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Karácsonyváró nemezkiállítás
Elragadó művekkel találkoztunk a 

Művelődési Házban november 20-án. 
Deliága Gabriella aranykoszorús baba-
készítő hozta el és állította ki nemezből 
készült figuráit. Ezek az élethűnek tűnő 
alakok, mesejelenetek, életképek, virá-
gok, fali- és asztaldíszek vonzották a sze-
met és néha még a kezet is, hogy meg-
érinthessük, s meggyőződhessünk, hogy 
ezek tényleg tárgyak és nem élőlények. 
Attól tartok, ezt a varázst a fényképeink 

nem tudják eléggé visszaadni. Az alkotó 
művész szerényen, piruló arccal fogad-
ta a szívből jövő gratulációkat, miután 
Liptay Gábor képviselő úr részletesen 
is bemutatta az alkotót és művészetét. 
Közben gödöllői fiatalok muzsikáltak is 
a vendégeknek. 

Mivel sokaknak eszébe jutott, hogy 
ezek az alakok vajon megvásárolhatók-e, 
meg is kérdeztük, miután alaposan meg-
csodáltuk az alkotásokat. Meglepeté-

sünkre kiderült, hogy igen, vásárolni 
is lehet belőlük. Az árak persze erősen 
különbözők, attól függnek, hogy mennyi 
munka volt elkészíteni egyiket, másikat. 
Mivel Deliága Gabriella itt Kerepesen 
óvónő, így nincs akadálya annak, ha va-
laki egy ilyen, vagy hasonló kedves figu-
rát szeretne otthonában elhelyezni, vagy 
ajándékba adni.

Windhager
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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.

K
ed

ve
s K

er
ep

es
ie

k,
 K

ed
ve

s O
lv

as
ói

nk
!

Ke
re

pe
s V

ár
os

 é
le

té
be

n 
az

 id
ei

 é
vv

ég
e 

is 
ga

zd
ag

 v
ol

t e
se

m
én

ye
kb

en
, t

ör
té

né
se

kb
en

, s
 e

z 
m

eg
lá

ts
zi

k 
je

le
n 

la
ps

zá
m

un
ko

n 
is.

 M
in

de
n 

ig
ye

ke
ze

tü
nk

 e
lle

né
re

 so
k 

hí
r, 

be
sz

ám
ol

ó 
ne

m
 fé

rt
 b

el
e 

eb
be

 a
 2

0 
ol

da
lb

a.
 E

ln
éz

és
t k

ér
ün

k 
az

ok
tó

l, 
ak

ik
 m

os
t c

sa
ló

do
tta

n 
la

po
zz

ák
 a

z 
új

sá
go

t, 
m

er
t t

al
ál

já
k 

be
nn

e 
az

 á
lta

lu
k 

be
kü

ld
öt

t í
rá

st
, v

ag
y 

am
it 

lá
tn

i s
ze

re
tn

é-
ne

k 
be

nn
e. 

Íg
ér

jü
k,

 h
og

y 
m

iv
el

 a
z 

ün
ne

pe
k 

tá
já

n 
la

zá
bb

 id
ős

za
k 

kö
ve

tk
ez

ik
, a

 ja
nu

ár
i ú

jsá
gb

an
, a

m
i n

em
 tű

ni
k 

na
gy

on
 e

la
vu

ltn
ak

, a
zt

 p
ót

ló
la

g 
kö

zö
ljü

k,
 e

gy
 h

ón
ap

 tü
re

lm
et

 
ké

rü
nk

. A
 fő

sz
er

ke
sz

tő
i k

ös
zö

nt
ő 

sz
ám

ár
a 

is 
cs

ak
 íg

y 
tu

dt
un

k 
eg

y 
ki

s 
he

ly
et

 s
ze

re
zn

i, 
ez

ér
t c

sa
k 

eg
ye

tle
n 

sz
űk

 m
on

da
tb

an
 te

ss
zü

k:
 M

in
de

n 
K

ed
ve

s 
O

lv
as

ón
kn

ak
 Á

ld
ot

t 
Ü

nn
ep

et
 é

s B
ol

do
g 

Ú
j É

ve
t K

ív
án

un
k!

    
    

    
    

    
    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   W

in
dh

ag
er

 K
ár

ol
yA képviselő-testület ezzel a képpel búcsúzik 

erre az esztendőre, hogy 2016-ban hasonló 
lendülettel folytassa Kerepes Város 
fejlesztése érdekében a munkáját



KEREPESI VÉLEMÉNY         
Ö

N
K

O
R

M
Á

N
Y

Z
A

T

4 2015. 12. szám • December

Képviselő-testületi ülés
2015. november 24. - kivonatos beszámoló

2015. évi előirányzat átcsoportosítás, a 
költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet módosítása 
A módosítást egyhangúlag megszavazta a 
képviselő-testület.

Tájékoztató az Önkormányzat 2015. 
III. negyedévi gazdálkodásáról 
A tájékoztatást elfogadták a képviselők.

A közösségi együttélés alapvető szabálya-
iról és ezek elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről szóló önkormányzati rendelet
Oláh János jegyző ismertette, hogy a ren-
deletben egy új elem került be, a házszá-
mok kihelyezésének elmulasztása esetére 
a felelősségre vonás, amely esetben pénz-
büntetést szabhat ki a Hivatal. A módosí-
tást megszavazta a testület.

A helyi adókról szóló önkormányzati 
rendelet 
A képviselő-testület nem kívánt új adó-
nemet bevezetni 2016-ra.

2016. évi belső ellenőrzési terv 
A meghatározott ellenőrzési feladatokat 
elfogadták.

A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda 
vezetői pályázatának kiírása 
A munkakörre vonatkozó illetményhez 
Nagy László a vezetői pótlék mértékét 
80%-ban javasolta megállapítani. Bakai 
Kálmán javasolta, hogy minden nemze-
tiségi önkormányzat 1-1 fővel képvisel-
tesse magát a bíráló bizottságban. Franka 
Tibor 40% pótlékot javasolt a próbaidő 
alatti időszakra. Lengyelné J. Mária azon-
ban ismertette, hogy a jelenlegi szabályo-
zás szerint nem lehet próbaidőt kikötni. 
Oláh János jegyző megerősítette, hogy 
próbaidő csak közszolgálati munkakör-

ben szabható ki, magasabb vezetői meg-
bízásnál nem lehetséges.
Franka Tibor ettől függetlenül 40%-ot 
javasolt arra az időszakra, ameddig nem 
bizonyosodnak meg az új vezető ered-
mé-nyes munkavégzéséről. Nagy László 
szerint a pótléknak a feladat nagyságától 
kell függenie. Dr. Vaszil László szerint, 
ha alacsony mértékű pótlékot ígérnek, 
fennáll a veszélye, hogy nem jelentkez-
nek az állásra. Javasolta, hogy adják meg 
a javasolt összeget és később csökkentsék, 
ha az indokolttá válik. Springer Friedrich 
Horst kérte, hogy a pályázati kiírásban 
előnyként szerepeljen a német nemzeti-
ségi pedagógusi képesítés, mivel a Csi-
csergő Óvodában a gyerekeknek több 
mint 25%-a igényli a német nyelvi foglal-
kozást. Legyen olyan vezető, aki a nem-
zetiségi nevelésben jártas. Oláh János 
jegyző ismertette, hogy óvodai szinten 
kell a törvényt betartani, amely szerint az 
intézmény nem nemzetiségi intézmény. 
A szavazás során Springer Friedrich Hor-
st módosító indítványát a testület 3:8:1 
arányban nem fogadta el. Végül a pályá-
zat kiírása határozott időre, 5 évre szól, a 
feladatok felsorolásával, a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló tör-vény rendelke-
zései szerinti illetménnyel, és a magasabb 
vezetői pótlék 80%-os mértékével. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. január 5. A pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. január 31. A bíráló bi-
zottságban a Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat részéről Zombori Hubertné, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
részéről Szász Andorné, a Roma nem-
zetiség részéről, az ottani önkormányzat 
által megjelölt személy lesz tag. A szak-
értői bizottság többi tagja: Horváth Vera 
SZAK intézményvezető, Körmöci Krisz-
tina bölcsődevezető, Nagy László OKB 

elnöke, Dr. Vaszil László ESZSB elnök, 
Kiss Károly alpolgármester, Lengyelné 
Jankovics Mária óvodavezető, Dvorszki-
né Szabó Gabriella az óvoda közalkalma-
zotti tanácsának elnöke.

Csapadékvíz – elvezetési tervek be-
szer-zésére irányuló közbeszerzés
A képviselő-testület elfogadta a „Kerepes 
Város településszintű átfogó vízrendezési 
tervének elkészítésére” irányuló közbe-
szerzési eljárás műszaki tartalmát. Felké-
rik a Mezei és Vancsura Ügyvédi Irodát, 
Dr. Mezeiné Dr. Nyitrai Beáta közbeszer-
zési tanácsadót az Ajánlati felhívás elké-
szítésére.

Sárrázók kiépítése 
Franka Tibor indokolta az aszfaltos ut-
cákra ráfutó nem aszfaltos utak találko-
zásánál a sárrázók kiépítésének szüké-
gességét. Egy-egy ilyen esetben kb. 60 
négyzetméter felülettel kell számolni. 
Liptay Gábor kérdésére Klacsán István el-
magyarázta, hogy a szilárd burkolatú útra 
kanyarodásnál kigödrösödnek az utak, s 
a bekanyarodást segíti és kulturáltabb ké-
pet ad a településnek ez a beruházás. A 
testület megszavazta a munkálatok meg-
rendelését a Kerepesi Községszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft-től bruttó 2, 2 
millió Ft értékben.

A Martinovics utca egy szakaszának 
burkolat felújítása 
A Képviselő-testülete utólagosan jóvá-
hagyta a polgármester által a Kerepesi 
Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft.-vel megkötött szerződést, amely a 
közvetlen veszély elhárítása érdekében 
volt szükséges.

A 2016-2017-es iskolai tanévben 
je-lentkező többlet tanulói létszám ide-
iglenes elhelyezése 
Nagy László ismertette, hogy az elkö-
vetkező három évben legkevesebb 5 to-
vábbi tanteremre lesz szükség, mely a 
jelenlegi épületen belül már nem oldható 
meg 2016. szeptemberéig nincs esély az 
emeletráépítésre, ezért tette a konténer-
termekre vonatkozó javaslatát. A tájéko-
zódás alapján az derült ki, olcsóbb új osz-
tálykonténereket vásárolni, mint 3 éven 
keresztül bérelni, s így utána is a városé 
maradnak ezek a konténerek. 
Franka Tibor megerősítette, hogy további 
termekre van szükség. Emiatt tárgyaláso-
kat folytatott az állami beruházás érde-
kében. Ha a kormány úgy dönt, akkor a 
Polgármesteri Hivatal és a Kft. elköltö-zik 
innét. A kerepesi iskola kiemelt szere-pet 
tölthet be a járásban, esélyes rá, hogy 
iskolaközponti besorolást kapjon a fej-
lesztést követően. Ezért javasolják, hogy 

Nagy Anna Anikó, dr. Vaszil László, 
Bakai Kálmán, Liptay Gábor, 
Fila László aljegyző, 
Oláh János jegyző
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átmenetileg két konténerrel oldják meg a 
teremhiányt, s a konténereket, ha már az 
iskolának nem lesz rájuk szüksége, hasz-
nálhatja akár a Kft, akár a Hivatal. Ha ezt 
nem lépnék meg, akkor csak a gyerekek 
más településre szállítása lenne lehetsé-
ges. 
Liptay Gábor kérdésére Nagy László el-
mondta, hogy az Emberi Erőforrás Mi-
nisztériuma az Oktatási Hivatallal ösz-
szefogva készíti elő a közoktatás bizonyos 
szintű átalakítását, amelynek része, hogy 
az országban 180 iskolaközpontot hoznak 
létre, amelyek  módszertani központként 
is működnek majd és továbbtanulással, 
pedagógusképzéssel kapcsolatos felada-
tokat fognak ellátni. Az is elhang-zott, 
hogy amennyiben az iskola iskolaköz-
ponttá minősül, akkor a működtetés is az 
állam feladata lesz, leveszik ezt a terhet az 
Önkormányzat válláról. A testület meg-
szavazta két osztálykonténer vásárlását a 
következő tanévre.

Parkoló kialakítása a Halász és a Szilas-
ligeti utcák közötti szakaszon az Alföldi 
utcában 
Jakab Mariann javasolta a járda megter-
veztetését is az érintett útszakaszon ott, 
ahol még nincs. A képviselők megsza-
vazták az javaslatot az érintett közintéz-
mények biztonságos megközelíthetősége 
érdekében.
Liptay Gábor ismertette, hogy a program 
célja, hogy a kerepesi vállalkozókat ösz-
szefogja, új vállalkozásokat hozzon ide, 
adóbevételt teremtsen. Ehhez költségve-
tési hozzárendelés is szükséges. Vállalta 
a program elindítását, megtette az előké-
születet, tanácsokat kért olyan személyek-
től, akik már megvalósítottak hasonló-
kat. A testület elfogadta a beszámolót és 
felkérték a képviselő urat, hogy készítsen 
tájékoztatót a programmal kapcsolatos 
esetleges költségvetési kiadások tervezhe-
tősége érdekében is.

Beszámoló a bizottságok 2015. évi 
munkájáról 
A képviselő-testület elfogadta a Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottság, az Oktatási és Kul-
turális Bizottság, az Egészségügyi, Szoci-
ális és Sport Bizottság, a Közbiztonsági, 
Környezetvédelmi és Nemzetiségi Bizott-
ság 2015. évi munkájáról szóló beszá-
molót. Egyben felkérték Bakai Kálmánt, 
hogy Jakab Marianna akadályoztatása 
miatt készítse el a következő ülésre a Tele-
pülésfejlesztési és Idegenforgalmi Bizott-
ság beszámolóját. 

Tájékoztató a Bursa Hungarica pályáza-
tok elbírálásának 
A képviselők jóváhagyták az ösztöndíjpá-
lyázat 2016. évi fordulójának eredményét, 
és felkérték Liptay Gábort a kapcsolattar-
tásra az ösztöndíjpályázat nyerteseivel. 

Önkormányzati gazdaságélénkítő 
program pályázati kiírása 
Nagy Irén megkérdezte, hogy lehetne-e 
ezt a programot a honlap fejlesztőkkel 
elkészíttetni, hogy ne kelljen mással pá-
lyáztatni? Farkas Domonkos ismertette, 
hogy jelenleg a honlap kialakítása folyik, 
utána majd az Önkormányzat tölti föl. Az 
egy további kérdés hogy mit integráljanak 
bele. Ez a program a honlap része lesz. 
Liptay Gábor, Vig János, Dr. Vaszil László 
hozzászólását követően Franka Tibor le-
vette a napirendről alaposabb előkészítés 
érdekében ezt a témát.

A telefonszolgáltatásra kiírt pályázat 
eredménye 
A Képviselő-testülete a pályázatra érke-
zett ajánlatot elfogadta.

Az adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében kiírt pályázaton való indulás 
A testület egyetértett a pályázat elkészíté-
sével és beadásával. 

Notebookok beszerzése a Képviselő-tes-
tület tagjai részére 
Szabó Mariann elmondta, hogy bizott-
ságuk javasolja, hogy a jelenlegi hivatali 
szoftverrel rendelkezzenek a gépek és 
az internetkapcsolat is legyen hozzájuk 
rendelve. Vig János megkérdezte, hogy 
ki igényli, mert neki megfelel a sajátja. 
Horváth Vera emlékeztetett rá, hogy ez a 
kérdés már 4 éve is felmerült, s akkor az 
intézményvezetőkre is tervezték a lapto-
pot beszerzést. Nagy Anna jelezte, hogy ő 
megvette a saját magának, s hozzá tette, 
hogy járda sincs a főúton, miért nem in-
kább arra fordítják ezt az összeget. Nagy 
Irén sem támogatta a beszerzést, java-
solta, ha valaki mégis igényli, akkor azt a 
havi bruttó tiszteletdíjának átcsoportosí-
tásából fedezze. Dr. Vaszil László szerinte 
a laptop ma már minimum feltétel, s az 
összeg városi léptékben nem nagy tétel, és 
csak annyit vesznek, amennyire szükség 
van. Gombkötő Róbert bejelentette, hogy 

ő sem kéri. Vig János felajánlotta, hogy a 
neki szánt laptopot egy intézményvezető 
kapja meg. Liptay Gábor véleménye sze-
rint ez jó dolog, de a képviselői körze-
tenkénti 2 millió forintot sem használták 
még föl, javasolta, hogy halasszák a be-
szerzést a következő költségvetési évre és 
majd a maradványpénzekből oldják meg. 
Jakab Mariann bejelentette, hogy ő sem 
kéri, de amúgy hasznos kezdeményezés-
nek tartja. Sprin-ger Friedrich Horst je-
lezte, hogy a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a Roma Önkormányzat 5 éve 
vár ilyen gépre.
A testület 7 igen 4 nem 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta:
Vásárolnak a képviselők számára számí-
tógépeket fejenként 200.000,-Ft értékben, 
internet nélkül.
Franka Tibor összeszámolta, hogy 5 kép-
viselő tart igényt erre a támogatásra. Vig 
János javasolta, hogy a fel nem használt 
1,4 millió forintot fordítsák informatikai 
fejlesztést.
Jakab Mariann javasolta, hogy inkább a 
2016-os költségvetés tervezésekor dönt-
senek számítástechnikai fejlesztésről. A 
testület azonban megszavazta az 1,4 mil-
lió forintos informatikai fejlesztést.

Pest megye önálló régióvá válása 
A testület megszavazta Pest megye társa-
dalmi-gazdasági fejlődése érdekében Pest 
megye önálló NUTS 2-es régióvá válását;

Kerepes Város társadalmi felzárkózta-
tási stratégiájának elkészítése 
A képviselő-testület megszavazta a Ke-
repes Város társadalmi felzárkóztatási 
stratégiája elkészítőjének kiválasztására 
vonatkozó ajánlati felhívás tervezetét. 
       

A következő 
képviselő-testületi ülés 

tervezett időpontja: 
2016. január ……..  

Franka Tibor polgármester, Kiss Károly alpolgármester, 
Nagy László, Jakab Mariann, Szabó Anikó, 

Gombkötő Róbert, Nagy Irén, Víg János
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„Aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál!”. 
Máté evangéliumából 

Az elmúlt kilenc év közös sikerei
A friss hírrel kezdem, éppen a körzeti rendőrőrs avatásáról érkeztem. Bízom benne, hogy emiatt is tovább erősödött és erősödik 
a közbiztonság Kerepesen. Javulást várok attól, hogy nyitottunk egy kmb-s irodát a Szabadság úton, két saját körzeti megbízott 
rendőrünk van, mellette jól működő polgárőrségünk van, és ezt mindezt tetézi, hogy Kistarcsán a Belügyminisztérium felépített 
egy új, korszerű őrsparancsnoksági épületet, amit most adtak át ünnepélyes körülmények közt. Kerepes is részt vállalt belőle, 
félmillió forinttal támogattuk az őrs belső berendezését, amit a jelenlévő megyei főkapitány-helyettes gazdasági igazgató külön 
megköszönt.

A mögöttünk álló év, az új ciklus első esztendeje. Jelen pilla-
natban több mint 130 millió forint van a számlánkon, ebből 
csaknem 60 millió forint a hosszú lejáratú bankbetét. Gazda-
ságilag jól állunk, de a takarékosság továbbra is elsődleges fela-
dat. Kerepesen nincsen hivatali autó, nincs hivatali sofőr, nincs 
taxiszámla, a polgármester a saját autóval jár és mindenki más 
is. Kevés Kerepesnél puritánabb település létezik az országban, 
viszont a város fejlődik. Azért lehettünk város, mert annyi be-
ruházást végeztünk el, hogy erre a címre méltókká váltunk. 

Szomorúság azonban, hogy 2006-ban, mikor először megvá-
lasztottak polgármesternek, a lakosság által be nem fizetett 
adóhátralék 70 millió forint volt, az adóbevétel pedig 195 mil-
lió. Most, 9 év után az adóbevétel közelíti a 300 millió forin-
tot, azaz sikerült ezt a bevételt emelni, azonban az adóhátralék 
összege is 70 millióról 180 millióra emelkedett. Ez azt jelenti, 
hogy sok a fegyelmezetlen adófizető, pedig Kerepesen mind-
össze egyetlen adó van, a kommunális adó, ami 18.000 Ft/év/
ingatlan, ellentétben a legtöbb településsel, ahol sokkal komo-
lyabb adóztatás történik. Van persze országosan kivetett adó 
is, mint a gépkocsiadó, amit nem mi határozunk meg és a be-
vételből is mindössze 40 % marad itt, 60% az államé. Januártól 
nagyon sok helyen vezetnek be új adókat, például a szomszé-
dos Mogyoródon is. Kerepesen azonban most sem lesz új adó. 
Mi a kevés adóbevételt takarékossággal igyekszünk pótolni.

Nemrég kapott aszfalt réteget a Wéber Ede utca eleje. Többen 
kérdezik, miért nem más utcákban aszfaltoztunk. Egyszerű 
a magyarázat. Annak idején a Szondi-Wéber-Wesselényi és 
Kodály utcákra 250 millió forintot nyertünk pályázat útján. 
Abban előírták számunkra, hogy öt éven belül le kell aszfal-
toznunk ezeket, hiába jártunk betonlapokon a Wéber Ede 
utcában. Ez nekünk most 18 millió forint költséget jelentett 
volna, mert az 5 év most jár le. Úgy oldottuk meg, hogy az ivó-
víz szolgáltató, miután ebben az utcában csővezeték felújítást 
végzett, a szilárd utat visszaállította. aszfalt réteggel. A város 
így jól járt.

Továbbra is az egyik fő célunk, hogy szilárd utakat építsünk, 
aszfaltozzunk a városban. Ezzel párhuzamosan ugyan ilyen 

fontos a csapadékvíz elvezetés megterveztetése, majd a kivite-
lezése. Ilyen még soha nem volt Kerepesenc. Csak a terveztetés 
több mint 20 millió forintra rúg, de meg kell tennünk, mert né-
mely helyen olyan keskeny az utca, hogy csak csővezetékben le-
het megoldani a csapadékvíz elvezetést. Ez alapvető dolog, mert 
hiába építünk utat, ha aztán az évek során akár az  aszfaltot is 
elviszi a víz. Az is hozzájárul ehhez, hogy sokan kiengedik a tel-
kükről a vizet az utcára, holott a szabály szerint a csapadékot 
mindenkinek a saját ingatlanán kellene elszikkasztani. Olyan is 
akad, ahol az árok üres, mert a víz az úttesten folyik. Miért? 
Mert a tisztelt ingatlantulajdonos az árkot kipucolja és kidobálja 
az út szélére a földet. Ezáltal egy földpadkát képez az út és az 
árok között, így a víz nem jut bele az árokba.

Útépítéshez engedélyes tervvel rendelkezünk a Magtár térre, és 
az iskola környékére. Ezek a beruházások azért nem indultak 
el, mert az iskolabővítést szorgalmazzuk. Mivel Kerepesen ör-
vendetes módon az iskola tekintélyét visszaállítottuk, tanulóink 
létszámát megdupláztuk, kinőttük az iskolát. Az iskola bővítése 
az állam feladata. Kerepes város önkormányzata nem tudja ezt 
a több százmillió forint értékű beruházást végrehajtani, de ez 
nem is a mi feladatunk. Eljártam ez ügyben minden illetékes 
hatóságnál, már a Kormány döntését várjuk. Ami tőlünk telhe-
tő azt megtettük. Kiköltöztettük a könyvtárt, kialakítottunk 4 
új tantermet, a jövő évre vásárolunk két teljes komforttal ren-
delkező osztálykonténert 20 millió forintért. Ezek a konténerek 
szállodai színvonalúak, hűtő- és fűtőberendezésekkel ellátottak. 
Ilyenből van Nagytarcsán is az iskolának két tanterme. Csömö-
rön óvoda működik ilyen konténermegoldással, s ők is elége-
dettek vele. Amíg viszont az iskolabővítés nem zajlik le, addig 
nem célszerű a környező utakon az egyéb beruházásokat elkez-
deni, mert azok tönkre mehetnének az építkezés következtében.

Felmerül az is, hogy a Polgármesteri Hivatal is költözzön más-
hová. Erről is dönt majd a képviselő-testület. Ez a toldalék épü-
let valamikor kisegítő iskolának épült, nagyon gyenge minőség-
ben. Szörnyű állapotok voltak benne, amíg működött. Miután 
sikerült kitelepíteni, azóta tudtuk a körülményeket az iskola 
vonatkozásában rendbe tenni. Nem volt könnyű a liberálisok 
kereszttüzében! Viszont most az iskola rendben működik, lét-
száma megduplázódott, tekintélye van, és hála Istennek most 
már a szülők is idehozzák a gyermekeiket, mert elégedettek a 
színvonallal. Az állam dolga, hogy az iskola bővüljön, mi pedig 
el tudjunk költözni innen egy méltóbb helyre. Az előttünk lévő 
2 év erről is fog szólni.
 
Járda programban is gondolkodunk, mert a járdáink nagyon 
elöregedtek. Ezekre másfél-két centiméter vastagságban bitu-
menfedés, sóderszerű őrleménnyel hintve ad jó megoldást. Ezt 
tervezzük. Ennek egy m2-re 5000 Ft-ba kerül. Az adó összegé-
vel számolva, egy rendes kerepesi adózó által befizetett 18.000 
Ft-jából 3,5 m járdát tudunk rendbe tenni évente. Ha van gép-
kocsija, tegyünk hozzá átlagosan 8 ezer Ft gépkocsi adót, így 
26.000 Ft-al számolva, 5 folyóméter járda jön ki. Ennyi adó-
ból ennyire telik, és akkor még nincs árok, nincs úttest, nincs 
közvilágítás, nincs iskola-, óvoda-, bölcsőde-, művelődési ház 
üzemeltetés, stb. Ezért kell spórolnunk. Mint polgármester, 

Franka Tibor 
a Kistarcsai 

Rendőrőrs új 
épületének 

avatásán Szabó 
Istvánnal, 

Pest Megye 
Közgyűlésének 

elnökével. 
Háttérben dr. 
Bozsó Zoltán 

dandártábornok
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soha egy fillér jutalmat nem vettem fel a 9 év alatt. Ugyan ezt 
a hozzáállást várom el a munkatársaimtól is, akiknek köszö-
nöm, hogy megértik ezt, és látjuk, hogy a takarékosságnak van 
is eredménye. 

Amikor a kötvényt kibocsájtottuk 800 millió forint értékben, 
akkor azért támadtak minket. Azonban, ha nem tettük volna, 
soha nem lett volna se bölcsődénk, se óvodabővítés, se útépí-
tés. Csaknem 20 km utat építettünk, újítottunk fel az elmúlt 8 
évben. Persze még legalább 12 km-t kellene, és sokat fel kellene 
újítani is. Most, bár nincs semmi tartozásuk, mégis az embe-
rek megértését kell kérnem, mert ilyen adóbevételek mellett, 
és ilyen fizetési morál mellett nem tudunk csodát művelni. A 
kötvény kibocsájtásból vásároltunk még ipari területeket is, 
amelyhez készül majd lehajtó a tervezett útról, amely az M31 
és az M3 között épül, érintve a Hungaroringet. Ezt a terüle-
tet 1200 Ft/m2 áron vásároltuk, most a felmérések szerint már 
1600 Ft-ot ér m2-enként. Ez tehát már 30%-os emelkedést, s 
mennyi lesz az értéke, ha elkészül az új út, s ott iparterület ala-
kul ki. Bízunk benne, hogy komoly vállalkozásokat tudunk ott 
letelepíteni, amelyek aztán megdobják majd az iparűzési adó-
bevételeinket, s egyúttal munkát is adnak sok kerepesinek. 

Összesítve azt, gondolom, hogy jól állunk. Az Óvodánk, 
Bölcsődénk, Művelődési Házunk, Családsegítő Szolgálatunk 
rendben van. Az útjaink jelentős része aszfaltozott vagy felújí-
tott. A játszótereink állapotát állandóan vizsgáljuk és ellenőriz-
zük. Most még fekvőrendőröket fogunk telepíteni több helyen. 
Tervezzük a városközpont kialakítását, a temetőbővítést. Vi-
rágosítással, faültetésekkel, járdaszakaszok felújításával igyek-
szünk otthonossá tenni a várost. Sajnos előfordul értelmetlen 
vandalizmus is, akadnak, akiknek ez sem tetszik, s kitördelik a 
facsemetéket. Ezúton is hangsúlyozom, hogy a novemberi eset 
miatt a nyomra vezetőnek, akinek a segítségével a rendőrség 
megtalálja a tettest, 100.000 Ft jutalmat ajánlottam föl. 

A képviselői-testületben rendben folyik a munka. A tanács-
teremben nincsenek kormánypártiak és ellenzékiek. Létezik 
azonban az Összefogás Kerepesért frakció, amely kétharmados 
többséget szerzett a lakosság akaratából. Közöttünk is akad 
időnként valaki, aki nem szavaz a többséggel, de előfordul az 
is, nem is ritkán, hogy aki nem tartozik a mi képviselő-csopor-

tunkhoz, az is velünk ért egyet, s velünk szavaz. Ilyen a demok-
rácia. Semmi sincs kőbe vésve.

A jövő esztendőre azt kívánom mindenkinek, hogy találja meg 
a számítását, lehetőleg jobban, mint eddig és ezt jó egészség-
ben tegye. és abban a hitben, hogy érdemes ebben az országban 
élni, érdemes ezen a településen tevékenykedni. Mint eddig is, 
továbbra is nyitott Hivatallal és nyitott szívvel állunk az állam-
polgárok gondjai vagy örömei elé. Én magam mindent meg 
fogok tenni - úgy, mint eddig is - Kerepes fejlődése érdekében. 
Az az elvem, amit magamra nézve kötelezőnek tartok, ami 
Máté evangéliumában olvasható: „Aki vezet, olyan legyen, 
mint aki szolgál!”. Ez a mondat ott van az asztalomon. Ha túl 
sok a baj, a gond, akkor erre ránézek és lehiggadok. Szolgálni, 
Kerepest szolgálni igyekszem. Ha néha vannak hibák, túlkapá-
sok, azokért elnézést kérek. Mindenkinek áldott karácsonyt és 
boldog új évet kívánok!

Utóirat
A tavalyi választásokat elvesztők csapata bezzeg hangos, nem 
múlik el hónap vádaskodások, rágalmazások nélkül. Jelen pil-
lanatban is három feljelentés van folyamatban ellenem. Ezért 
most kihasználom az alkalmat és elébe megyek két további 
rosszindulatú támadásnak. 
Elmondom, tudjanak róla, hogy egy 10 éves személyautóm 
van, amely típusnak kijött egy új változata. Emiatt megkeresett 
az autószövetség elnöke, hogy szívesen becserélik a régi kocsi-
mat egy újra. Beveszik a régi kocsimat és hitelre veszem meg az 
új autót., a levonások után 5,8 millióért. 
A másik dolog, amit bejelentek, hogy írtam a Szír Kormánynak 
egy levelet, amelyben mint újságíró és író kértem a közbenjárá-
sukat, segítségüket. Szeretnék eljutni Szíriába és megírni ennek 
a migráns helyzetnek a valódi okait. Szeretnék a helyszínen ta-
lálkozni a szír elnökkel, megfelelő vezetőkkel, és elvegyülni ott, 
ahol el lehet, és persze szeretném mindezt élve megúszni. (La-
punk főszerkesztője bejelentette, hogy szívesen társul polgár-
mester úrhoz szíriai utazása során, mint fotós és riporter! – a 
szerk.). Várjuk választ. Ha ez pozitív, akkor szabadságot veszek 
ki, elutazunk és majd a visszaérkezést követően egy könyvben 
kívánok beszámolni az ott tapasztaltakról. 

 lejegyezte: Windhager Károly
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TÁJÉKOZTATÓ
A BURSA HUNGARICA 

FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZÖNDÍJPÁLYÁZAT

2016. ÉVI FORDULÓJÁNAK EREDMÉNYÉRŐL

Kerepes Város Önkormányzata a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra 

2015. november 9. napjáig benyújtott 31 db pályázatot 
elbírálta.

Ennek eredményeként 29 – már felsőfokú tanulmányokat 
folytató – és 2 – érettségi előtt álló – Pályázót részesített 

támogatásban. 1 db pályázatot – a papír alapon való
 benyújtás elmaradása miatt – érvénytelennek nyilvánított.

Az Önkormányzat által „A” típusú pályázatra megítélt 
támogatás: 145.000,-Ft/hó/29 fő, melynek átlagos mértéke 
5.000,-Ft/hó/fő. A pályázat időtartama a 2015/2016. tanév 

II. féléve és a 2016/2017. tanév I. féléve.

Az Önkormányzat által „B” típusú pályázatra megítélt 
támogatás: 10.000,-Ft/hó/2 fő, melynek átlagos mértéke 
5.000,-Ft/hó/fő. A pályázat időtartama a 2016/2017., a

 2017/2018. és a 2018/2019. tanév.

Az Önkormányzat – tekintettel a költségvetési keretösz-
szeg mértékére és az érvényes pályázatok számára – a teljes 

keret felhasználásáról döntött, s minden pályázót azonos 
mértékű támogatásban részesített.

Minden Pályázónk eredményes tanulmányaihoz sok sikert 
kívánunk!

Kerepes Város Önkormányzata

Egy gombnyomással a sor elejére – nincs többé kellemetlen vá-
rakozás a gyermekes családoknak.
A várandós kismamák és a kisgyermekkel érkező szülők 
ezentúl várakozás nélkül intézhetik ügyeiket Pest megye több 
kormányablakában és okmányirodájában. A családbarát ügy-
félhívó rendszer az internetes foglalásokat is figyelembe veszi, 
és azok optimalizált kezelésével lehetővé teszi, hogy a kiemelt 
ügyfelek sorába lépő, a kisgyermekkel érkező szülők gyorsan és 
zökkenőmentesen végezhessenek hivatalos dolgaikkal.
Erre a célra készült plakát, kisfilm, piktogram, valamint az 
ügyfélszolgálat munkatársai is segíteni fogják a megérkezőket, 
hogy egy gomb megnyomásával automatikusan előre kerülje-
nek.
„Régi tervem válik végre valóra a családbarát ügyfélfogadás lét-
rehozásával” - mondta Tarnai Richárd Pest megyei kormány-
megbízott, aki ötgyerekes családapaként tisztában van vele, 
milyen könnyebbséget és segítséget jelent a szülőknek, hogy 
érkezésük időpontjától függetlenül azonnal a sor elejére kerül-
hetnek.
„A kezdeményezés nem titkolt célja, hogy a hivatalos teendői-
ket intézők között kialakuljon egyfajta közösségi érzés a kisma-
mákkal és a kisgyermekesekkel  szemben, vagyis természetes 
legyen az, hogy előre engedik őket” - hangsúlyozta Tarnai Ri-
chárd.
 Jelenleg Pest megye 7 járásában a következő 11 ügyfélszolgála-
ton várják ilyen gyors ügyintézéssel a családosokat:
• Dunakeszi okmányiroda - 2120 Dunakeszi, Szent István utca 
19.
• Gödi okmányiroda  - 2131 Göd, Pesti út 60/a 
• Érdi okmányiroda - 2030 Érd, Budai út 8.
• Gödöllői okmányiroda - 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.
• Péceli okmányiroda - 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
• Gyáli Kormányablak - 2360 Gyál, Somogyi Béla u. 2.
• Monori Kormányablak - 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.
• Ráckevei Kormányablak - 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
• Szigetszentmiklósi okmányiroda - 2310 Szigetszentmiklós, 
Ifjúság tér 4.
• Dunaharaszti okmányiroda - 2330 Dunaharaszti, Báthory u. 
1. 
• Tököli okmányiroda - 2316 Tököl, Fő utca 119.
 Az ügyfélhívó számítógépes rendszer fejlesztésével a gyermek-
barát hivatalok száma a jövőben folyamatosan bővülni fog.
A „Családbarát Munkahely” címet elnyert Pest Megyei Kor-
mányhivatal legfontosabb célkitűzése az ügyfelek igényeit és 
érdekeit figyelembevevő ügyfélközpontú működés, és az egy-
ségesen magas színvonalú, mindenki által hozzáférhető szol-
gáltatások kialakítása, ezért a Pest Megyei Kormányhivatal 
minden ügyfélfogadási helyszínén baba-mama sarkok, illetve 
szobák várják az ügyeiket intéző szülők gyermekeit.

Családbarát ügyfélfogadás 
Pest megyében
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A nemzetközi járműinformatikai piac egyik meghatározó 
szereplője, a Lambda-Com Kft. és hazai leányvállalatai, a We-
bEye International és Hungary Kft. dinamikus növekedésük-
nek köszönhetően a fóti East Gate Business Parkba helyezik 
át központjukat, ahol számos új pozícióval bővítik állományi 
létszámukat.

A szállítási és logisztikai szektor ma a magyarországi mun-
kavállalók öt százalékát foglalkoztatja. Ez az arány a fejlett 
európai országokban 10-12 százalék között mozog, éppen 
ezért a logisztikai iparágban van még lehetőség. A hazai ki-
látások szerint is a mostani hat százalékról az állami és uniós 
támogatások révén akár 8-10-12 százalékra lehet feltornázni 
ezt az arányt. A magyar tulajdonban lévő járműinformatikai 
szolgáltatásokat fejlesztő Lambda-Com Group most tovább 
kívánja erősíteni ezt a fejlődést a 2016 májustól a fóti East 
Gate Business Parkba áthelyezett, folyamatosan bővülő köz-
pontjával. 

A száz százalékban magyar tulajdonban lévő WebEye szol-
gáltatást nyújtó vállalatcsoport a hazai telematikai iparág pi-
acvezető szereplője a 3,5 tonna fölötti járműszegmensben. A 
vállalat nem egészen 15 év alatt nőtte ki magát egy mindösz-
sze néhány fős fejlesztői társaságból Európa legnagyobb piaci 
szereplőinek járműinformatikai beszállítójává. A szervezet 

2001-es megalakulása óta folyamatos fejlődésen ment keresz-
tül, mind technológiában, mind szervezeti működtetésben. A 
cég mára 11 országban működtet saját tulajdonú leányvállala-
tot és összesen 300 főt foglalkoztat a kontinensen. 

A vállalat olyan telematikai megoldásokat fejleszt, ame-
lyek nagyobb kontrollt biztosítanak a közúti áruszállításban 
résztvevő vállalatok számára a járműveik felett és, amelyekkel 
jelentős mértékben csökkenthetik logisztikai kiadásaikat ezek 
a szereplők.  

A WebEye megoldásait hazai és nemzetközi piacokon is 
használják az ágazat meghatározó szereplői. 

„Az elmúlt évek fejlesztései és elégedett ügyfeleink szá-
mának növekedése nyomán kimagasló eredményeket érhet-
tünk el az utóbbi években. A folyamatos bővülés nem csak a 
szervezeti struktúránk átalakítását tette szükségessé, hanem 
a létszám növekedés miatt az irodaváltást is. Hosszas, átfogó 
kutatómunka után a fóti East Gate Business Park mellett dön-
töttünk, ahol az impozánsabb infrastrukturális környezetnek 
köszönhetően lehetőségünk lesz új munkavállalók felvételével 
bővíteni kollégáink körét és ezáltal további fejlődést elérni. Bí-
zunk benne, hogy a jövőben a környező településekről is szá-
mos új munkatársat köszönthetünk csapatunkban.  ” – mond-
ta el Németh Tibor, a Lambda-Com Group ügyvezetője.

Új munkahelyeket teremt a fóti East Gate Business Parkba költöző 
WebEye szolgáltatást nyújtó Lambda-Com Group
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Tüdőszűrés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a tüdőszűrés Kerepesen 2016. 01. 18. és 2016. 01. 28. között lesz megtartva.

A tüdőszűrés helye: Forrás Művelődési Ház, Kerepes Templom u. 3.
A vizsgálat rendje: 

hétfő: 12.45-18.0, kedd:  08.00-13.40,  szerda: 12.45-18.00, csütörtök: 08.00-13.40, péntek: 08.00-13.40.
2014. január 1-től az alábbiak szerint módosult a tüdőszűrések rendje, finanszírozása, mellyel kapcsolatban a lakosság 

részére az alábbi tájékoztatást adom.

1. A 18/1998.(VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a 
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intéz-
kedésekről című rendelet 2014. január 1-től a javuló Tbc elő-
fordulási gyakoriság okán, országosan – már nem a lakosságra, 
hanem bizonyos rizikó csoportokra vonatkozik a kötelező, in-
gyenes szűrés. Ezek a következők:
a) hajléktalanok; hajléktalanokkal foglalkozó dolgozók;
c) utcai szociális munkát végzők; népkonyha foglalkoztatottai;
e) a közérdekű önkéntes tevékenységet folytatók;
f) a büntetés- végrehajtási intézetek, rendőrségi fogdák, közös-
ségi szállások dolgozói;
g) bizonyos egészségügyi dolgozók;
18 év fölött, az adott foglalatosságot betöltött személyeknek te-
hát jár az ingyenes szűrővizsgálat, beutaló nélkül.

2. Az 51/1997. (XII.18.) NM rendelet a kötelező egészségbizto-
sítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrő-
vizsgálatok igazolásáról című rendelet értelmében, életkorhoz 
kötötten, minden 40 év feletti személynek joga van évente egy-
szer tüdőszűrő vizsgálaton részt venni, beutaló nélkül, költség-
mentesen. Ehhez TAJ-kártyával kell rendelkeznie.  

3. A 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, 
illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről című rendelet szerint a mellkasröntgen vizs-
gálatot erre a célra igénylő lakosoknak 1700,-FT térítési díjat 
kell fizetniük, a szűrés helyszínén kapott, a törökbálinti kórház 
számára szóló csekk befizetésével. A vizsgálat eredményéről 
három héten belül szakorvosi leletet, és számlát adunk.
14-18 közötti fiataloknál a tüdőszűrő vizsgálat INGYENE-
SEN elvégezhető amennyiben:
- rendelkeznek érvényes iskolai, vagy üzemorvosi beutalóval
- rendelkeznek szülői vagy gondviselői beleegyező nyilatko-

zattal
- érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya
- TAJ kártya
- amennyiben a leletre szükség van, azt saját nevére kitöltött 

felbélyegzett válaszboríték ellenében három héten belül 
postán megküldjük 

A kötelező tüdőszűrés tehát ma már csak kockázatnak kitett 
munkakörökben dolgozókra vonatkozik. Azonban az egész-
ségével foglalkozó valamennyi felnőtt lakosnak ajánlott részt 
venni szűrővizsgálaton a betegségek megelőzése illetve korai 
stádiumban való felismerése érdekében, hiszen a leggyakoribb 
tüdőbetegségek, mint COPD, asztma, tüdőrák és tuberkulózis 
csak korai felismeréssel gyógyíthatók igazán jó eredménnyel. 
Ráadásul 40 év felett ezek a szűrővizsgálatok még ingyenesek 
is!

2015. november

Tudta, hogy a Csicsergő óvodával szemben található zöld terület hajdanán Pecz Ármin nevéhez fűződött? Városunk lakója, 
Budapest egykori főkertésze ezen a területen nevelt több különleges fát, cserjét, melyek közül sajnos már csak egy-egy példány 
maradt fent, és helyükön a nagyon invazív nyugati ostorfa szaporodott el. 
A terület jelenleg fontos feladata a környékről odafolyó csapadékvíz összegyűjtése, mely megtartása mellett a mára szinte teljesen 
elvadult környezetet szükségesnek tartanánk helyrehozni és többfunkciós (sport, szemléletformálás, pihenés) szerepet betöltő 
parkként ismét a lakosság rendelkezésére bocsájtani.

Az Összefogás Kerepesért Egyesület a 2015. őszén pályázatot nyújtott be a MOL Zöldövezeti Program közösségi funkciójú zöld 
területek létesítése kategóriában a terület hasznosítására. Pályázatunk az első fordulót sikeresen vette, a program második körös 
leadási határideje 2016. január hónapjában lesz. 

Annak érdekében, hogy sokak által kedvelt és szerethető közösségi teret kapjunk a terület kialakításának tervét és a megvalósítást 
szakemberek bevonása mellett szeretnénk a helyi közösség bevonásával elvégezni. Ennek érdekében kérnénk, hogy szánjanak rá 
pár percet és a honlapunkon található kérdőívünket töltsék ki 2015. 12. 30-ig, vagy az újságból kivágott oldalt kitöltve adják le a 
Szilasligeti Művelődési Ház postaládájában illetve, amennyiben idejük engedi, vegyenek részt a témában rendezendő fórumun-
kon, melyet 2016. január 4-én tartanánk a Szilasligeti Művelődési Házban 16:00-tól 18:00-ig. Ügyünkhöz minden anyagi, tárgyi 
és humánerő felajánlást szívesen veszünk, segítségüket előre is köszönjük. Kérdőívünk ennek lapnak a hátoldalán található.

Kapcsolattartás emailben: jakabmariannkerepes@gmail.com Az online kérdőív megtalálható a https://www.surveymonkey.
com/r/PZGBMPJ linken
A beérkezett válaszokat 2015. 12. 30-ig tudjuk fogadni, és 2016. 01. 04-én az összesített adatokat a fórumon és a honlapon egya-
ránt ismertetjük az érdeklődőkkel. 
Köszönjük, hogy időt szánt a kérdőív kitöltésére!

Jakab Mariann
Összefogás Kerepesért Egyesület

Felhívás a Csicsergő óvodával szembeni 
zöldfelület megújításához
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Kérdőív
1. Egyetért-e azzal, hogy a terület úgy legyen kialakítva, hogy minden korosztály számára nyújtson aktív 

és passzív kikapcsolódási lehetőséget?

Igen / Nem

2. Egyetért-e azzal, hogy a fiatal, biciklis sportot kedvelők számára megőrizzük a már kialakított kerékpár 
pályát úgy, hogy természetes védősáv kialakításával jól elkülönítsük a kialakítandó parkrész látogatóitól?

Igen / Nem

3. Egyetért-e azzal, hogy a területen zömmel nagyon invazív, erdészeti szempontból értéktelen, 
visszaszorítandó nem őshonos nyugati ostorfák helyett őshonos fák kerüljenek beültetésre, a meglévő 
zöldfelület nagyságának megőrzése mellett?

Igen / Nem

4. Szívesen látna a parkban fűszernövény bemutató részt?

Igen / Nem

5. Szívesen látna információs táblákat, melyek a területen található fafajokat mutatná be?

Igen / Nem

6. Szívesen részt venne önkéntesként a terület kialakításában?

Igen / Nem

7. Jó ötletnek tartja, hogy névpályázatot írjunk ki a parkra?

Igen / Nem

8. Jó ötletnek tartja, hogy kialakítsunk egy mini szánkózásra alkalmas részt, ahol az ovisok és a kisgyere-
kek tudnának télen szánkózni? 

Igen / Nem

9. Egyetért-e azzal, hogy a teljes területet gondozásával az Önkormányzat a Kerepesi Községszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft-t bízza meg a területre készült utógondozási terv alapján?

Igen / Nem

10. Milyen egyéb funkciót tudna elképzelni az új parknak? 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
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Nem rég a sörfesztivál sikerességéről számoltam be. Most, már-
is a sváb estről mondhatom el ugyanezt. A November 28-i svábbá-
lon, a Ráckeresztúri és Aldebrői vendégeinkkel együtt, több mint 
90 fő vett részt. Pászthy Viki, előadása, a helyi táncosok fellépése, 
az Aldebrői táncosok és a táncest zenésze, German Pista bácsi, az 
egykori Hutter zenekar tagja, mind-mind jeleskedtek. Artes „Ste-
fán” és Kusnyár Irénke valamint jómagam, Jankovics Gabriella 
villámtréfáit adtuk elő. Az étel-ital kavalkád is fantasztikus volt. 
Fényképek és videók a facebookon is megtekinthetők.

Ismét személyeskedő rágalmak sorozata jelenhetett meg e lap-
ban. A megkérdezésem nélkül, alaptalan és rossz szándékú vádas-
kodások sora jött le. Az ismételt novemberi „lábjegyző” Burger 
elnök helyettesünktől származtatja ezt is? Szerencsére, a vezetőség 
közösen tisztázta a félreéretéseket és bizonyossággal állítható, hogy 
a németek háza táján igenis minden rendben van. Polgármester 
úr fenyegető nagybetűs levele pedig okafogyott, együgyű és értel-
mezhetetlen is. Ö tudhatná, nem tartozunk az alárendeltjei közé, 
nem kérhet tehát rendkívüli ülést sem. Rendes ülést előrehozva 
tárgyaltuk viszont az érintett pénzügyi kérdéseket is, és semmiféle 
többletkiadást nem találtunk. Sőt, a nyári tábor kevesebb többlet-
kiadással járt, mint gondoltuk. Minden gyermek táboroztatása 
nekünk kb. 50.000 forintba került, de jó helyre ment ez a pénz. 
Persze, kérdés, jövőre vállaljam e így a szervezést. A költségveté-
sünk jelentős része, a közel egyharmada, még rendelkezésünkre 
áll (decemberben!). Ezt átviszünk a 2016-os évre. Az pedig, ha a 
cikkező nem tudja, hogy egy egyesület tagja-e? Akkor mit is rágal-
maz? Hogy hol nem kapott számlát? Féléves elmaradását, aki nem 
fizette, nem is kaphatott (nyugtát). Sőt, nem is ismeri az egyesületi 
tagtársait? A nevemet sem tudja, Ugró Jánosozik? Ez sem érthető, 
de azért elég nyomasztó lehet. (Csak civilben és baráti körben va-
gyok Jani) Összekeverik a mondásomat a mottónkkal? „…a Stam-
mtisch nem egyesület, itt mindenki leülhet és felállhat, ha akar. 
Mert ez azt jelenti: Törzsasztal, Itt minden Kerepesinek van helye”. 
Az egyesület persze már kötelezettség, az más. A vádaskodásokat 
van, aki örömmel látja és bomlasztana. De, nyugodjanak meg. A 
fellépő ruha anyaga is, már rég meg van véve. Igen is több fellépő 
ruhát is, magam szereztem be Németországból a tagoknak. Szóval, 
mindenkinek, akit érdekel: Van egy NÖK – (Német Önkormány-
zat Kerepes) majd megalakult a klub is. Ez vált egyesületté, amiben 
tánccsoport, énekkar és több kis csoport is van. 

Kértük a jegyzői állásfoglalást, mivel, gond lehet, hogy az NÖK 
tagok a civil szervezet tagjai, vezetői is.  Viszont nem csak nálunk, 
hanem más nemzetiségi és civil szervezeteknél is fennáll ez. 

A cikkeink cenzúrázása miatt, ezúton is tiltakozunk. Ez a saj-
tószabadság lábbal tiprása, ami lehet, hogy a 80-as években az Esti 
Hírlapnál divat volt, de ma nem lehet megengedett. Etikátlan, más 
cikkébe pirossal beleirkálni és hozzáfűzni valótlanságokat, vagy 
féligazságokat és megváltoztatni a mondandó értelmét. De aki az 
Etikáról azt hiszi, hogy az egy csinos nő...  Na de spongya reá. Ez-
úton is kijelentem: A NÖK-nek mindenre van pénze szerencsére, 
amire kell. Bár a polgármester úr is betartaná a 100.000 forintos 
ígéretét, amit minden nemzetiségi Önkormányzatnak, egy-egy 
nagy rendezvényére ígért. Erre sem kerül sor 2015-ben. Hacsak 
nem utalta már át. Vagy mára már nem így gondolja? De az is-
kola németes diákjainak az oktatási körülményeinek javításához, 
tanárai továbbképzésére 160.000 forintig, modern CD lejátszóra 
és Led-projektorra is, többszázezer forintig vállalt fedezetet. Ami 
a Márton napot illetné, senki nem állította, (csak a szerk.) hogy 
mi egyedül szerveztük. Viszont ledegradálni, a több mint ezer li-
bazsíros kenyér és a több mint 250 liter tea elkészítését, szervezését 
és felszolgálását, az csak rosszindulatnak, sőt irigységnek tudható 

be. Csak jelentős szülői, tantestületi, és a Stammtisch klub közös 
munkájával lehettet megvalósítani. Ezúton köszönet a rendőre-
inknek is, akik azonnal segítettek és villogó autójukkal biztosítva 
vezették fel, a 600 fős gyereksereg lámpás felvonulását. Köszönet 
a Szilas TV-nek is, kik felkérésünkre tudósítottak az eseményről. 

Most is köszönet, a helyi buszt üzemeltető Régió + Kft veze-
tőjének, hogy a Vásáry André templomi koncerthez, amit Nagy 
Anna képviselő maga szervezett és finanszírozott, egy szavunkra 
ingyenes járatokat biztosított.

Az idei adventi Bécsi utazásra minden hely elkelt. A következő 
számban jöhet majd az élménybeszámoló.

Ezúton kívánunk minden kedves kerepesinek Áldott, Békés és 
Kellemes Ünnepet, és eredményekben gazdag boldog újévet. Az 
NÖK és csoportjai nevében:

Springer Friedrich az NÖK elnöke –barátaimnak (ugrójani)
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Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával 
kapcsolatosan a lakosságot érintő változásokról

IN MEMORIAM

Nagy Béláné született, Szentgyörgyi Emília

    A csillagok ragyogása volt a kék szemében,
    Nap tündöklésénél szebb volt a mosolya.
Elindult egy lélek, tovább szállt távolra tőlünk
messze.
Nagyon fáj!
Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani.
Amit még utoljára akartál mondani, de már nem 
értettem.
  
„Igaz, hogy most Ti engem temettek.
  Én azért most itt vagyok veletek.
  Lélekben egy másik dimenzióban.
  Decemberben, esőben, hóban, fagyban.
  Nem látom síró szemetek.”
Nem érezhetem kezetek melegét,
Mint a betegágyamnál, mikor még foghattuk
 egymás kezét.
Nehéz!
Nehéz a kezem – leteszem.
Nehéz a szemem – lecsukom.
Megyek az úton , de ne sirassatok.
Földi Életemből csak ennyi jutott.
Isten minden embernek kimérte:
Kinek, hol  a kezdete és hol a vége.

A sír csak üres doboz.
Akit szeretek él az emlékezetemben,
Egy széthajtogatott zsebkendőből felszálló illatban,
Egy hangsúlyban, mely váratlanul eszembe jut,
és egy hosszú percre belefeledkezek - 
- azután lehajtom a fejem.
Búcsúzom 

Mayer Endréné (Margit)

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adat-
bázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban 
szereplő címadatok megegyezzenek. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendelet írja 
elő. A KCR 2015. január l-jén kezdte meg működését.
A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyar-
ország területén található alábbi ingatlanoknak:

• beépítésre szánt területen fekvő teleknek, beépítésre szánt 
területen fekvő telken létesített épületnek,

• létesített épületen belül található lakásnak,
• létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési enge-

dély köteles pincének, 
• beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon épü-

letet létesítettek, létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, 
építési engedély köteles pince található, 

• olyan, a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt terüle-
ten fekvő telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló ren-
deltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv 
cím képzését szükségesnek tartja.

A KCR az alábbi címelemeket tartalmazza:
település neve, postai irányítószám, közterületnév, közterület-
jelleg, házszám, 
ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz 
tartozó épülethez rendelt lépcsőház jele
ha az épültben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak 
önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz 
tartozó szint jele, és
ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló ren-
detetési egység van, az önálló rendeltetésű egység ajtajának, be-
járatának megjelölése.

A vonatkozó jogszabályok szerint a KCR-ben egy ingatlan-
nak csak egyetlen címe lehet.
Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezést vagy közte-
rületnév módosítást tartalmazó önkormányzati testületi döntés 
meghozatalára kerül sor.
Társasházak esetében a lakások helyes címének megállapítása 
érdekében szükséges lehet a társasházi alapító okirat, mely eset-
legesen bekérésre kerül a közös képviselőktől.
A külterületen fekvő ingatlanok, ha azokon épületet létesítettek 
(ideértve a korábban zártkertként nyilvántartott külterületi tel-
ket is), házszámot kapnak.
Amennyiben a címképzés (keletkezés, módosítás, törlés) más-
képpen nem állapítható meg, akkor helyszíni szemle lefolytatá-
sára kerül sor.

Ennek megfelelően, a címkezeléssel kapcsolatos, jogszabályból 
adódó hatáskörömben eljárva gondoskodni kell a nyilvántartás 
naprakészen tartásáról, a különböző nyilvántartásokban (in-
gatlan-nyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címek 
felülvizsgálatáról, továbbá szükség esetén új címek képzéséről, 
a meglévő címek módosításáról és törléséről.

Fontos megjegyezni, hogy a jogerős határozat alapján a cím-
változással érintett ingatlanban lakóhellyel/tartózkodási hellyel 
rendelkező Ügyfelek részére külön díjfizetés nélkül történik a 
címváltozásnak megfelelő hatósági igazolvány, továbbá egyéb 
okmányuk kiállítása, valamint a címváltozás átvezetése érdeké-
ben az alábbi Szolgáltatók: TIGAZ, HLMŰ, DPMV Zrt., Zöld 
Híd Régió Kft. hivatalból kerülnek értesítésre.

A Kormányrendelet alapján elrendelt címkezelési eljárás ered-

ményes elvégzése érdekében kérem a Tisztelt Lakosság megér-
tését és segítő együttműködését!

A fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekint-
hetőek a www.kerepcs.hi. honlapon a Hirdetmények között a 
közzétételtől számított egy hónapig.

Oláh János jegyző
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Erősödő Közbiztonság - Megújuló Rendőri Épületek
December 1-jén avattuk föl a Kistarcsai Rendőrőrs új épületét, 
két nappal később, 3-án pedig a Gödöllői Rendőrkapitányság 
felújított épületének avatásán vehettünk részt. Mindkét létesít-
mény egyenként több száz millió Ft beruházást testesít meg, s 
nem csak maga az épület ad látványosan kellemesebb munka-
helyet a rendőri munkához, a belső felszerelések, bútorok, és 
természetesen a beszerelt technika is a legkorszerűbb színvo-
nalat képviseli. 
Mindkét esetben magas beosztású tábornokok jelenlétében, a 
környező települések polgármesterei, kormányhivatal vezető, 
járási hivatal vezető, a megyei közgyűlés elnöke, és sok más 

rangos személy jelenlétében történt a használatba vétel, de lát-
hattuk a Himusz és a Szózat hangjai alatt feszes vigyázz állásba 
merevedett rendőri állományt, sőt több polgárőr vezetőt is. 
A hivatalos átadás, szalagátvágás utáni fogadáson dr. Bozsó 
Zoltán tábornok, a Gödöllői Rendőrkapitány mondott pohár-
köszöntőt. Gémesi György, Gödöllő polgármestere egy új gép-
kocsit is adott át az eseményen a kapitányságnak, s bemutattak 
két Hollandiából érkezett rendőr kerékpárt is, a leendő kerék-
páros járőrszolgálatok beindításához. 
Mogyoródot Paulovics Géza polgármester. Kapitány Attila al-
polgármester és Kurfis József polgárőr parancsnok képviselte.
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Pest megye kitüntette a Kerepesről 
felterjesztett polgárőr vezetőt

Víg János javaslatára Kerepes Város képviselő-testülete felterjesztette megyei kitüntetésre dr. 
Bilisics Pétert, a Pest megyei Polgárőr Szövetség vezetőjét. A megyei grémium értékelte a fel-
terjesztett személyeket és örömünkre a kerepesi javaslatot fogadta el.
Pest megye az ünnepi közgyűlését minden év december 4-én tartja, emlékezve rá, hogy Pest-
Pilis-Solt vármegyét 356 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én alapították. Ez az ünnepélyes al-
kalom egyben a megyei kitüntetések átadásának a napja is, ekkor kapta meg felterjesztettünk 
is kitüntetését a következő méltatással.

„Pest Megye Közgyűlése Év Polgárőre díjat adományozott dr. Bilisics Péter részére a Pest me-
gyei emberek biztonsága és a helyi közösségek fejlődése érdekében vállalt erőfeszítéseiért. 
Bilisics Péter szaktudása, példamutatóan mély, személyes elkötelezettsége hozzájárult ahhoz, 
hogy a polgárőrök Pest megyei közössége az ország egyik legnagyobb hatással bíró, helyi ösz-
szefogáson alapuló civil mozgalma lett. Kiváló szakmai munkájáért belügyminisztériumi el-
ismerésben részesült idén nyáron.”

Tiszta víz, tiszta viszony
Dombi Jánossal a Dél Pest Megyei Vízközmű Szolgáltató Zrt. (DPVM) üzemigazgatójával 

beszélgettünk.

- Azt hallottuk, hogy az elmúlt napokban szabálytalanságo-
kat fedeztek fel településünkön. Mit lehet erről tudni, és mi-
lyen következményekkel jár ez városunkra nézve?
- Az ősz folyamán a Szilasmenti Főigazgatóságon elkezdődött 
a szabálytalan víz- és csatornahasználók kiszűrése, felderítése. 
Minden településen találtunk szabálytalanságokat, így Kerepe-
sen is. A legkirívóbb eset a 024/8 hrsz. számú tanyán történt. 
Ezen az ingatlanon a vízbekötést megszüntettük, tekintettel 
arra, hogy  lénk.  A számlákat leolvasó munkatársaink kézbe-
sítik fogyasztóink felé. 
- Jól értem további ellenőrzések várhatók Kerepesen? 
- Valóban, szeptemberben kezdtük az ellenőrzéseket az üzem-
igazgatóság területén, mellyel folyamatosan haladunk. 
- Mit kell erről tudnia a lakosságnak, mivel jár ez, mire ké-
szüljenek?
- Az ellenőrzés az alábbi dolgokra terjed ki: vízmérő hitelessé-
ge, sértetlensége, plombák állapota, a szennyvízcsatorna bekö-
tés megléte illetve összekötése az esővíz elvezető rendszerrel, a 
házi vízellátó berendezés összekötése a városi hálózattal. Két 
féle módon zajlik az ellenőrzés. Az egyik, amikor azonnali 
ellenőrzést végzünk és felderítjük az adott ingatlanon a víz-
bekötést és a csatornabekötést. A másik, amikor előre értesít-
jük a fogyasztót, aki több időpontból választhat, hogy mikor 
menjünk. Emellett természetesen ellenőrzést végez a vízmérő 
leolvasó is, üdülőterületen évente, a többi területen félévente. 
Amennyiben az ellenőrzés során szabálytalanságot észlelünk, 
az üzletszabályzat szerint járunk el, ami kötbérrel illetve a fo-
gyasztó leszűkítésével, végső esetben pedig a fogyasztó kizárá-
sával járhat. A hátralékos és nem fizető fogyasztók felé több-
szöri eredménytelen felszólítás után ugyanígy járunk el.
- Többen jelezték, hogy hiába próbálták az ügyfélszolgálatot 
telefonon elérni. Mi t lehet erről tudni?
- A brókerbotrányhoz kapcsolódik az eset, a cégnek volt egy 
telefontársasága is, akivel mi szerződésben álltunk. A bíróság 
ennek a társaságnak a szolgáltatási jogát egyik napról a má-
sikra felfüggesztette. Előzetes értesítést nem kaptunk, akkor 
szembesültünk a helyzettel. Ezért nem tudtak minket elérni 

sajnos, bár a központi számunk mindvégig működött. Azóta 
megállapodtunk más szolgáltatóval, orvosoltuk a hibát.

Farkas Domonkos
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40 éves a Pávakör
1998-óta „Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egye-

sület” néven visszük tovább az alapító tagok által ránk 
maradt és híven őrzött, gyönyörű tót szokásainkat.  Mű-
vészeti csoportunk számára is fontos eleink népszoká-
sainak, viseletének, táncainak, énekeinek, hétköznapi és 
ünnepi szokásainak felkutatása, a generációkon átívelő 
tudás továbbadása; a hagyományőrző szellemiség, vala-
mint a Kerepesre jellemző, egyedi tót nyelvjárás nyelve-
zetének tanítása, továbbá a helyi tót kultúra értékeinek 
megőrzése.

A Hagyományőrző csoportunk a település kulturális 
eseményein folyamatosan jelen van. A Pávakör indította 
el 11 évvel ezelőtt az azóta évenként, a Szlovák Nemze-
tiségi Önkormányzattal karöltve megrendezésre kerülő 
„Nemzetiségi Fesztivál”-t. Az Egyesületünk tagjainak 
száma szépen gyarapodva már négy nemzedéken átíve-
lően fogjuk össze egy közösségbe a hagyományok iránt 
elkötelezett gyerekeket, ifjakat, felnőtteket és idősebb ta-
gokat, mivel 2013-tól csatlakozott az egyesülethez a 15 
éves Kisvirág táncegyüttes, illetve 2015. óta házaspárok, 
párok is a közösségünk tagjai.

A két csoport együtt és külön-külön önálló műsoro-
kat is be tud mutatni. A kibővült repertoár így – hagyo-
mányőrző teljes előadás mellett – egy-egy tájegységre le-
bontott tánckoreográfiákat, de még más színpadi, illetve 
társastánc produkciókat is színpadra visz.

Értékőrző céllal helytörténeti és néprajzi kiállításokat 
is szervezünk.

Közösségünk tevékenységének fontos mérföldkövei 
a hagyományőrző tevékenység minősítésére vonatkozó 
rendezvények.

Szarvason, a „Vo-vire tanca” minősítő rendezvényen, 
2011-ben a „Legénybíró választás” előadásával arany 
minősítést szerzett, 2013-ban a „Tollfosztó” műsorral 
kaptunk arany minősítés, és  most 2015-ben a “Farsan-
gi menyecske emelés” című hagyományőrző fellépéssel 
harmadszor is Arany Minősítést kaptunk. 

A Pávakör ezzel elnyerte a Lami István díjat, melyet 
2016-ban az országos szlovák rendezvényen, ünnepélyes 
keretek között vehetünk át.

Az Egyesület tánctanára és koreográfusa Szilágyiné 
Suba Éva, Ragoncza Imre és Szilágyi Zsolt.

Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egyesület fő támo-
gatói: Kerepes Város Önkormányzata, Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma, Kerepesi Forrás Művelődési Ház, 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes, Pest Me-
gyei Szlovák Önkormányzat, és egyesületünk tagjai.

Továbbra is várunk mindenkit, aki szeret énekelni, 
táncolni,  egy jó közösségnek a tagja lenni.

A Pávaköri próbáinkat csütörtök 18.00 órától 20.00 
óráig

A Kisvirág próbái: szerdán és pénteken vannak.
Elérhetőségünk: 06/30/470-7091, ragonczaimre@

gmail.com, zombori.hubertn9@gmail.com
Zombori Hubertné 
az Egyesület elnöke
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Lencse Balázzsal, templomunk kántorával beszélgettünk

Tíz éve Kerepesen

- Tíz éve került ide Kerepesre. Elmesélné hogyan? 
- 2005. októberében Fatimában voltam zarándoklaton. Ak-

koriban Máriabesnyőn laktam a kolostorban és teológiát ta-
nultam. A zarándoklaton ismertem meg Baran Annuska nénit, 
aki meghívott ide Kerepesre. Frajna atyának felajánlottam a 
segítségemet, ha kántorra vagy hitoktatóra lenne szükség. Ak-
koriban hazajártam Felvidékre hétvégente, de egyszer nagyon 
lebetegedtem, és Annuska néni ápolt, amíg felgyógyultam. 
Egyre több időt töltöttem itt. Eleinte ministráltam, majd Fraj-
na atya javaslatára akolitusként, majd kántorként segítettem az 
egyházközség munkáját. Hitoktattam Kerepesen és Csömörön 
is, jelenleg pedig Kartalon teszem ezt.

- Hogyan lett Önből kántor?
- A Felvidéken nőttem fel, akkoriban nem volt szerencsés 

dolog hittanra járni. Én szerettem volna, de az iskola igazgató 
nem engedte. Édesanyám elment az igazgatóhoz és kiküzdöt-

te, hogy mégis járhassak hittanra. Nagy dolog volt ez és édes-
anyám nagyon büszke volt, hogy sikerült ezt elérnie. Nekem 
pedig gyerekként még vonzóbb lett a hittan, hiszen tiltva vol-
tam, de mégis csak járhattam. Aztán egyre többet jártam temp-
lomba. Eleinte ministráltam, majd sekrestyés és kántor lettem. 
Amikor átjöttem az anyaországba, Budapestre kerültem, ahol 
a Sziklatemplomban voltam kántor. Onnan kerültem Máriabe-
snyőre, majd Kerepesre. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy végül 
ide kerültem és az vagyok, aki vagyok.

- Hogy érzi magát Kerepesen?
Boldog vagyok, mert befogadott a kerepesi közösség. Kö-

szönöm ezt a kerepesieknek! Hogy együtt tudok velük sírni és 
nevetni. Nagy kincsekkel bír ez a város, mégis azt látom, hogy 
sokan elsétálnak mellette. Sokan nem veszik észre, hogy az Is-
ten velünk van a nehézségek és a veszélyek közepette is. Gon-
dok vannak, de gondviselés is van. Nagyon szép templomunk 
van, ahol rátalálhatunk a kincsre, de rátalálhatunk a termé-
szetben vagy egymásban is. Egyszer az Isten színe elé járulunk, 
és akkor szerintem Ő nem azt fogja kérdezni, hogy hányszor 
voltál templomban, hanem azt, hogy mekkora volt a szeretet 
benned. Szeretted-e a másikat, segítetted-e? Egyszer a repülőn 
kezembe akadt a biztonsági előírás, hogy mit kell csinálni ve-
szély esetén: ha a repülő a vízen landol, vegyük fel a mentőmel-
lényt és fogjuk meg egymás kezét! Biztos vagyok benne, hogy 
veszélyhelyzetben a kerepesiek is megfognák egymás kezét, 
összefognának. A kérdés csak az, hogy meg kell e várnunk a 
vészhelyzetet ehhez? Nem lenne sokkal könnyebb és szebb az 
életünk, ha a mindennapokban is összetartanánk?

Lejegyezte: Farkas Domonkos
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OVI- híradó
Az óvodáinkba járó kisgyermekeknek és családjuknak, az óvoda összes dolgozójának, 

valamint minden kedves olvasónknak Békés, Boldog Karácsonyt Kívánunk!
Csicsergő óvoda
November első hetében a Teknős, a Mazsola és a Delfin csopor-
tosok egy-egy kézműves délutánt szerveztek, ahol a szülőkkel 
közösen készítették el a lámpásokat a Márton napi felvonulásra.
November 11-én a németes csoportok az iskolával közösen ün-
nepelték meg a Szent Márton napot. Erre az ünnepre a Delfin 
csoportosok egy kis műsorral készültek, amit előadtak 
A novemberi szép időt kihasználva a Méhecske csoportosok el-

látogattak a Gödöllőre az Erzsébet Parkba, ahol az őszi sétát egy 
kis piknikezéssel kötötték össze. 
November 16-án a Mókus, a Csiga, a Mazsola, a Teknős és a 
Süni csoport Márton napi hagyományokkal ismerkedett Anett 
néni jóvoltából. A gyerekeknek nagyon tetszett az előadás. 
November 20-án a Fecske, a Méhecske és a Delfin csoportosok 
ellátogattak a Forrás Művelődési Házba, ahol „Mátyás király bo-
londos bolondja” című mesejátékot tekintették meg, az előadást 
nagy tapssal értékelték a gyerekek.  
November 25-én mesemondó versenyt rendezett az Általános 
Iskola. Az idei verseny a Polgármesteri Hivatal dísztermében 
zajlott. Óvodánkat a Mókus csoportból Drobny Virág, a Fecske 
csoportból Pázsitka Réka, Orbán Aliz, Decsi Torda, a Méhecs-
ke csoportból Vancsó Enikő, Várpalotai Zsombor Bán, a Delfin 
csoportból pedig Horváth Hanna és Gálos Bori képviselte. 
Nagycsoportosaink bátran és szépen mondták el a tanult mesé-
ket, jutalmuk karácsonyi kifestő és csoki volt.
December 3-án a Bozsik-program keretében ismét részt vettünk 
Gödöllőn a kis focistákkal az ügyességi versenyen.
December 4-én meglátogatta Óvodánkat a Mikulás. A gyerekek 
nagyon várták a kedves vendéget, akit énekkel és verssel köszön-
töttek. A Mikulás minden kisgyerekhez szólt pár kedves szót, 
majd csokoládét és bögrét adott nekik ajándékba.

Meseliget Óvoda
November 17-én a Maci csoportban szülői értekezletet tartot-
tunk, ahol kötetlen beszélgetés során tapasztalatokat cseréltünk 
a beszoktatás eltelt két hónapjáról. A gyerekek sokat ügyesedtek, 
önállósodtak, igazi kiscsoportos óvodásokká váltak. 
Katica csoportosainkkal elkezdtük a naposság gyakorlását, me-
lyet nagy örömmel és élvezettel végeznek a gyerekek.
Kirándultunk Gödöllőre az őszi természetet testközelből néz-
hettük meg. Sétáltunk a pompás színű avar szőnyegen, gyűjtöt-
tünk leveleket melyekből képeket készítettünk.  Az adományba 
kapott duplókból ügyes építményeket készítenek a gyerekek.
December 3.-án Pillangó csoportos focistáink részt vettek a 
Bozsik programon. A pályán különböző nehézségű, sok figyel-
met igénylő összetett feladatokkal találkoztak, amit sikeresen 
végig vittek. 

.Az iskolai mesemondó versenyen a Pillangó csoportból ketten 
vettek részt: Boronyai Marci és Sebe Mátyás. Mindketten ügye-
sen mondták el meséjüket, melynek eredményeként kifestőt és 
csokit kaptak.

Halacska, Katica és Pillangó csoportosaink november 20-án a 
Forrás Művelődési Házban megtekintették a Mátyás király bo-
londos bolondja című mesejátékot.

Szivárvány óvoda
A Manócska csoport november 5-én, Gödöllőre látogatott. A 
Pálmaház Kertészet és Herbárium kertjében csodálták meg az 
ősz színeit és a hidegben is szépen mutató növényeket. A kert 
dolgozói nagy szeretettel mutatták be a kert növényeit, a kert-
gondozás óvodások által is könnyen végezhető munkáit. Mele-
gedni bementünk a belső bemutató és vásárló térbe, ahol meg-
lepetésünkre csodálatos karácsonyi dísztárgyak, fenyődíszek és 
csodás szobanövényekben gyönyörködtünk.

A Pálmaház Kertészet és a Herbárium egy meggyfa csemetével 
ajándékozta meg óvodánkat. Ezúton is köszönjük a fát, mely 
remélhetőleg udvarunkban sok örömet okoz majd az óvodása-
inknak.



KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

K
Ö

Z
ÉL

ET

19WWW.DECENS.EU.FOLYÓIRATAINK

Papagáj a szilasi víztoronyban?
Természetesen semmiféle egzotikus 

szárnyas nem költözött a hidroglóbusz 
tetejére, csupán a polgárőrség helyezett 
el egy rádió átjátszó állomást fenn a 
magasban. Mint tudjuk a címben emlí-
tett színes tollú madár arról híres, hogy 

fülel és amit pedig hall, azt megismétli. 
Pontosan ezt teszi a felszerelt berende-
zésünk is.

Bizonyára sok háztartásban poroso-
dik a polcon, vagy lapul a fiókok mélyén 
rég nem használt apró rádió adó-vevő, 
úgynevezett walkie-talkie. Nosza tessék 
csak gyorsan elővenni, tenni bele friss 
elemeket és bekapcsolva a 2-es csator-
nára kapcsolni. Öt-tíz percen belül rö-
vid morzejeleket hallunk, a “madarunk” 
jelentkezését. Ha pedig a 2-es csatornán 
beállítjuk a 12-es (hozzáértőknek a 100.0 
Hz-es

CTCSS) kódot, akkor az adás gombot 
lenyomva mi magunk is beszélgethe-
tünk az átjátszóval, az elmondott hang-
üzenetet a berendezés meg fogja ismétli. 
A kis párezer forintos walkie-talkie-val 
5-6 kilométerről, egy olcsó kínai, nem 
engedélyköteles PMR rádióval 20-30 
kilométerről is könnyedén beszélgethe-
tünk a papagájon keresztül. (A napok-
ban például egy gyöngyösi rádióamatőr 
kollégával folytattam eszmecserét a ma-
dár segítségével)

Eddig ez csupán egy jópofa tech-

nikai érdekesség, de nézzük meg mire 
használható ez a mi kis kommunikációs 
rendszerünk:

Talán nem kell senkinek sem ma-
gyarázni, mennyire fontos a lakóközös-
ségekben előforduló bűncselekmények 

megelőzése. A Szomszédok Egymásért 
Mozgalom (SZEM) pontosan ilyen céllal 
jött létre. A lakóterület védelmét pusztán 
járőrözéssel nem lehet hatékonyan ellát-
ni, a mikroközösségekre épült “Szom-
szédsági Őrségek” jóval több segítséget 
jelentenek a polgárok biztonságának 
megteremtésében. Egy kisebb közös-
ségben könnyebb feloldani a nagyvá-
rosi anonimitást, és az egymást ismerő 
szomszédsági környezetben jobb lehető-
ségek adódnak a kölcsönös segítségnyúj-
tásra is.

Ezekkel a kis készülékekkel az átját-
szó berendezésen keresztül elérhető a 
helyi polgárőrség, a közterület-felügye-
let, de ha a szomszédságban, üzletekben, 
kocsmákban is van egy-egy ilyen rádió, 
akkor lehet, hogy csupán néhány házzal 
távolabbról érkezik a segítség.

Higgyék el, hogy több lakó élénk ér-
deklődését, figyelmét megtapasztalva 
a „Mama a hivatalból küldtek tízezer 
forintot, de csak húszezresem van, tes-
sék már felváltani” típusú kétes alakok, 
vagy a mindenhová becsöngető házalók, 
tűzifaárusok (akiknek azért jár a szeme 
mint a sublótfiók, hogy hol, milyen ér-

tékek vannak) hamar a település vége 
felé veszik majd az irányt. Pláne teszik 
ezt akkor, ha a szomszédok erről szóló 
rádióforgalmazását hallva előbb-utóbb 
megjelenik valamelyik járőrautó is. Ha 
lenne végre településőrségünk, mezőő-
rünk, akkor őket is felszerelve ilyen rá-
diókkal hamarabb tetten érhetnénk a 
lakossági figyelő SZEM-ek segítségével 
a fa-és termény-tolvajokat, illegális sze-
metet lerakókat, kábelégetőket is.

Kérem a tisztelt lakosokat, kísérjék 
figyelemmel az értesítéseket, terveim 
szerint januárban mind Szilasligeten, 
mind pedig Kerepesen egy-egy képvi-
selői fogadóórát fogok tartani, és ezek 
keretében a rendszerünket is ismertetni. 
Amennyiben az átjátszó működésével, a 
csatlakozással, a készülékkel (beszerzés-
sel, beállítással) kapcsolatban kérdésük 
merülne fel, úgy keressenek bátran a vig.
janos@jobbik.hu emailcímen, vagy a 06-
70-61-81-891-es telefonszámon!

(A “rádiókommunikációs buborék” 
ötlete Gyuricza László, „Papica” lakótár-
sunktól származik)

VígJAni önkormányzati képviselő
Jobbik




