereplő anyagokétól kissé eltér, tehát nem 
szerepelnek a tiltólistákon, ezért ellenőrzés alá vonásáig jogi kö-
vetkezmények nélkül terjeszthetők, forgalmazásuk és használatuk 
legális. Azonban ez nem jelenti azt, hogy veszélytelenek. 
Milyen formában (dizájnban) vannak jelen a piacon:
Ismeretlen eredetű, összetételű növények, növényi védőszerek, 
olykor illatosítók, füstölők, fürdősók vagy szintetikus drogokat 
tartalmazó porok, (parti) tabletták vagy kísérleti vegyszerek. Ezek 
többségét Interneten keresztül is árulják, azonban emberi fogyasz-
tásra alkalmatlan minősítéssel. A piacon már pár száz forintért is 
hozzájuthatunk designer droghoz, amelyeket házi laborban hozzá 
nem értő személyek különféle vegyszerekből, adalékanyagokból 
kevernek ki. 
Milyen veszélyei vannak?
- Mivel összetételük teljesen ismeretlen így a fogyasztóra
kiszámíthatatlan hatásai vannak. Legrosszabb esetben akár halál-

lal is végződhet a szer 
használata. 
- Használatuk során 
előfordulhat szélsősé-
ges viselkedés, pszi-
chés zavar, melynek 
következtében súlyo-
san veszélyeztetheti a 
használó saját és má-
sok testi épségét. 
- Sokan kórházi ellá-
tásra szorulnak, sőt egyre gyakrabban kell pszichiátriai ellátást biz-
tosítani a szerhasználóknak. 
- Amennyiben a szer a 66/2012. Kormányrendelet C listájában fel-
sorolt hatóanyag valamelyikét tartalmazza, annak akár súlyos jogi 
következményei lehetnek.   
Legyen az új trend a drogmentes élet! 
Bővebb információkért keresse a Gödöllői Rendőrkapitányság 
drogprevenciós összekötő tisztjét:
toroke@pest.police.hu, 06/28-524-604/7243 mellék

Pest megye 13 rendőrkapitányságán 157 tiszthelyettes állt szolgálatba 2016. szeptember 1-jétől.
A kapitányságokon a vezetők köszöntötték az új kollégákat, akik tájékoztatást kaptak az egyes kapitányságok illetékességi terü-
letének különlegességeiről.
vezetők hangsúlyozták, hogy a kollégák munkájára hosszú távon számítanak. Kiemelték, hogy a rendőri hivatás gyakorlásában 
igazán csak az lehet sikeres, aki szakmailag és emberileg felkészülten áll nap, mint nap szolgálatba, aki törvényes és szakszerű 
intézkedésekkel segíti az állampolgárokat. Felhívták a figyelmet arra, hogy a pályakezdők mentorálása kiemelt feladatát képezi 
a vezetői és beosztotti állománynak, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az újonnan felszerelt rendőrök minél gyorsabban beillesz-
kedjenek a kapitányságok kollektívájába.   
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Szent István Király Napja
Szent István királyra, első koronás 
uralkodónkra történő évenként meg-
emlékezést még Szent László király 
rendelte el, szentté avattatta tisztelve és 
megbecsülve országalkotó életművét. 
Szent Istvánra minden évben augusz-
tus 20-án emlékezünk lassan 1000 éve, 
nem véletlenül ezen a napon tartják a 

díszszemlével egybekötött tisztavatást 
Budapesten, ezen a piros betűs állami 
ünnepen.
Kerepesen a szentmisét követően a For-
rás Művelődési Házban zajlott az ün-
nepélyes  megemlékezés. A történelmi 
áttekintést tartalmazó ünnepi beszédet 
dr. Fila László aljegyző tartotta újszerű 

megközelítésben, mely komoly érdeklő-
dést váltott ki.
Ezt követően Kiss Károly alpolgármester 
átadta a Kerepes Ifjú Tehetsége Díjakat. 
A látványos ünnepi műsort a Kerepesi 
Hagyományőrző Pávakör Egyesületnek 
köszönhetjük, akiket a Kóborzengő Ze-
nekar kísért.

Kiss Károly alpolgármester

Hajdú Csenge műsorvezető

Dr. Fila László



Kerepesi Körtéfa
Településünk legnagyobb őszi rendezvénye a Körtéfa néven 
ismert szüreti felvonulás, ami egyben nemzetközi, nemze-
tiségi fesztivál is. A délelőtt 10 órától kezdődő és este 10-ig 
tartó műsor minden korosztálynak nyújt tartalmas kikap-
csolódási lehetőséget. Többek között főzőverseny is zajlott, 
s az elkészült finomságok el is fogytak az utolsó morzsáig. 
A szüreti felvonuláson a látványos menetet lovasok vezet-
ték föl, melyen testvérvárosi, helyi és más vendég hagyo-
mányőrző csoportok színes kavalkádja gyönyörködtette a 
szemeket. Ez már a XV. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál 

volt, melyet megtisztelt jelenlétével Vécsey László országy-
gyűlési képviselő, ………………..az Országos Szlovák Ön-
kormányzat vezetője, Alsóbodok polgármestere. A fesztivá-
lon a nagy örömünkre fellépett többek között az alsóbodoki 
népi együttes, valamint Oroszhegy fiatalokból álló tánccso-
portja is.
A hagyományőrző csoportokat követően a színpadot neves 
zenekarok: a Nexus és a BIKINI  foglalta el és lelkesítette 
fel népes közönségét. Besötétedés után remek tűzijátékkal 
fejeződött be ez a színvonalas rendezvény. 


