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KEREPESI VÉLEMÉNY

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylõ választópolgárok száma: 84 426
A szavazókörben megjelent választópolgárok száma 54 882
A szavazó választópolgárok száma összesen: 55 962 65.34 %

A szavazatok száma jelöltenként

A jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %
Veres Botond SEM 371 0.67 %
Szabó Kinga MRPP 11 0.02 %
Bertha Szilvia Zsuzsanna JOBBIK 10 588 19.14 %
Szabó Sándor JESZ 132 0.24 %
Vécsey László József FIDESZ-KDNP 23 745 42.92 %
Bercsényi Zoltán SMS 303 0.55 %
Oláh Árpád MCF 52 0.09 %
Sándor István KTI 223 0.4 %
Gomány Mihály EU. ROM 9 0.02 %
Kovács Barnabás MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 14 027 25.35 %
Béres József MGP 85 0.15 %
Rácz Adorján Barnabás EGYÜTT 2014 217 0.39 %
Gaál István SZOCIÁLDEMOKRATÁK 121 0.22 %
Uzsokiné Lakó Éva A HAZA NEM ELADÓ 679 1.23 %
Lengyel Szilvia LMP 3 544 6.41 %
Herczeg Attila Független 900 1.63 %
Pikács Pálné MCP 177 0.32 %
Dr. Penke András Mihály FKGP 143 0.26 %

A választókerületben a választás eredményes lett!

Országgyûlési választás 2014. április 6.
PEST megye 06. számú egyéni választókerület (Gödöllõ) eredménye

Köszönöm mindazok-
nak, akik a demokrácia
ünnepén vették a fárad-
ságot, elmentek a szava-
zóurnákhoz és éltek az
Alaptörvényben foglalt
jogukkal! A kerepesi la-
kosság az átlagnál maga-
sabb részvételi aránnyal
példát mutatott a demo-
kratikus joggyakorlásból.
Köszönöm azoknak,
akik munkájukkal hozzá-
járultak ahhoz, hogy a
szavazás rendben, prob-
léma nélkül lezajlott
Kerepesen!

Köszönöm az önkénteseknek, a segítõknek és a FIDESZ-
KDNP kerepesi szervezet tagjainak, hogy az elmúlt hónapok-
ban szabadidejüket arra áldozták, hogy eljuttassák a hírt hon-
fitársaikhoz, miszerint jó úton járunk és hiba lenne visszafor-
dulnunk.
Külön köszönöm, hogy ilyen sokan tiszteltek meg szavazatuk-
kal, bizalmukkal!

Vécsey László országgyûlési képviselõ

Köszönöm!!
A 2014. májusi európai választásokon az európaiak
megválasztják az õket a következõ öt évben képviselõ 751
EP-képviselõt. Az Unió lakói e képviselõkön keresztül befo-
lyásolhatják az Európai Unió politikájának irányvonalát.

Mikor lesznek nálunk a választások?

Minden tagállamnak saját választási törvényei vannak, és min-
den ország maga dönt arról, hogy a 2014. május 22—25.
közötti négynapos választási idõszakon belül melyik napon
járuljanak az urnához a polgárai. Magyarországon május 25-
én választjuk meg a 21 magyar európai parlamenti
képviselõt. A 28 tagállamban született eredményeket szin-
tén aznap este jelentik be.

Hány európai parlamenti képviselõt választunk?

Az Európai Parlamentnek Horvátország 2013. júliusi uniós
csatlakozása óta 766 képviselõje van, ez a szám azonban a
2014-es választásokon 751-re csökken, és azután ezen a
szinten marad. A képviselõk 28 tagállam több mint 500 mil-
lió polgárát fogják képviselni. A képviselõi helyeket az uniós
szerzõdések az ún. csökkenõ arányosság elve alapján osztják
szét a tagállamok között, vagyis a népesebb tagállamoknak
több képviselõjük lesz, de a kisebbek is több székhez jutnak
annál, mint amit a szigorúan vett arányosság diktálna.

A 2014-es európai parlamenti választások
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KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Cégvezetõ!
Kerepes és Kistarcsa Város Ivó vízminõség-javító Önkor-
mányzati Társulása a két településen szolgáltatott ivóvíz
minõségének javítása érdekében 100%-os támogatást nyert
uniós és hazai forrásból. A beruházás terveinek engedélyezése
az utolsó fázisba került, 2014 áprilisában megkezdõdnek a
kivitelezési munkálatok.
Jelen levelünkkel tájékoztatjuk és felhívjuk figyelmét,
hogy fent megjelölt idõszaktól kezdve szakaszosan, többszöri
alkalommal, huzamosabb ideig ivóvíz kimáradásra, ivóvíz
korlátozásra lehet számítani a két településen.
Huzamosabb vízkimaradás esetén, hétköznapokon 8-16 óráig
várható a szolgáltatás szüneteltetése. A tervezõ és a kivitelezõ
a lehetõségekhez mérten minimalizálja a vízhiányok számát és
hosszát, de a tervezett kimaradások mellett további váratlan
szolgáltatás kimaradás is felléphet.
A szolgáltatás korlátozásának konkrét idõpontjairól és
helyszíneirõl pontos, rendszeresen aktualizált tájékoz-
tatást adunk az Önkormányzatok honlapjain, hirde-
tõtábláin, valamint a Társulás www.szilas-menti-ivoviz.hu
weboldalán. Kérjük, ezeket a felületeket fokozottan
kísérjék figyelemmel!
A szolgáltatás kimaradásokkal kapcsolatos észrevételeiket
hétköznap 08.00 órától 16.00 óráig megtehetik az alábbi
elérhetõségen: Pethõ Dóra, mobilszám: +36-70-376-6088
A Társulásról és a fejlesztésrõl bõvebb információt a www.szi-
las-menti-ivoviz.hu oldalon olvashatnak.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves megértésüket kér-
jük.

Társulás elnöke

Áprilisban kezdõdik 
a vízhálózat építése

Közép- Magyarországi Operatív Program keretén
belül KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fej-
lesztése tárgyú felhívást tett közzé. Kerepes Város
Önkormányzata minõségi közoktatást hangsúlyoz-
va pályázatot nyújtott be a „Csicsergõ óvoda
bõvítése Kerepes Nagyközségben” címmel, melyet
a Támogató 2013.01.03-án jóváhagyott és
197 270 190.- Ft-tal támogat.

A Kerepesi óvodák fenntartója Kerepes Város Önkor-
mányzata, mely három telephellyel egy intézményt üzemeltet.
A három telephely közül az egyik a Csicsergõ óvoda, mely
Szilasligeten a Wéber Ede utcában található, ez az épület
jelenlegi kialakítása miatt a nevelõi feladatok elvégzésére csak
korlátozottan alkalmas. A jelenlegi körülményeket, igényeket
figyelembe véve az egyetlen megoldást az óvoda fejlesztése,
átépítése jelenti, -  mivel a megnövekedett létszámigény miatt
az elmúlt években több gyermek felvételének elutasítása
történt, korlátozott férõhely miatt..

A meglévõ Csicsergõ óvoda bõvíthetõ, ezért területének
északi részén, egy új, korszerû óvodarész épül.  A tervezés
során fontos szempont volt, hogy a 75 fõvel bõvülõ létesít-
mény megfeleljen minden igénynek. A bõvítményben 4 db
foglalkoztató szoba, tornaszoba (mely több mint 60 nm) és
egyéb kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra. A tervezett
bõvítésben két foglalkoztatót össze lehet nyitni, ezáltal létre-
jön egy nagyobb helyiség, amely rendezvények megtartására
is alkalmassá válik. Tervek szerint a régi szárnyban a haszná-
latlan terasz beépítésre kerül, ahol sókamra és szegregációs
helyiség lesz kialakítva. Ezek a funkciók az óvoda szolgáltatási
szintjének minõségét nagyban növelik.

A tervezett bõvítés a jelenlegi játszóterületet nem érinti,
ezért a megnövekedett gyermek létszámhoz is megfelelõ
méretû lesz. Az építkezés teljes egészében elhatárolható a
meglévõ épülettõl, így óvoda az építkezés ideje alatt is
zavartalanul mûködhet. 

Az önkormányzat kiemelten támogatja azon infrastrukturá-
lis fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak a minõségi és haté-
kony oktatás feltételeinek biztosításához, az egyénre szabott
nevelés, készség- és képességfejlesztés feltételeinek megte-
remtéséhez, amelyek egészséges, motiváló környezetet
teremtenek az óvodás korú gyermekek számára. Az épület
adottságaihoz mérten törekszik az optimális térkihasználásra,
az egészséges és természet-közeli nevelés feltételeinek meg-
teremtésére. 

Az akadálymentes nevelési környezet megteremtésének
célja az oktatási és társadalmi integráció támogatása,
együttmûködésre nevelés.

A fenntartó az esélyegyenlõség érvényesítése érdekében
különös figyelmet fordít minden infrastrukturális és szakmai
fejlesztés támogatása esetén a halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek és a sajátos nevelési igényû gyermekek
nevelési helyzetére.

Beruházás kezdete: 2013. 11. 04.
Beruházás tervezett vége: 2014. október 15.

Csicsergõ Óvoda bõvítése 
korszerûsítése Uniós támogatással

Franka Tibor polgármester úr által a városnak adományozott
újraélesztõ-készülék használatát bemutató tanfolyamot tar-
tunk május 8-án délután 4 órakor a Forrás Mûvelõdési
Házban. A készülék használatát bárki elsajátíthatja, nem szük-
séges hozzá egészségügyi végzettség. Az újraélesztõ-készülék
a Tölgyfa utcai gyógyszertárban kerül elhelyezésre, innen
bárki - aki ismeri a készülék használatát - szükség esetén elvi-
heti és használhatja. Egy ilyen készülék akkor igazán hasznos,
ha minél többen ismerik a használatát, ezért mindenkit szere-
tettel hívunk és várunk. A résztvevõket az Összefogás
Kerepesért Egyesület enni-, innivalóval vendégül látja. 
Ha Önnek van a családjában idõs vagy beteg ember,
vagy csak szívesen segítene bajbajutott embertársain,
akkor jöjjön, vegyen részt a tanfolyamon és szükség
esetén bátran használja a készüléket!

dr. Vaszil László
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Felhívás!

KEREPESI VÉLEMÉNY • Kerepes információs lapja • Megjelenik havonta  3800 példányban. Kerepes
Város Önkormányzata megbízásából kiadja: Windhager Kft. •Felelôs szerkesztõ: Windhager Károly.

A szerkesztôségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyá-
sukra. Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg és nem küldünk vissza. Anyagleadás: windhager@decens.eu,

gorgenyister@gmail.com, velemeny@kerepes.hu, telefon: 06-30-335-9050. 
Anyagleadási határidõ: tárgy hó 15-e. Nyomdai elõkészítés: jenografika@gmail.com

Nyomda: Berei és Társa Nyomda, Mogyoród. 
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- 2014. a választások éve. Hogyan értékeli
Polgármester úr ezt a helyzetet?

- A lezajlott országgyûlési választással kapcsolatban megkö-
szönöm a város polgárainak a részvételét, amely magasabb az
országos átlagnál. Kerepesi honfitársaimnak megköszönöm azt
is, hogy mindenki tisztességgel, mások elveit, gondolkodását
figyelembe véve tettek eleget állampol-
gári kötelességüknek, hála Istennek
semmilyen atrocitás vagy szabálytalan-
ság nem történt. Azt gondolom, a
választások eredménye kedvezõ hazánk
megkezdett fejlõdésének, magam is gra-
tuláltam a Fidesz-KDNP-nek.

Ez volt az elsõ felvonás, májusban
következik az uniós választás. Az
önkormányzati választás pedig õsszel
lesz, de már most sokan láthatják,
olvashatják, hallgathatják, hogy milyen
támadások érik a munkánkat, az én
munkámat. Ugyanakkor nagyon sokan
hívnak föl és bíztatnak, hogy csak így
tovább, ne törõdjek az egyes sajtó
orgánumok, rádió tevékenységével,
ahol nem kérdeznek meg semmirõl,
nem kérnek tájékoztatást, nem hívnak
meg a rádióba, de olyan meséket talál-
nak ki és olyan alacsony színvonalon
hoznak hírbe mindenféle butaságokkal,
amire nem óhajtok válaszolni. Biztosan
ezekben az emberekben is van tisztes-
ség, csak olyan arányú az irigység és
gyûlölet bennük, mely elnyomja a tisztességüket. Sajnálom
õket! A választási céljaik elérésében eredményesebbek lehet-
nének, ha az idejüket és a pénzüket nem alaptalan rágalma-
zásra. Akkor talán szavaznának is rájuk, de így… 

- Hogy áll Kerepes 2014-es költségvetése?
- A városnak jelen pillanatban 150 millió forintja van beru-

házásra, s egy fillér adósságunk sincs. Eddig is a lakosság érde-
kei szerint fejlesztettünk, s ezt a 150 milliót is a város érdekei
szerint használjuk föl. A jelentõs rendelkezésünkre álló összeg
mellett ráadásul Kerepes ma is adóparadicsom. Ellentétben
más településekkel nálunk nincs építményadó, nincs telekadó.
Az egyetlen helyi adó, az évi 18 ezer forintos kommunális adó.
Ennek ellenére tudunk bölcsõdét építeni, óvodát bõvíteni, 15
km aszfaltos utat építettünk, felújítottunk járdákat,
játszóteret, emlékmûvet állítottunk. 

Büszkeségünk, hogy visszaszereztük Kerepes régi rangját,
várossá váltunk, ami nagy elismerés. Valamikor is Kerepes volt
a központja ennek a térségnek, több száz éven keresztül.
Kerepes most már ismét város, amelyben a fejlõdés töretlen,
s remek kilátásokkal bírunk. Két szót mondok: gyorsvasút és
városközpont. 

- Mire gondoljunk a gyorsvasút és a városközpont sza-
vak hallatán?

- Megkezdtem a tárgyalásokat a 2-es Metró vonal bõvítés
kapcsán, s elérhetjük, hogy a HÉV-vonal teljesen megújul és a
jelenleginél sûrûbb menetrenddel közlekedõ, modernebb sze-
relvényeken, nagyságrenddel gyorsabban utazhatunk a belvá-
rosig és vissza. Az M2-es metró útja hosszabbodik meg, gyors-
vasút módjára a HÉV vonalán közlekedik majd. Itt lesz
Budapest és Gödöllõ között egy olyan kitérõ, ahol az ellenvo-

nat kitér a másik irányból közlekedõ szerelvény elõl. Közben
megmentjük a BKV tulajdonában lévõ, gyönyörû építészeti
remekmû állomásunkat. Tárgyalunk a tervezõkkel a szilasi
állomás nyugatabbra tevésérõl, hogy a tervezett városköz-
ponthoz közelebb kerüljön, valamint a két HÉV sínek alatti
átjáró kibõvítésérõl. A közlekedés ezáltal a városon belül is

nagyon sokat javul, s a Szilasi HÉV megál-
lóban is lesz P+R parkoló, csakúgy, ahogy
az a kerepesi állomáson is megvalósult
néhány éve. El akarjuk érni, hogy a
Hungaroring ideiglenes megállót is köze-
lítsék Szilas felé, mert a Panoráma lakóte-
lepnek így lesz kényelmesebb. Ne feled-
jük, itt 400 telek épülhet be hamarosan.
Ez a vasútfejlesztés mintegy 200 milliárd
forintba fog kerülni, s ennek legalább a 10
%-át Kerepesre fordíttatjuk.
Kényelmesebb, gyorsabb, kulturáltabb
lesz a közlekedésünk, s mindezt nem
nekünk kell kifizetni, de ezért rengeteget
kell tárgyalni, kilincselni, utána járni,
lobbizni, tervezõkkel, beruházókkal,
állami magas rangú tisztviselõkkel, politi-
kusokkal. Ez is dolga a polgármesternek,
de elérjük, hogy a mai alsó tagozatos gye-
rekek már metróval járhassanak tovább
tanulni a fõvárosba. 

Így, ilyen kitartó igyekezettel értük el a
többi beruházásunk támogatását is. Nem
került Kerepesnek sokba a
bölcsõdeépítés, a Mûvelõdési Ház

átépítése, az iskola korszerûsítése, s így épül most az óvoda
200 millió forintból. 

A következõ a soron a városközpont kialakítása és egy
korszerû rendelõintézet építése. Az orvosi rendelõket akarjuk
egy helyen elhelyezni, gyógyszertárral együtt. Mindezt egy
gyönyörû díszparkban, padokkal, szökõkúttal, természetesen
parkolóval. Egy méltó városközpontot szeretnénk létrehozni
a Nagyréten. A néhány tucat rágalmazónak ilyen célokért kel-
lene vitézkedni a rádióban, meg a gyalázkodók kiadványaiban

- Van kevésbé látványos, de mégis rendkívül fontos beru-
házásunk, az ivóvizünk egészségessé tétele…

- Örömmel jelentem, egymilliárd forintért elindul az ivóvíz-
javítás. A Vízmûvek székházát lebontjuk, a helyén egy új épü-
let fog készül. A kutak az összes vize ide kerül egy hatalmas
medencébe, ahol megtisztítják s tökéletesen tiszta, egészsé-
ges víz jön majd minden csapból a városban, október végére.
Ezzel együtt a megfelelõ víznyomást is biztosítják majd a
gépek még a nyári nagy melegek idejében is. Óriási
jelentõségû, hogy végre nitrát mentes vizet ihatunk,
elfelejthetjük a zacskós csecsemõvizet. 2006. óta járunk utána
jegyzõ úrral, minden követ megmozgattunk, minden ajtón
átjutottunk, mire elértük, hogy ezt a szégyenfoltot letörölhes-
sük. Kerepesnek erre soha nem lett volna egymilliárd forint
tõkéje. Valamekkora kellemetlenséggel persze jár majd a
munka, lesznek ideiglenesen útfelbontások, amiért elnézést
kérek, de ez megéri, ha végre nem kell félteni az egészségün-
ket, a gyerekeink egészségét az ivóvíztõl.

- Hogyan sikerült a 200 milliós óvodaépítést nulla forint-
ból kivitelezni?

- A nyár közepére elkészülõ óvodánk felújítására pályáza-

Franka Tibor polgármester urat kértük, foglalja össze, hol tart Kerepes fejlõdése 2014. április végén, az

országgyûlési választásokat követõen?

Városunk eredményei és további fejlõdése
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Közmeghallgatás
Kerepes Város Önkormányzata 

2014. május 8-án, 17 órai kezdettel
a képviselõ-testületi üléssel egybe kötve közmeghallgatást

tart a Forrás Mûvelõdési Házban. 
A közmeghallgatás napirendi pontjai:
• A több mint egymilliárd forintos ivóvízminõség-javító

beruházással járó közlekedési-, és egyéb problémák
ismertetése, és a lakossági javaslatok figyelembe vétele.

• Kerepes Város önkormányzatának hosszú távú fejlesz-
tési tervei, például: az M2 metró és a Gödöllõi HÉV
összekötése, városközpont kialakítása, ipari terület sza-
bályozása, stb.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 
március 26-án Gödöllõn konferenciát tartott 

a „Települések fenntartható fejlõdése, 
környezetének védelme” címmel. 

A konferencia keretében a STIHL Kft, mint a
rendezvény fõ szponzora a résztvevõk 

között sorsolásra felajánlott 
egy Viking Ge 103 típusú komposztáló gépet, 

melyet városunk nyert meg.

Kerepes város Önkormányzat 2014-es költségvetése

ton nyertünk pénzt. Egy másik pályázaton pedig az önrészre
pályáztunk, s ezen is nyertünk, így Kerepesnek egyetlen fillér-
jébe sem kerül a szép új óvodaépület. Kerepes ezáltal 200 mil-
lió forinttal gyarapodik.

- Milyen egyéb fejlesztések várhatók a városban?
- Pályázunk az iskola energetikai korszerûsítésére, mivel ez

még panelbõl készült épület, gyenge a hõszigetelése, óriási a
fûtésszámla. Persze, amikor ide kerültem polgármesternek,
akkor még ablakok is voltak beszögelt állapotban, olyan volt az
iskola állaga. 

Más tekintetben az iskola tekintélyét is sikerült visszaállítani,
a gyerekek és a szülõk elégedettségére. Ennek nagyon örülök
és a tanári karnak is köszönöm! Igazgató úrral közösen dolgo-
zunk rajta, ha kell, minden nap teszünk érte. Nem számít, hogy
ki a fenntartó, felelõsnek érzem magam az iskoláért, a kerepe-
si gyerekekért most is. Ugyanúgy megtartjuk a pedagógus
napot, ugyanúgy kitüntetjük az arra érdemes pedagógusokat,
hiába nem az önkormányzat már a munkáltatójuk. 

Összefogtunk az egyházakkal is. Hiába nem az önkormány-
zat tulajdona az egykori, 300 éve épült tiszttartó ház, (a régi
Kossuth Kultúrház), de, ha az egyház egyedül nem tudja meg-
oldani, akkor a városnak is közbe kell lépnie legöregebb épü-
letének megmentése érdekében. Az egyház átad nekünk bizo-
nyos használati jogot és így már tudunk pályázni. Az épület tel-
jes rendbe hozatala szintén 100 milliós nagyságrend. Ha sike-
rül, közösen használjuk majd, lehet benne például akár
múzeum, vagy szabadidõs gyermekfoglalkoztatás.

Sportházunk is elhasználódott az évtizedek alatt, az idén
igyekszünk azt is rendbe hozni.

Iparosítási tervek is vannak? 
Igen, ezen a téren is sikerült áttörést elérni. Annak idején

Kerepes nem küzdött érte, hogy a közelben haladó M31-es út
számunkra elérhetõ legyen. Most addig kilincseltünk, jártunk a

minisztériumok nyakára, míg elértük a megoldást. Több mint
8 milliárdos beruházással épül lehajtó az M31-esrõl, így ipari
terület alakul ki a térségben. Az út a szilasi Kiss József utcától
mintegy 300 méter távolságban halad a Hungaroring felé. Az
új út az M31-est köti majd össze - a Hungaroringet érintve -
az M3-assal. A magyar kormány bevállalta, hogy az egyszerûbb
és olcsóbb megoldás helyett Kerepest is bekötik az utánajárá-
som eredményeképpen. Jelenleg a tervezés történik, a kivite-
lezés 2-3 éven belül fog megvalósulni. Nyolcmilliárdos beru-
házás Kerepes városának! Küzdeni kellett érte, kapcsolatokat
keresni, utána járni, de hát itt nõttem fel, ide szegõdtem, itt
szolgálok…

Elismerve a kézzel fogható fejlesztéseket és a már
körvonalazódó reménykeltõ terveket, azonban sokszor
kifogásolják a közbiztonságot az emberek!

Igen, ezen is javítottunk, de még sokat kell érte dolgozni.
Személyesen írtam levelet Pintér Sándor belügyminiszter
úrnak ez ügyben, többször tárgyaltam dr. Bozsó Zoltán
rendõrkapitánnyal. Sajnos a törvénykezés nem követi azt,
amit a politika mond, a törvénykezés nem teszi lehetõvé a
rendõröknek - a lakosság által méltán elvárt - hathatós intéz-
kedést. 

Elértem, hogy Kerepes kap egy második körzeti megbízott
rendõrt is. A két kmb-s közül az egyik itt is lakik Szilasligeten,
akinek az állandó jelenléte önmagában is közbiztonságot
növelõ jelentõséggel bír. Hamarosan megnyitjuk a kerepesi
rendõrõrsöt is, könnyen elérhetõ helyen, a fõ úton, közel a
Gyár utcához. Ezzel együtt kiépítünk egy biztonsági
kamerarendszert a városban.

A rendõrök mellett két közterület felügyelõt is
alkalmazunk, akik felváltva fognak járõrözni, éjszaka is. 

Növeljük a polgárõreink hatékonyságát is, most veszünk a
számukra egy új gépkocsit.  

Windhager Károly
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Megdöbbenéssel olvastam a Kerepesi Vélemény 2014. februári
számában a 18. oldalon megjelent tiltakozásukat.

„Tót identitástudat, a helytörténetünk a múltunkat kényszerülünk
megvédeni. Tudjuk-e, hogy azt beszélik, Kerepes német megszállás
alatt áll.” Ez egy sértõ kijelentés. De mindenesetre
megkérdõjelezendõ, hogy a szerkesztõség tudatában volt-e annak,
hogy e bántó diszkriminatív mondatokat ellenõrizetlenül leközölheti-e?

Kerepesre németek, magyarok majd tótok települtek
évszázadokkal ezelõtt. Békességben éltek, dolgoztak, és mint ma is a
falu javát szolgálták. Kerepesen születtem, és élek, mint szüleim kik
egymás között tótul is beszéltek. Nagyrészt megértettem, de beszél-
ni nem beszéltem a tót nyelvet. Sajnálatos, már kevesen beszélik váro-
sunkban a tót nyelvet is./beszélik-e?/. Rejtély, de szüleim nem töreked-
tek arra, hogy beszédszinten is megtanuljam. Abban az akkori rend-
szerben az iskolákban az orosz, mint idegen nyelv volt a domináns.
Gazdagabbak lennénk, ha lehetõség lett volna, akár a szlovák/amely
többünk számára nem okozott volna gondot/, és a német nyelv elsa-
játítására! Az angol nyelv pedig már gyerekjáték lett volna. Õszintén! A
mi korosztályunk nagyobb hányada a magyaron kívül hány nyelven
beszél?

Visszatérve:Szüleink nem keresték honnan származnak, hisz meg
sem volt a technika, de energiájuk sem arra, hogy kutassák, elõdeik
honnan is jöttek. Én a családfát kutattam és majdnem 3 évszázadot
tudtam a múltba visszatérni. Nem szégyellem, hogy õseim honnan
származnak! Apám német, de édesanyám valószínûleg szlovák szár-
mazású, de nagyszüleim Heik-ek voltak. Feleségem családfáját is
sikerült több évszázadra visszamenõleg elkészítenem, ott a szlovákok
és nagyszülõi ágon német származás is tapasztalható. 

Tisztelt Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat! Kutatják-e,
elõdeik honnan származnak és miként települtek Kerepesre? Miért és
mikortól terjedt el a tót nyelv? Ki és milyen nyelven beszélt régen? Ezt
a kérdést, nagyszerû feladat, az illetékesek kutassák! 

Senkinek, senkitõl nem kell megvédenie magát. Nem kell „esetle-
ges szóbeszédekre hagyatkozva, ha egyáltalán volt ilyen szóbeszéd”,
sértõ cikket leközölni! Sõt! A nemzetiségek egymás mellett csak a
város javát szolgálhatják, mind kultúrában, az együttmûködés során is.
Igenis, aki teheti, ismerje meg származását, ezúton is köszönetet
mondva elõdeinknek, hogy itt lehetünk, békésen egymás mellett élve,
Magyarországon. Kerepesen, nemzetiségtõl függetlenül mind magya-
rok vagyunk! Német nyelvoktatás van óvodában, iskolában!
Nagyszerû! Tót identitástudat? Legyen szlovák nyelvoktatás is !

Nevemet vállalva: Sengel József

Tisztelt Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat!

…A rendezvény ismét
szép számú érdeklõdõt
vonzott; gyerekek, fiata-
lok éppúgy majálisoztak,
mint a felnõtt és az
idõsebb korosztály tagjai.
A mûsorszámokat
több tót népviseletes
néni is nagy
érdeklõdéssel nézte
végig, amin azért sem
érdemes csodálkozni,
mert a nemzetiségek

békés egymás mellett élésére Csömörön sok jó, régi és mai
példa is hozható…
Forrás: http://www.csomorihirek.com/hirmozaik-120521maifest.htm
- Szerintem elõttünk is ez a jó példa legyen. Kerepesi sváb, tót és
egyben magyarok elõtt. Ne hagyjuk magunkat megosztani sem politi-
kai sem személyes érdekek mentén. Kiegészítve egymás értékeit, csak
így, egységesen halad Kerepes jó irányba. (Springer)

A jó példa - Csömöri Sváb Majális 2012 

-Családi majális Kerepesen május elsején. Szeretettel meghívunk
minden kedves érdeklõdõt a Városi családi majálisra, ahol virsli, sör,
fõzõverseny, koncert és persze a gyermekeket minden jó program
várja. Mi is, az NÖK is, ott leszünk a Stammtisch csoporttal együtt.
Bõvebb információ a programokról a Forrás Mûvház oldalán és a
facebookon.

-Megkezdõdtek a beiratkozások. Nehéz volt elindítani a nemzeti-
ségi oktatást-nevelést Kerepesen, nem mindenki akarta ezt, de több
nekifutással legyõzve az aggályokat: ”Nincs rá pénz, és mit akartok ti
ezzel? Minek ez?” És sikerült, jó úton járunk és a színvonal is nõtt ezzel.
Bizonyították mára a pedagógusok a gyerekek, na, meg a szülõk is.
Nélkülük nem jött volna létre mind ez. A nagyszerû eredmény folyta-
tódhat és a német oktatás eredményessége is. -A versmondó verse-
nyen Skolnikovics Natália ki elsõ volt Vecsésen, majd a pestmegye 3.
helyét érte el szuper teljesítménnyel. Fõleg, mivel az helyezettek közt,
alig ½ - ½ pont volt. Az országos döntõbe a legjobbak jutnak. 

A Biatorbágyi német énekversenyrõl, arany minõsítéssel tért haza
Kupcsik Anna, aki iskolánkat képviselte. Ezek a gyerekek több száz,
más versenyzõ elõtt jutottak el a döntõkbe. Õk nem csak az iskolát, a
helyi németeket, de egész Kerepest is képviselik, és nagyon büszkék
vagyunk rájuk és tanáraikra. Mi sem bizonyítja jobban iskolánk színvo-
nalát: a tanárok munkája, a gyerekekbe fektetet energia és a gyerekek
tudása, szorgalma. Az utánpótlás pedig bátran jöhet az oviba és az isko-
lába. Reméljük, újabb két német osztály lesz az idén is. Reményeink
szerint, új nemzetiségi csoportok jöhetnek idén létre, a kibõvülõ
színvonalas újjáépülõ óvodában. 

Springer Friedrich

Az a bizonyos cikk a Kerepesi Vélemény elõzõ számában nem
véletlenül íródott. Nincsen benne semmi diszkriminatív, csupán a
Német Önkormányzat regisztráció gyûjtésének módszere ellen pró-
báltunk ágálni, amikor olyan tót identitású, tót hagyományokat õrzõ
lakosokat beszéltek rá német regisztrációra, akiknek eszük ágában
sem volt németnek regisztrálni. Az érintettek kerestek meg minket,
hogy segítsünk a regisztrációjukat visszacsinálni, mert õket félrevezet-
ték. Virággal, csokival nem illik pártolókat szerezni! 

A kerepesi családok származásának kutatásával nyílt kapukat dön-
getnek, már javában folynak a kutatások olyan adatbázis megszerzésé-
re, aminek alapján a XVII. századig visszamenõleg lehet majd kutakod-
ni a családok eredetét. 

A Kerepesi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hitvallása a hite-
lesség, a hasznosság az egész településre nézve. Kiemelt célunk, eleink
tárgyi-, és szellemi értékein kívül hiteles néprajzi-, és helytörténeti
dokumentumok felkutatása. Kerepes geneológiája (származástana) az
a dokumentum, amely tartalmazza, elõdeink mikor és honnan kerül-
tek Kerepesre, jelzi gyermekeik születését és halálát, egyéni tragédiá-
kat, korabeli betegségeket, foglalkozásokat és minden mást, ami a
XVII.-XIX. században történt, és amit az anyakönyvek megõriztek.

Teljesen igaz az a mondás, hogy minden ember annyit ér, ahány
nyelvet beszél. Szívbõl örülök, hogy már az óvodában és az iskolában
is folyik német nyelvi oktatás. A szlovák nyelv oktatása sajnos már több
mint 10 éve megszûnt Kerepesen az érdektelenség miatt. A német
nyelvnek megvan azaz elõnye, hogy világnyelv és ismeretében köny-
nyebben meg lehet tanulni például angolul is.

Semmiképpen sem szeretném, hogy bármilyen nézeteltérés lenne
a két nemzetiség között Kerepesen, szeretném, hogy szoros
együttmûködés alakulna ki a közös célok érdekében.

Kiss Károly
Sz.N.Ö. elnök

Tisztelt Német Önkormányzat,
Tisztelt Sengel József úr!
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Mi okozhatja a fenti, gyakran
különbözõ vizsgálatokkal ki sem
mutatható fájdalmakat, melyek
jelentõsen rontják
életminõségünket?

Az elsõ nyakcsigolya — az
Atlas — helyzetén múlik testünk
egyensúlya?

Dr. Liska-Mohai Marianna bel-
gyógyász, onkológus a saját ese-
tén keresztül jutott el a
megoldáshoz. Egy balesetet
követõen kialakult nyaki és hátfáj-
dalmai olykor az elviselhetetlensé-
gig fokozódtak. Semmilyen vizs-
gálat nem igazolt olyan ered-
ményt, amelyek ezt indokolták
volna.  

Ekkor találkozott egy olyan
módszerrel, amely orvosi-szakmai
és magánemberi érdeklõdését
egyaránt felkeltette. Ez az

AtlasPROfilax módszer.
Szemlélete szerint az elsõ nyakcsi-
golya, az un. Atlas — amely a
koponya és a gerincoszlop találko-
zásánál helyezkedik el — a csontvá-
zunk egyensúlyi központja.
Döntõ szerepe van a gerincoszlop,
a kapcsolódó ízületek és izmok
normális helyzetének, állapotának
fenntartásában. Az Atlas elmoz-
dulásának hatása hasonló ahhoz,
ahogyan egy láncon a szemek
kimozdulnak eredeti
helyzetükbõl, ha a legfelsõ lánc-
szem elfordul.

Az Atlas csigolya igen gyakori,
akár kismértékû elmozdulása is
mozgásszervi és idegrendszeri
rendellenességeket eredményez-
het.  Helytelen pozíciója állhat a
fej csökkent mozgáskészsége
mögött, például ha autóban
tolatáskor nem tudunk kellõen
hátrafordulni.

Továbbá gyakran okoz:
• tartási rendellenességet,

elõreesett vállakat,
• nyaki, háti és derék

fájdalmat,
• visszatérõ fejfájást és mig-

rént,
• gerincferdülést, gerincsér-

vet,
• szédülést és fülzúgást,
• az aszimmetrikus ízületi

terhelés következtében pedig

aránytalan ízületi kopást,
elsõsorban egyoldali
fájdalmakat.

A koponyából itt kilépõ idegsz-
álakra, erekre gyakorolt hatása
nyomán egyéb, nagyon összetett,
kiterjedt problémákat is okozhat.

Az Atlas elmozdulását
megszüntetõ eljárást a svájci
René Schümperli professzor fej-
lesztette ki a kilencvenes években.
Lényege az izmok lazítása egy
speciális gépi masszázs révén. Az
izmok fellazulásának következté-
ben az Atlas csigolya képes vissza-
térni eredeti helyzetébe. Az ezt
követõ regeneráció során a váz-
rendszer visszatér eredeti, optimá-
lis egyensúlyi helyzetébe, ezzel a
fent említett fájdalmak oka
szûnik meg.

Figyelemre méltó, tartós
eredmény érhetõ el porckorong-
bántalmak esetén: nem egy
esetben a mûtét is elkerülhetõ a
korrekciónak köszönhetõen!

Liska-Mohai doktornõ sok
gyereknél is látványos
eredményt ért el, fõleg migrén
esetén és ortopédiai  kórképeknél
(gerincferdülés, végtagrövidülés,
lúdtalp). Több speciális, egyéni
probléma is megoldódott, ame-
lyek baleset vagy egyéb sérülés
következtében léptek fel. A keze-
lés nyomán például teljesen meg-

gyógyult az a gyerek, aki az isko-
lában a szék mellé ülve hanyatt
esett, majd szinte állandóan szé-
dült.  Ahogyan annak a középko-
rú hölgynek is aki, több mint 30
éve szenvedett állandó derékfájás-
tól — egészen a specialista által
végzett kezelésig.

Dr. Liska-Mohai Marianna
belgyógyász, klinikai onkoló-

gus, természetgyógyász,
AtlasPROfilax specialista

További információt a
szûrési napon (2014.05.10-én) a
Vis Vitalis Medical Centerben,
illetve a +36 30 928 5369 szá-
mon nyújtunk, vagy a
www.ambriel.hu honlapon talál.

Miért élünk fájdalommal?
FEJFÁJÁS, MIGRÉN, HÁT- ÉS DERÉKFÁJÁS, SZÉDÜLÉS…

INGYENES
EGÉSZSÉGÜGYI
SZÛRÉS

A város egészségfejlesztési programja a népbetegsé-
gek ellen veszi fel a harcot, melynek egyik állomása a
tavaszi egészségnap. Az egészségügyi szûrés az
önkormányzat kezdeményezésében és támogatásával
jön létre.

Szûrések: 
- Szív- és érrendszeri betegségeket szûrõ vizsgálatok

(haskörfogat, magasság, testtömeg, BMI-index,
testzsírszázalék, vérnyomás, pulzus, vércukor,
koleszterin)

- Ortopéd, gyermek ortopéd
- Reuma, mozgásszervi panaszok szûrése
- Atlas Profilax eljárás bemutatása
- Gyógyteák kóstolása fitoterapeuta társaságában

A szûrés helyszíne: Vis Vitalis Medical Center (2144
Kerepes, Szabadság út 102.)
A szûrés idõpontja: 2014. május 10.-én 08:00 — 16:00
óráig, bejelentkezés nem szükséges! A szûréssel
kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-28/999-055-ös
telefonszámon.

Március 25-én reggel megszólalt a szaggatott, tûzvészt
jelzõ csengõ az iskolában. Szerencsére nem volt igazi tûzeset.
Eljöttek az iskolánkba a tûzoltók. Érdekes feladatokat
kaptunk, elõadásokat láttunk. Hogy pontosabban
fogalmazzak, tömlõgurítás locsolás, életmentõ gyakorlat volt.
Bemutatták a tûzoltóautót, azon belül a felszereléseket.
Bemutatót láttunk az elsõsegélyrõl és a legfontosabb
teendõinkrõl. A felsõ tagozatosoknak egészségnap volt, nekik
ügyességi biciklipályát is állítottak fel.

Mi, gyerekek nagyon élveztük ezt a napot. Nagyon ötletes
és hasznos program volt.

Mészáros Melánia 3.b osztályos tanuló

Tûzvédelmi gyakorlat 
a kerepesi iskolában
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Csicsergõ óvoda

Március 19-én a leendõ iskolásaink
színházlátogatáson vettek részt a
Széchenyi István Általános Iskola
szervezésében Gyömrõn, ahol az Óz, a
nagy varázsló címû mesejátékot nézték
meg. Az óvodások örömmel üdvözölték
az iskolás barátaikat és a tanító néniket.
A színvonalas elõadás egyaránt elnyerte
a kicsik és nagyok tetszését. 

Április 1-jén a Süni csoportosok meg-
látogatták a Szekeres piacot, ahol tavaszi
zöldségeket vásároltak és kipróbálták a
játszóteret is. A gyerekek a HÉV-vel való
utazást is nagyon élvezték. Április 2-án a
jó idõnek köszönhetõen az óvoda udva-
rán nézték meg a gyerekek a Gézengúz
együttes játékos, zenés tavaszébresztõ
mûsorát. Április 7-én, a Szilasligeti HÉV
megállónál lévõ tisztáson a Tavaszi had-
járat emlékére huszárok bemutatóját
nézték meg a nagycsoportosok az iskola
alsó tagozatosaival együtt. Az iskolások
nemzeti színû zászlókkal ajándékozták
meg az ovisokat. Április 7-én és 10-én
anyák napi fényképezés volt
óvodánkban. Április 14-tõl az óvodánk-
ban folyó építkezés miatt a Mókus cso-
port átmenetileg a Meseliget óvoda tor-
natermébe költözött. Április 14-én a
Széchenyi István Általános Iskola
Versmondó versenyt szervezett, ahol
óvodánkat három gyermek képviselte.

Április 14. és 18. között óvodai
beiratkozást tartottunk a jövendõ óvo-
dásainknak, akik nagy izgalommal lépték
át elõször, szüleikkel együtt az óvoda
küszöbét. 

Meseliget óvoda

Pillangó és Teknõs csoportjainkba a
hiányzó óvónõk helyére újak érkeztek,
Márti néni és Andi néni már megismer-
kedett a gyerekekkel, akik szeretettel és
izgalommal várták õket. Új kollegáink-
nak eredményes munkát kívánunk kol-
lektívánkban!

A Katica csoportba gyakorló óvó néni
érkezett az ELTE óvóképzõ karának
végzõs évfolyamáról. Adél néni gyorsan
beilleszkedet a csoport életébe, a gyere-
kek hamar megszerették, örömmel
fogadták. Katica és Maci csoportosaink a
Víz világnapja alkalmából papírhajókat
hajtogattak különféle nagyságban. A
legügyesebbek még a miniatûr hajókkal
is sikeresen próbálkoztak. A Katica cso-
portban minden kisgyerek festett egy
tavat, amelyben vidám kacsák úszkáltak.
A Maci csoportosok a hajóikat vízre
bocsátották a csoportban és versenyez-
tek, kinek a hajója bírja tovább a vízen.
Sajnos a végén minden hajó „elsüllyedt”
a képzeletbeli tengeren.

Március 19-én az iskolások meghívá-
sára a Maci csoportos gyerekekkel
ellátogattunk Gyömrõre a Városi szín-
házba, ahol az Óz a nagyvarázsló címû
mesejátékot néztük meg közösen. A
gyerekeknek felejthetetlen élmény
nyújtott a kitûnõ rendezés és az esztéti-
kus díszlet, nem utolsó sorban a mese
cselekménye. Gyermekeink azóta is
játsszák a mese jeleneteit szabadidõs
játékaik során. Köszönjük a meghívás
tanító nénik!

Katica csoportosaink március 22-én
Gödöllõn jártak, a Városi Könyvtárban,
ahol ebben az évben utolsó alkalommal
vettek részt a könyvtári foglalkozáson. A
téma itt is a Víz világnapja volt, melynek
során sok érdekességgel, kísérletekkel
fogadta Kati néni a gyerekeket.

Március 27-én nagycsoportos focistá-
ink ismét részt vettek a Bozsik kupa
tavaszi fordulóját Gödöllõn. Március 28-
án óvodánk minden csoportjával részt
vettünk a Forrás Mûvelõdési ház
bábszínházi elõadásán, melynek címe:
Kormos Kata volt. A gyerekek nagyon
élvezték az elõadást a nagyobbak az ovi-
ban lerajzolták élményeiket.

Április 7-én Katica és Maci csoporto-
sainkkal rész vettünk a Szilasligeti réten
a Tavaszi hadjárat keretében megrende-
zett huszár bemutatón. A gyerekek
megismerkedtek a huszárok életével,
csatát és lovasbemutatót is láttak. A pus-
kák ropogását élvezték a legjobban.
Április 11-én Maci csoportosaink hímes
tojásokat készítettek Gálos Samu anyu-
kájának segítségével. Cukor mázzal és
marcipánnal díszítették a cukormasszá-
ból formázott színes tojásformákat.
Köszönjük Samu anyukájának a
lehetõséget, hogy megismerkedhettünk
ezzel a technikával. Április 14-én óvo-
dánkat négyen képviselték az iskolai
versmondó versenyen: Rozgonyi Martin,
Tánczos Lili, Vancsó Noémi és Zsiák
Zsófia. Mind a négyen bátran és szépen
mondták el verseiket, amit a zsûri
emléklappal kifestõvel és apró ajándé-
kokkal díjazott. Gratulálunk min a négy
gyermeknek!

Szivárvány óvoda

Ebben a hónapban óvodásaink sok
élménnyel gazdagodtak. Megünnepeltük
március 15. Verseket tanultunk, kuruc
dalokat hallgattunk és azokra
táncoltunk. Kokárdával és nemzeti színû
díszekkel ékesítettük a Petõfi ház keríté-
sét.

Víz világnapja alkalmából a csoportok
külön-külön elsétáltak a Rákos patak-
hoz, ott megfigyelték a víz tulajdonságát
és papírhajót úsztattak rajta. A
Manócska csoport pohárba öntött vízzel

zenélt, amit csodálkozva hallgattak a
gyerekek. Gyöngyvirág csoportosok a
vízzel kísérletezett, jég- víz-gõz tulaj-
donságait figyelték meg. Miért fontos a
víz? - témát járták körül. A költészet
napi közös versmondáson vett részt az
egész ovi, a Faluház udvarán április 11-
én. 

A Margaréta és Manócska csoport
ellátogatott a könyvtárba, ahol a tavas-
szal kapcsolatos verseket, ismereteket,
meséket hallgattak. Bábszínház
elõadáson is részt vettünk közösen min-
den gyerekkel.

Napocska csoportosok természetes
környezetben figyelték meg a
körülöttünk élõ állatokat. 

Versmondó versenyen is részt vettek
gyermekeink. Gyöngyvirág csoportból 2
fõ, Manócska csoportból 1 fõ,
Margaréta csoportból 2 fõ. A Gödöllõi
királyi kastély parkjában töltött egy
délelõttöt a Margaréta csoport.
Mostantól a nyuszi-várás tölti ki napjain-
kat.

Szépült az óvoda udvara is. Ezúton
szeretnénk megköszönni Lados István
lakatos mester munkáját, aki a mérleg-
hinta vas fogantyúját készítette el, vala-
mint Lipcsi Józsefnek a 2 db mérleghinta
elkészítését és finanszírozását.

Fogadják köszönetünket a dolgozók
és a gyermekek nevében, akik nagy
örömmel vették birtokukba.

Áprilisi Ovi-híradó

Ebben a tanévben különösen nagy
gonddal készültünk a költészet nap-
jának megünneplésére. Igazi versün-
nepnek szántuk az április minden
napját. Elsõként a 4. osztályosok és a
felsõ tagozatos tanulók, összesen
27-en vettek részt versmondó ver-
senyen. Igazán boldogság volt
hallgatni a sok szépen beszélõ és
szinte hibátlan verselõt. A  legjobb
helyezéseket , a jó választásnak is
köszönhetõen a következõ tanulók
érték el.
4-5-6. évfolyamon: I. Ambrus Laura;
II. Gánicz Roxána; Restás Donát; III.
Haselbach Ivett
7-8. évfolyamon: I. Fónagy Daniella;
II. Szûcs Vivien; Demendi Dzsenifer;
III. Sárvári Éva
Gratulálunk nagy szeretettel nem
csak nekik, hanem minden verset
mondó tanulónknak.

M. Klára és M. Margit 
magyartanárok

Versmondó
versennyel

kezdõdött minden…
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KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Így április elején szép hazánkban és a médiában 1964 óta — ha jól oda-
figyelünk — sokszor találkozhatunk a költészet nap gondolatával. Unalomig
ismert versek, unalomig ismert elõadók, unalomig ismert forma és pró-
bálkozások. Gondolhatják azok, akik még egyáltalán megállnak gondol-
kodni. Ám nem így van ez Kerepesen, ahol a Széchenyi István Általános
Iskola diákjai és tanárai arra készülnek immár több mint egy hónapja, hogy
hagyományt teremtsenek a múlt évben, április 11-én lezajlott
eseményükbõl: a költészet napi versküldésbõl. Tavaly, gondolva egy nagyot
és merészet, az iskola irodalomtanárai összefogták az arra fogékony, lelkes
diákokat, és a Kerepes Rádióval karöltve reggel 9-tõl, délután 4 óráig
folyamatos, élõ versmondással lepték meg az Fm 97,1Mhz-re tekerõket,
vagy a rádió honlapjára tévedõket.

Tanulmányainkból és a gyakorlatból még inkább tudhatjuk, hogy sem-
mit nem csinál az ember lelkesen, ami kötelezõ. Senkinek nem tetszenek
azok a versek, amelyeket a sivár tantermekben, kínzó unalomtól körülvé-
ve elemzünk. Ezért szeretik kevesen a költészetet Magyarországon: az
iskolai hatások miatt senki az égvilágon nem venne önszántából a kezébe
egy Ady vagy Radnóti kötetet. Viszont az a 20 diák, aki részt vesz ezen az
eseményen, már több hete csak a verses köteteket bújja, hogy jobbnál
jobb verseket válasszon ki maga és hallgatósága számára. Mert itt —
valószínûleg elõször a tanulmányai során — számít, hogy mihez is van kedve
egy tantárggyal kapcsolatban. Az õ lelkesedésük pedig ragadós: családjuk
épp olyan áhítattal keresi a verseket, mint ahogy az iskola munkatársai és
tanárai adják le a maguk kívánságait a szervezõknél vagy az info@kerepes-
radio.hu e-mail címen. A diákok általában a 20. század legjobb verseit, míg
a hallgatóság a régebbi klasszikusokat ajánlja hallgatásra, felolvasásra. Így
olyan sokszínûség jön létre, melynek köszönhetõen, mindenki megtalál-
hatja a saját ízlésének megfelelõ verseket, de megismerheti egy másik
generáció gondolatait is. És mindemellett megvalósították József Attila
kívánságát: voltak/lesznek olyan költemények, melyek valakihez „szálltak”,
és meg is érkeztek, amelyet a hallgató tényleg sajátjának érezhet.

Ez lesz a második alkalom, hogy megrendezésre kerül az akció. És
habár a lakosság már számon kéri az iskolán a folytatást, a szervezõk nem
pihennek meg babérjaikon: idén a versolvasó diákok közül megalakult a
„verskommandó”is. Tagjai már hetek óta másolják kézzel és géppel a köl-
teményeket, melyeket majd Kerepes-szerte ki fognak plakátolni, így
próbálják népszerûsíteni azokat, és tudatni a világgal, hogy 109 éve meg-
született a magyar költészet egyik legnagyobb alakja, akit József Attilának
hívnak. A kezdeményezés sikerét és létjogosultságát pedig — a
kétkedõknek is! — objektíven mutatták a Kerepes Rádió hallgatottsági ada-
tai: április 11-én többen hallgatták az adást, mint máskor egy egész hónap-
ban!

A cikk végére a kedves Olvasó számára már biztos nyilvánvalóvá vált,
hogy elfogult vagyok ezzel a programmal, iskolával és a résztvevõ diákok-
kal kapcsolatban. Nem tagadom: az alma materemrõl van szó, ismerem
az ottani tanárokat, a nehéz körülményeket, amelyek befolyásolják min-
dennapi munkájukat, de lelkesedésüket is, mellyel egy-egy ilyen program-
ba belevágnak. Kívánom, hogy minden iskolában legyen legalább egy olyan
oktató, aki nem csak munkájának tekinti a tanítást. Aki nem úgy kel fel,
hogy csak túl szeretne lenni a mai napon. Mert minden iskolába kellenek
olyan emberek, akik munkájukat hivatásnak tartják, és lelkesedésükkel,
szenvedélyükkel néhány gyerek életét minden évfolyamban meg fogják
változtatni. Talán egy új hivatást, de mindenképpen példát és maradandó
élményt adva nekik eljövendõ életükre.

M. Nándor Máté

A cikket a napokban az interneten találtam a  KELLÓ
Könyvkultúra Magazin hasábjain.

Köszönjük, hogy engedélyt kaptunk a közlésére. És köszönjük volt
diákunk elismerõ szavait.

Müllnerné Sz. Margit

A KEREPESI DIÁKOK PÉLDÁT MUTATTAK A KÉTKEDÕKNEK
„Szállj költemény, szólj költemény mindenkihez külön, külön”, kénytelen vagyok József Attila végtelenszer

felemlegetett, mindenki által ismert idézetével nyitni. És hogy miért? Mert nagyon úgy tûnik, hogy olyasmi történt
ezzel az idézettel, amirõl azt hittem, hogy ebben az életben már biztos nem fog: teljesen új értelmet nyert az én
olvasatomban.

3 hét intenzív munka, 33 költõ 160 kivá-
lasztott, kimásolt begyakorolt vers. 23
fáradságot nem ismerõ, lelkes felsõ tagozatos
diák és két elkötelezett magyartanár.  És a
Kerepes Rádió hasonlóan lelkes munkatársai.

Így került ki, és  próbált üzenni a 120 kivá-
lasztott, másolt és illusztrált kedvenc vers
Kerepes város utcáin, kapuin, intézményein,
kirakatain, villany oszlopain. 

Így jött létre április 11-én a suli rádióban
pontosan 60 percnyi adás idõ, amelyben az
iskola minden osztálya, tanítója és tanára
kérhetett és kapott is verset a délelõtt
folyamán.  

A Kerepes Rádióban közel 5 órányi adás
idõben több mint száz teljesített kívánság és
még közel 50 kérés nélküli ajándék vers a
rádiót hallgatóknak. 

Hogy volt-e értelme, megérte-e?  Feltétel
nélkül hiszünk abban, hogy igen. Ezt bizonyít-
ja a hallgatók hálája, amely az idén materializá-
lódva frissen sült pogácsa és palacsinta formá-
jában is megjelent az iskola könyvtárában, rög-
tönzött stúdióban a fáradt gyerekek és taná-
raik legnagyobb örömére. 

Köszönjük szépen. 
magyartanárok

Szülinapi mérleg, a Költészet Napját ünnepeltük

A tanító nénik beíratták az üzenõ füzetbe, hogy színházba
mehetünk Gyömrõre. A helyi színi társulat elõadásában az Óz
a nagy varázsló címû mesejátékot nézhetjük meg. A kirándu-
lásra buszokat is kellett rendelni az osztályoknak. Az egész
alsó tagozat lelkesen várta az eseményt, sõt, az óvodások is
elkísértek bennünket.

Elmúlt két hét, eljött a színház ideje. Már mindenki nagyon
izgatott volt. Reggeli után indultunk. A buszon jókat
beszélgettünk. A gyömrõi színház csodálatosan szép, új

épület. Elkezdõdött az elõadás. A színészek nagyon élethû jel-
mezekben játszottak. A szereplõk neve Dorothy, Toto,
Madárijesztõ, Gyáva Oroszlán és a Bádogember volt. Nekünk
a Gyáva Oroszlán tetszett a legjobban, mert nagyon viccesen
játszott. A darab végén tapsvihar hallatszott. A színészekhez
oda lehetett menni, és kérdezhettünk is  tõlük. 

Nekünk tetszett a színdarab, máskor is szeretnék elmenni.
Írták: Bende Boglárka, Kõhegyi Tímea,

Füredi Alexandra, 3.b osztályos tanulók

Óz, a nagy varázsló
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KEREPESI VÉLEMÉNY

A vers néma. Adj neki hangot!
A vers könyvben halott.

Keltsd életre! Mi a szavalás?
A vers föltámasztása papírsírjából.”

(Kosztolányi Dezsõ)

Április 10-én zsúfolásig megtelt a Forrás Mûvelõdési Ház
Kamillaterme a versmondó verseny alkalmából. A Szabó
Magda Városi és Iskolai Könyvtár, a Költészet Napjára, József
Attila születésnapjára a felnõtt korosztály részére versmondó
versenyt hirdetett, a „hazaszeretet költészete” címmel.

Meglepõen sokan jelentkeztek, nemcsak Kerepesrõl, de a
környékbeli településekrõl is Csömör, Kistarcsa,
Domonyvölgy, ami azt bizonyítja, hogy ebben a felgyorsult
világunkban szükség van néha-néha a költészet pátoszára, a
versek által az érzelmek megnyilvánulásra is.  A nagy
érdeklõdés következményeként már az elsõ alkalommal kis-
térségi rendezvényé vált a versmondó verseny, ami Kerepes
hírnevét öregbíti. Huszonnyolc versenyzõ jelentkezett, ebbõl
27 lépett a közönség és a zsûri elé, egy fiatalasszony betegsé-
ge miatt nem tudott eljönni, amit nagyon sajnált. Dicséretre
méltók a versenyzõk, felvállalva a megmérettetést és többen
még valamely közösséget, intézményt is képviselték.
(Aranyesõ Nyugdíjas Klub 1 fõ; Együtt Egymásért Nyugdíjas
Klub 3 fõ; Lila Akác Nyugdíjas Klub 3 fõ; Német Kulturális
Klub 1 fõ; Német Nemzetiségi Önkormányzat 1 fõ; Székely
Kör 1 fõ; Kerepesi Óvodák 1 fõ; Szociális Alapszolgáltatási
Központ 2 fõ). Köszönjük a vezetõknek, hogy ösztönözték a
részvételt.

Az amatõrök által bemutatott verseket színvonalasan,
érzelem gazdagon adták elõ, a rendezvény pedig jó
hangulatban zajlott. A zsûri tagjai: Bátovszky György Csömör
korábbi polgármestere, Buzogány Márta színmûvész, Mayer
Endréné tanár, Solymár Péterné tanár, Nagy László tanár.
Nehéz feladatot rótt a zsûrire a felvonultatott 54 verset érté-
kelni, de egyetértésben hoztak döntést.

A verseny eredménye, helyezettek:
I. Földi Tünde (Csömör); II. Szabó Arnold (Kerepes); III.
Jankovich Gabriella (Kerepes); IV. Angyalosi Péter (Kerepes)
IV. Batkiné Patonai Katalin (Csömör)
Különdíjat kaptak: Rémi Jánosné (Kerepes), Lukács József és
Konczos István (Csömör), mindhárman 80 év fölöttiek,
nagyszerû élmény volt a tiszta szívbõl jövõ versmondásuk.
Közönségdíjat Springer Friedrich Horst kapott.

További dicséretes versmondók: Ágó Katalin, András
József, Fentõs Zoltánné, Horváth Imréné, Kamhal Györgyné,
Kléber Györgyné, Kovács Ákos, Márkus Attila, Perna Pál,
Szalay József Attila, Szász Andorné, Szilágyi Dénesné,
Szontaghné Keresztessy Ildikó, Turai Julianna, Veszelszki Éva,
Zsólyomi Gabriella, Zsiák Rita. Mindnyájuknak gratulálunk!

A verseny díjazásait felajánlották: 20.000 Ft-ot ajánlott föl
az elsõ helyezetnek Franka Tibor polgármester, mint magán-
ember, a második, harmadik és az egyik negyedik helyezett
díját a könyvtár, a másik negyedik és a közönségdíjat a Csillag
Boris Alapítvány ajánlotta fel. Az ajándékkönyveket a
versenyzõknek Ágó Katalin és a könyvtár biztosította, a
helyszínt a Forrás Mûvelõdési Ház adta. Az oklevelek, és a
versennyel kapcsolatos felhívás Gergely Gáspár önkéntes ter-
vezése. A virágkosarat a kerepesi virágbolt készítette és a ven-
déglátáshoz a kartali pékség nyújtott kedvezményt.

Kedves Versenyzõk!

Õszinte köszönetemet és nagyrabecsülésem fejezem ki mind-
nyájuknak, hogy bemutatkozásukkal és hozzáállásukkal vállalták
a Költészet Napja fontosságát.

Köszönöm, hogy közremûködésükkel emelték a rendezvény
ünnepi hangulatát és sikerét. A jövõbeni együttmûködésünk
reményében kívánok Önöknek, intézményük, csoportjuk vala-
mennyi tagjának jó egészséget, tevékenységükhöz sok sikert!

Köszönetemet fejezem ki a rendezvény valamennyi
támogatójának, segítõjének, hogy a munkájukkal hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez.

G. Tóháti Ilona
Szabó Magda Városi és Iskolai

Könyvtár vezetõje

I. Városi Versmondó Verseny

Április 11-én a déli harangszó elhangzása után. Több mint
500 gyermek szájából csendült fel  József Attila: Kertész
leszek c. verse, amit már hetek óta tanulgattak, gyakorol-
tak óvodában — iskolában egyaránt.

A helybéli színmûvész, Pecsenyiczki Balázs tolmácsolta
elõszavalóként a verset,  mely  reméljük sokáig
emlékezetes marad minden résztvevõ számára.
A Forrás Mûvelõdési Ház dolgozói ajándék könyvjelzõvel,
Franka Tibor  polgármester üdítõvel  köszönte meg a
közös verselést a gyerekeknek.

2014. április 11.
Rendhagyó módon ünnepeltük
idén a Költészet Napját.
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Kerepes Város Szociális
Alapszolgáltatási Központ szervezésében
megrendezésre került az éves gyermekvé-
delmi tanácskozás, amely keretein belül
különösen kiemelt részt kapott a gyer-
mekbántalmazás témaköre. Egy speciális
eset mentén elkészült ombudsman jelen-
tés alapján a téma teoretikusa, dr. Herczog
Mária Család Gyermek Ifjúság Kiemelten
Közhasznú Egyesület elnöke tartott
elõadást nagy segítséget nyújtva ezzel a
megjelenõ segítõ szakembereknek, gyer-
mekjóléti szolgálatoknak, a jelzõrendszeri
tagoknak és minden a téma irányába
elkötelezett érdeklõdõnek. 

A sokféle szakmai terület képviselõit
Mayer Endréné tanácsnok asszony
köszöntötte, aki maga is szívügyének
tekinti a gyermekvédelmet, hiszen sokáig
pedagógusként dolgozott. Az intézmény
vezetõje pedig köszöntõjében úgy indo-
kolta a megbeszélés fontosságát: amikor
kollégáival átbeszélték a szigetszentmiklósi
esetrõl készült ombudsmani vizsgálat
eredményét, arra jutottak, ez bárhol meg-
történhetett volna. 

Herczog Mária elõadásában kitért a
prevenció, a családgondozás, a
családsegítés és a segítõ, támogató szem-
lélet fontosságára is. Szinte minden tanács-
kozáson felmerül a kérdés, van-e valami-
lyen bevált recept az ilyen esetek
megelõzésére. Ugyanakkor fontos tisztáz-
ni azt is, hogy a laikusoknak meddig szabad

és kell beavatkozni egy-egy esetben.
Ausztráliában: egy-egy utcában az önként
jelentkezõk vállalják, hogy adott napokon
hozzájuk betérhetnek a bajban lévõ,
magányos, ijedt, szorongó, segítségre szo-
ruló gyerekek és fiatalok - az önkéntesek
pedig szükség esetén értesítik a
szakértõket. 

A megbeszélés során szakmai nehéz-
ségként merült fel a gyerek kiemelése a
családból. Szó esett ennek kapcsán a
szegénységrõl, és arról, hogy milyen nehéz
egy-egy esetben megítélni a kiemelés
szükségességét. A nagyon rossz anyagi
körülmények között élõ családokban,
fõként, ha a szülõk is már így nõttek fel,
nem elég, ha a szociális munkás arra kéri a
szülõket, hogy takarítsanak ki, tegyenek
rendet, fõzzenek vacsorát. Ennél több
segítségre van szükségük, hiszen a szülõk
csak elvétve hanyagolják el gyereküket
gonoszságból. Nem szabad, hogy a szak-
ember pusztán az anyagiak alapján ítéljen,
hiszen a jó körülmények között élõ csalá-
dokban ugyanolyan gyakori a gyerekek
elhanyagolása vagy bántalmazása. 

Érdemes továbbá elgondolkodni a
szakmai felelõsségvállaláson és a szülõk
szerepén is. Gyakori, hogy a szülõket a
szakemberek nem partnerként, hanem lai-
kusként kezelik, azonban ahogy
bekövetkezik a baj, a büntetõjogi
felelõsség már csak a szülõt terheli. Az
egyik tanulság az lehetne, hogy univerzális

szolgáltatásokra kellene a rendszernek
átállni: ezek ugyanis nem stigmatizálnak,
hiszen bárki számára hozzáférhetõek,
viszont láthatóbbá válnak a segítségre
szorulók is, ráadásul mûködhetnek laikus
segítséggel — mint amilyen a Biztos Kezdet
program is — így teremtve munkahelyeket.

Az elõadás után a résztvevõk a saját
szakmai területükön felmerülõ problémá-
kat osztották meg egymással és kerestek
ezekre közösen megoldásokat. Abban is
megegyeztek, hogy a témában még szer-
vezni fognak találkozót. 

Schneider Kata

Szakmai, módszer-
tani anyagok a

www.kerepesszak.hu oldalon megtekinthetõk.

Ne legyél áldozat! - Gyermekvédelmi tanácskozás Kerepesen

Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási
Központja 2014. április 2-án ünnepelte alapí-
tásának ötödik, valamint a Napfény Háza
intézményi telephely megnyitásának elsõ
évfordulóját. 

Fejlõdéstani hasonlattal élve, az
intézmény kinõtt a csecsemõ, és kisded kor-
ból. Megtanultunk járni, beszélni, egyre
önállóbbak, függetlenebbek lettünk. No de
vizsgáljuk meg mit is tud a fejlõdéslélektan
professzorai szerint egy ötéves:   

„A beszélgetésben érveket, indokokat hoz
fel és megvitatja õket, problémákat old meg.
Még tovább terjed az emlékezete, kezd össze-
hasonlításokat tenni, érti, hogy mindenkinek
mások az érzései és az érzelmei. Beszélni tud
arról, ami a múltban történt, nincs szüksége
külsõ jelekre az események felidézéséhez.
Odafigyel és bonyolultabb szabályokat is meg-
ért. Az építkezésben jár-
tas ötéves, kisebb ele-
mekkel és bonyolultabb
játékokkal is megbirkó-
zik. Egy átlagos ötéves
testmagassága több mint
a duplája a születési
hosszának, testsúlya
közel ötszörösére gya-
rapszik, a születési
súlyához viszonyítva.”

A születésünk óta
eltelt idõszak
számokban:

1 Város, amelynek
vezetõi bizalmukkal
tiszteltek meg bennün-
ket,

2 helyszín

2 óriás projekt
7 szakfeladat
17 munkatárs
23 települési rendezvény
658 kliens és családja
1255 munkanap
7428 iktatott levél
10040 ledolgozott munkaóra
36.144.000 közösen megélt örömteli pil-

lanat és legalább annyi bánat, gyász, kudarc
és újrakezdés

168.632.824 forint elnyert pályázati for-
rás, önkormányzatunk támogatásával.

végtelen sok jövõre vonatkozó terv,
ötlet, elképzelés, pedig csak

Pedig csak 5 gyertyát gyújtottunk meg
intézményünk szülinapi tortáján!

Ötévesek lettünk!

Bendegúz

Iskolánk évek óta részt vesz a Bendegúz
Levelezõs Versenyen. Idén elõször képvisel-
te iskolánkat 6 alsós tanuló a megyei
döntõn, mely egy budapesti intézményben
került megrendezésre. Ápr. 11-én 14 óra-
kor kellett megjelennünk a helyszínen. A
gyerekek izgatottan várták ezt a napot (mi
szülõk és pedagógusok is).

A feladatokra 45 percet kaptak a gyere-
kek, aki több tantárgyból indult, 90 percet.
35-40 perc múlva megjelentek
versenyzõink. Még az is aki 2 tárgyból
indult! Elmondásuk alapján nehezebb volt a
feladatlap, mint amit eddig postán kaptak
levélben. Kíváncsian várjuk az eredménye-
ket, de mindegy is, hogyan sikerült. Ahogy
mondani szokták: a részvétel a fontos. Egy
biztos: gyermekeink hõsiesen helytálltak,
igazán büszkék lehetünk rájuk!

Gratulálunk a következõ tanulóknak:
Hodbabni Eszter (1.b) - környezetisme-

ret
Kupcsik Anna (2.c) - matematika
Fazekas Réka (3.b) - magyar irodalom
Fegyver Barbara (2.c) - magyar irodalom
Szabó-Krajczár Soma (1.a) - magyar iro-

dalom, matematika, környezetismeret
Bálint Kristóf (3.b) - matematika, magyar

irodalom
Köszönet illeti az osztályfõnököket, a

szülõket és igazgató urat, aki megengedte,
hogy “ellógjuk” az 5. órát, hogy idõben oda-
érjünk a versenyre.

Fazekasné Rácz Gabriella
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Április 7-én megérkeztek Kerepesre a dicsõséges tava-
szi hadjárat huszárai. Szilasligeten az iskolások és az
óvodások várták õket, nagy lelkesedéssel. Margit néni
köszöntõje után a gyerekek harci bemutatót
tekinthettek meg a lovas katonák elõadásában, majd a
dombon ülve, tátott szájjal hallgatták a „Fõhuszár bácsi”
elõadását, aki bemutatta számukra a kor viseletét,
hagyományait, történelmi emlékeit.

Dicsõséges Tavaszi Hadjárat

Húsvétoltunk 12-én, szombaton. Sok-sok aprótalpú,
nagyobbacska, kisebbecske érkezett a Forrás
Mûvelõdési Házba, hogy együtt készülõdjön velünk a
Húsvétra. Elõször Nyulcsi Julcsival, Róka komával és tár-
saikkal szórakozhattak a lelkes családok, majd a
Mosolyvár Játszóház kézmûves foglalkozásán és a baba-
játszó foglalkozásán vehettünk részt, ki-ki kora, akarata
szerint. A vállalkozó kedvûek Noémivel és csapatával
mindenféle szépségeket gyártottak. Csodaszép képesla-
pok, szalvéta képek és virágdíszek kerültek ki szorgos
kezük alól. A tavaszi napocska simogatta végig a
rendezvényrõl távozókat.

Nyulcsi Julcsi és a Húsvét
A Szent Anna templom kertjében kivágásra került 100

esztendõs vadgesztenyefák törzsébõl Nagy Bertalan nyugdíjas
ácsmester vállalta, hogy félezer darab méretarányos - 2,5 x 4
cm — keresztet készít. A kivágott beteg törzsek közül jókora
egészséges darabot választottunk ki az önkormányzat udva-
rán, amely feldolgozásra került. 

A Polgármesterrel közös kezdeményezésük célja: egyrészt
így emlékezni õseinkre, akik minden bizonnyal az 1910-es
években ültették a csemetéket az akkori új templom kertjé-
be, másrészt így kedveskedni a katolikus híveknek és jó emlé-
kezetükbe tartani, hogy
évtizedeken át e fák
lombjai alatt jártak
Szentmisére. A Polgár-
mester a félezer geszte-
nye keresztet átadta
Frajna András esperes
úrnak, aki örömmel és
köszönettel vette a
gesztust, majd a
szentelést követõen a
híveknek, a hittanosok-
nak, és másoknak kiosz-
totta.

A templomkertben az
önkormányzat közremû-
ködésével kényszerkivá-
gásra került geszte-
nyefákat lombkoronás,
elõnevelt kõrisfa cseme-
tékkel pótolták. az alábbi személyek járultak hozzá az
egyenként 25 ezer forint értékû fák megvásárlásához: Franka
Tibor polgármester és családja; Ifj. Kiss Károly alpolgármester
és családja; Kiss Károly és családja; Fekete János és családja;
Fekete Viktor és családja; Hajósi László és családja; Szender
Ignác; Lõrinc és családja; Buti István és Birinyi István; Kamasz
Józsefné

KEREPESI VÉLEMÉNY

Emlékkeresztek - felajánlások
Székely Tibor huszár ezredes átadja a
köszönôlevelet a hagyományôrzés támogatásáért
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Csak egy telefon a lakosság szolgálatában
A kerepesi önkormányzat tulajdonában lévõ Kft szabad kapacitását ajánlja a lakosság
szolgálatába. Gépeink és dolgozóink 30 százalékkal kevesebb órabérrel dolgoznak,

mint más vállalkozások. Garancia az önkormányzat. 
Vállalunk: Kertásás, Mûvelés, Füvesítés, Bozót irtás, Fakivágás, Fûnyírás,

Költöztetés, Fuvarozás, Sitt szállítás, Építõanyag szállítás, Daruzás, Hengerezés,
Mindenféle földmunkát, Anyagbeszerzést

Betonozást, Díszkõ burkolást, Feljárók, Járdák, Átereszek, Kerítések, Lépcsõk,
feltöltések

Csak egy telefon: 06/20/559 8923, 06/28/561 054 
Czibi Béláné

Megbízhatóság! Alacsony árak! Garancia!

A közel egymilliárdos ivóvíz minõség javító beruházás a
megvalósítás fázisához érkezett. 2014. május elsõ hetétõl
elkezdõdik a két település területén az ivóvíz hálózat felújítá-
sa — kicserélnek több mint 40 tolózárat, közel 80 tûzcsapot a
megtervezett ütemterv szerint, és végrehajtják a vezetékek
átmosását, esetlegesen szükséges cseréket. 

Ezek a munkálatok a lakosság számára némi kellemetlen-
séggel fognak járni, konkrétan az ivóvíz korlátozásával. A
korlátozások munkaidõben reggel 8 és 17 óra között lesznek,
általában várhatóan szerda, és csütörtök napokon, de mivel a
rendszer több helyen el lesz zárva, bárhol elõfordulhat várat-
lan meghibásodás.

A várható elzárásokról a lakosságot interneten, Kerepes
honlapján, szórólapokon, rádión keresztül, plakátokon fogjuk
tájékoztatni, valamint az újságban közzétett infó vonalon lehet
érdeklõdni. A víz megnyitása után várható a víz zavarossága. A
lakosság türelmét kérjük a munkálatok idejére. A beruházás-
sal kapcsolatos munkálatok további kellemetlenségeket is
okoznak majd új vezetékek fektetése miatt, errõl is idõben
tájékoztatjuk az érintett lakosságot.

Kiss Károly alpolgármester

Vízhálózat korszerûsítés

Kerepes várossá nyilvánításának
következménye, hogy a városnak
aljegyzõt is kell alkalmaznia. A
kiírt pályázatot Fila László, kere-
pesi ügyvéd nyerte el.
Munkakörét 2014. április 22-étõl
látja el. Feladata: a jegyzõ irányítá-
sa mellett részvétel a város jogi
ügyeinek intézésében, illetve a
jegyzõ akadályoztatása, távolléte
esetén a jegyzõi teendõk ellátása.

Fila László aljegyzõ

Kerepesiként azt tapasztaltam, hogy a lakosok számára az
egyik legnagyobb probléma a betörések magas száma. E hely-
zet kapcsán arra az elhatározásra jutottam, hogy kezdemé-
nyezem a helyi Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítását
Kerepes városában. Ebben számítanék az Önkormányzat, a
Rendõrkapitányság valamint a Polgárõrség közremûködésére.
Tervem szerint a mozgalmat elõször egy választott zónában
építenénk ki próba jelleggel, a késõbbiekben pedig - tanulva a
próbán várhatóan elõforduló problémákból és nehézségekbõl
- az egész városban. Célom, hogy az oly sok polgár életét
megkeserítõ betörések számát a lakosság, a közremûködõ
hivatalok és Isten segedelmével visszaszorítsuk, ad absurdum
megszüntessük, egy biztonságos Kerepesért!

Farkas Domonkos

SZEM mozgalom

Ezúton értesítjük a Tisztelt Fogyasztókat,
hogy 2014. május elsõ hetétõl a DPMV Zrt.

ügyfélszolgálata az ivóvízminõség-javító 
program kivitelezési munkálatai alatt

Kerepes, Szabadság út 102/B (Royal Station
épületében) várja Önöket változatlan 

nyitvatartás mellett.                   DPMV Zrt.

Vajon finom lenbõl, vagy maró csalánból szövetett az a
tarisznya, amelyet vállunkra vetve hordunk egész életünkben?
Viseljük, és ha lehet, teszünk bele útravalót, aztán pedig, ha a
szükség hozza, akkor meg veszünk ki belõle. Büszke halandók
úgy viseljük vállunkon, akár Krisztus a keresztet… 

A mi tarisznyánk hasonlít Jézus terhére, amelyet a
Koponyák hegyére cipelt. Tudta, bele fog halni. Amiként Õ, mi
is tudjuk: egy a végünk. Mégis, vagy inkább benne bízva elfo-
gadjuk az ismeretlent. Elfogadjuk a tarisznyát, amelyet a Sors
vetett vállunkra, miközben felnézünk a keresztre. Erõt
gyûjtünk ilyenkor, ami csöppet sem szégyen. Inkább csak
levegõvétel a viseléséhez. A végsõkig.

Franka Tibor

Húsvéti tarisznya

A zöld csütörtöki 18 órai Szentmise után ez évben
is felzarándokoltunk a Templom hegyre, a
Kálváriára. Ez egy régi hagyomány, a Kerepesi
Szlovák Önkormányzat programjában is szerepel
minden évben. Az elmúlt évben a rossz idõ miatt
elmaradt a zarándoklat, az idén rendkívül sokan
vettünk részt a közös imán, megemlékezve Krisztus
urunk elfogásáról. A zarándokutat gyertyákkal
jelölték ki, köszönhetõen Palotai Lászlónak. 

Kiss Károly  Sz.N.Ö. elnök

Zöld csütörtöki zarándoklat

Sikeres Babaruha Börze
Annyian voltunk, hogy sokan az

udvarra szorultak
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A napkollektor

Sziasztok! Panka vagyok.
Foglalkozásom: terápiás kutya.
Fajtám: mudi. Kerepesen dolgozom, a
Napfény Házában. Ottani
kalandjaimat írom le nektek.

Elõzõ mesémben megígértem,
hogy kevésbé vidám témákról: a
betegségekrõl és az orvosi vizsgála-
tokról írok nektek. A gazdimtól
tudom, hogy ti, emberek, nem
nagyon szerettek orvoshoz járni.
Halogatjátok, húzzátok az idõt, csak
akkor mentek, ha muszáj. Lehet, hogy én is így tennék a helye-
tekben, de egy terápiás kutyának erre nincs lehetõsége. Engem
rendszeresen vizsgál a saját doktor bácsim, megnézi a szõrömet,
szememet, fülemet, belenyúl a számba, méri a súlyomat, mindent
megvizsgál, amit csak lehet. Hiszen egy segítõ kutya makkegész-
séges kell legyen! Nem lehetek bolhás, nem lehet hasmenésem,
hiszen mindent „ráragaszthatnék” a körülöttem lévõ emberekre.

Mivel a Napfény Háza különleges hely, ahol minden az ellátot-
takért van, ide külön doktor néni jár, aki ha kell, megvizsgálja az
ellátottakat. Persze mindenkinek van saját orvosa, de nem mind-
egy, hogy sorban kell-e állni, várakozni egy sérült fiatallal a
rendelõben, vagy csak besétál az orvosi szobába, és már meg is
mondják, mi a baja, mit kell tenni, hová kell fordulni.

Szerencsére a hozzánk járó fiatalok — a lehetõségekhez képest
— egészségesek. Ha valami bacilust, vírust összeszednek, a szüle-
ik otthon tartják, meggyógyítják õket. Megdöbbentõ, hogy az
esetleges betegségeket a többiek, a nem sérült emberek ragaszt-
ják rájuk. Azért furcsa ez nekem, mert felnõtt, okos, a
környezetüket óvó emberekrõl van szó, akik mégis rendkívül
felelõtlenül tudnak eljárni. Soha nem dobnának el egy papír
zsebkendõt az úton, hiszen védik a környezetük tisztaságát, de
nem védik a környezetük egészségét. 

Mire is gondolok?
Mindennapi dolog: a kézmosás hiánya. Ide-oda szaladgál az

ember, hozzáér mindenhez (bevásárlókocsi, HÉV-kapaszkodó,
pénz, stb.). Rengeteg bacilus kerül a kézre. Aztán hazaér, és
kézmosás nélkül elkezd fõzni, vagy csak megsimogatja a gyerek
arcát (ezt esetleg már az utcán, mert „olyan kis édes”). És hopp:
a bacilus máris az ételben, a tányéron vagy a gyereken van. Milyen
egyszerû lenne: hazamegy, kezet mos (szappannal, alaposan). És
máris lehet nyugodtan fõzni, gyereket simogatni.

A „hõsi helytállás”. Megfázik valaki, folyik az orra, köhög. 2 nap
alatt rendbe jönne, de jön a kérdés: addig ki csinálja meg a
munkáját? Inkább hõsiesen jár tovább dolgozni. Mindenkire rára-
gasztja a bacilusokat, aztán csak kénytelen otthon maradni egy
szövõdménnyel, de már egy egész hétre (milyen meglepõ, azért
nem dõl össze a világ, a munka meg tudja várni. Lehet, hogy a két
naptól sem csõdölt volna be a munkahelye). És persze sikeresen
megfertõzte a munkatársát, aki aztán hazaviszi a betegséget a csa-
ládjába, és így tovább, folytatódik az egész elölrõl.

Miért nem természetes, hogy ahogyan a segítõ kutya csak
makkegészségesen megy közösségbe, úgy az ember is makk-
egészséges, ha mások közé megy?

Annyira egyszerû lenne pedig! Nekem, ha csak egy kicsit is
bágyadt vagyok, otthon kell maradnom.  Egy-két napot pihenek,
és máris farkcsóválva, boldogan megyek dolgozni. Nektek is csak
egy picit kéne odafigyelnetek: ha betegek vagytok, otthon marad-
tok, NEM VESZÉLYEZTETITEK A TÖBBIEKET. Tudomásul kell
venni: lehet, hogy te simán lábon kihordasz egy megfázást, egy
influenzát, ne adj’ Isten egy tüdõgyulladást, de a veled kapcsolatba
kerülõ, ha gyenge az immunrendszere, akár bele is halhat. És nem
lehet ránézésre megállapítani, ki az, akit leteríthet a te egyszerû
náthád.

És a legfontosabb: mossatok kezet (szappannal!!!),
szellõztessetek... szabaduljunk meg végre a vírusoktól!

Legközelebb vidámabb dolgokról, a húsvétról, a tavaszi játéka-
inkról, bulijainkról írok nektek. Addig is vigyázzatok magatokra!

Panka meséi 6.

Legdrágább kincsünk:
az egészség

Március 10-e után végre rendesen
kisütött a nap és nemcsak a bõrünkön,
hanem a lelkünkben is érezzük jóté-
kony melegét. Nekem különös öröm a
napsütés, mert nálunk a család
fürdõvizét is a nap ereje melegíti fel.
A napkollektort meg kell különböztetni
a napelemtõl (napcella): a kollektor a
fûtéshez vagy fürdéshez használandó
vizet melegíti fel, a napelem pedig
elektromos áramot állít elõ a nap ener-
giája segítségével. Ebben a cikkben a
napkollektorokkal fogok foglalkozni.
A legegyszerûbb napkollektorokat már
évtizedek, talán évszázadok óta hasz-
náljuk: egy állványra felteszünk
valamilyen tartályt, azt lehetõleg jó
sötétre festjük és várjuk, hogy a nap
ereje felmelegítse a tartályt.
Szaknyelven ejtõtartályoknak is nevezik
ezt a megoldást, mert a víz a saját
súlyánál fogva folyik ki belõle, Mégsem
nevezzük kollektornak, mert ahhoz
már komolyabb technikai megoldások
kellenek, amelyek meghatványozzák a
vízmelegítés hatékonyságát. 

Fajták
A napkollektoroknak manapság két faj-
tája terjedt el, a sík- és a vákuumcsöves
kollektorok. Az elõbbiek valamivel
régebbi technológiával készülnek,
kevésbé hatékonyak, mint a
vákuumcsöves kollektorok, ami fõleg a
tûzõ nyári napsütésben elõnyös, mert
akkor sokkal több napenergia éri el a
földet , mint amennyire átlagos haszná-
lat mellett egy családnak szüksége van,
ez a típus kevésbé hajlamos elforralni a
vizet, így a vízkõképzõdés veszélye is
jóval kisebb. Hátránya viszont, hogy a
kisebb erejû napsütést kevésbé hasz-
nosítja, tehát amikor nem süt sokat a
nap vagy nem elég erõsen. A vákuum-
csöves napkollektorok hatékonyabbak,
ami fõleg annak köszönhetõ, hogy a víz
itt csövekben melegszik fel, így a napsu-
garak beesési szöge sokkal nagyobb
tud lenni, mint egy síkkollektoron, ahol
a sík felület miatt — déli tájolásnál — a
kora reggeli és a késõ délutáni sugarak
már csak nagyon lapos szögben tudnak
találkozni a hõfelvevõ felülettel.
Aszerint, hogy a hálózati víznyomás
vagy egy elektromos szivattyú
tolja/szívja ki a tartályból a vizet, vagy
pedig a gravitációra bízzuk,
megkülönböztetünk nyomás alatti és
ejtõtartályos rendszereket.
A vákuumcsöves napkollektor az én
tapasztalatom szerint március elsõ
heteitõl november közepéig megbíz-

hatóan melegíti a vizet (ragyogó napsü-
tés esetén március elején is 25 fokot
emelt a 250 liter víz hõmérsékletén).
Hatékonysága lehetõvé tenné azt is,
hogy — legalább részben — a téli hóna-
pokban is ellássa a feladatát, de a mi
környékünkön nagyon ritkák a ragyogó
téli napok, ezért szerintem
érdemesebb a fagyok elõtt leengedni a
vizet, mert ha fagyállóval töltenénk fel,
akkor nagy környezetszennyezés lenne
majd egyszerre több száz liter fagyállós
vizet leereszteni. Nem készítettem
statisztikát, de az egyértelmû, hogy
ilyen viszonyok mellett nem érdemes
benne hagyni a vizet télire, hiszen a
felhõk mögül annyi meleget sem tud
termelni a téli nap, hogy a kollektor ne
hagyja megfagyni vagy leolvassza magát. 

Hatékonyságfokozás
A legegyszerûbb vízkinyerési módok
mellett persze sok mást is kezdhetünk
a nap által felmelegített vízzel.
Keringethetjük például fal- vagy
padlófûtési rendszerben, ahol nem kell,
hogy nagyon meleg legyen, mégis haté-
konyan át tudja adni a melegét a szoba
levegõjének. És azt is megtehetjük,
hogy a kevésbé napsütéses napokon az
egyéb (gáz vagy villany) bojlerünk
bemenõ csövére kötjük a napkollektor
tartályából érkezõ vizet, így a drága
energiahordozóval már jóval keveseb-
bet kell rajta melegítenünk, ami ismét
spórolást jelent. 
Természetesen minél bonyolultabb a
kollektor, és a beszerelés annál drá-
gább. 
Megtérülés
Egy komolyabbnak számító vákuum-
csöves rendszer néhány százezer
forintba kerül beszerelés nélkül, tehát
mindenképpen jó néhány (5-10) évre
kell tervezni a megtérülését. Ez attól is
függ, hogy milyen rendszert (gázos, vil-
lanyos vagy egyéb) szeretnénk kiváltani
vele. Fõleg gázos átfolyós
vízmelegítõknél („kombicirkó”) azon-
ban még egy hatást figyelembe kell
venni: a gyakori ki- bekapcsolgatás
helyett tavasztól nyárig pihen a cirkó,
így meghosszabbítjuk az élettartamát.
A megtérülést jelentõsen lehet fokozni,
ha a ház gépészetének tervezésekor
eleve számítunk arra, hogy kollektort is
bekapcsolunk majd a rendszerbe, mert
így a csõhálózatot jelentõs mértékben
optimalizálni lehet, míg utólagos besze-
relésnél már sokszor csak
alkalmazkodni lehet a meglévõ rend-
szerhez, ami adott esetben sok
fölösleges csõ beépítését vonhatja
maga után.
Mivel hamarosan bezárják a német
atomerõmûveket, a német energiaipari
tõke nagy része a megújuló energiafor-
rásokba fog átkerülni, és Németország
hamarosan zöldenergia-nagyhatalom-
má válik. Ha pedig így lesz, akkor az
Európai Unió — mint a német gazdasági
érdekek elsõdleges érvényesítõje —
hamarosan akciókba kezd és arra fog
bennünket ösztönözni, hogy térjünk át
megújuló energiaforrásokra, hogy a
német áruknak piaca legyen. Érdemes
tehát már most elkezdeni a tájékozó-
dást, hogy megalapozottabb döntése-
ket tudjunk hozni.             Túróczi Attila
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Építõipari kivitelezéseinkor gyakran szembe-
sülünk azzal, hogy a ház tulajdonosai a megren-
delt munkák mellé egyéb kisebb-nagyobb javí-
tási feladatokkal bíznak meg. Hogy mik ezek?
Például csöpög a csap; lötyög, kilyukadt a eresz-
csatorna; billeg a járólap a konyhában; felfagyott
a teraszburkolat vagy a járda; a vihar
megtépázta a kúpcserepeket a tetõn; nem
folyik le a kádból a víz,mert dugulás van; nem
tudja összerakni az ikeás bútort, mert nincs
ideje rá; nem mûködik a konnektor az ágy mel-
lett; permetezni kell a fákat, de már idõsebb a
tulajdonos; nincs idõ a fûnyírásra, csak hétvégén
stb...

Biztosan Önnel is elõfordult már , hogy a
mosogatógép elromlott , de nem volt , aki
elvigye a szerelõhöz. Vagy nincs aki összevágja a
tüzifát. Vagy nem nyílik az automata garázskapu.
Vagy elfagyott a kerti csap. Vagy nincs aki kitisz-
títsa az ereszcsatornát, mert magasan van...

Most bevezetett Otthon Szerviz szolgáltatá-
sunkal azoknak kívánunk segítséget nyújtani,
akik nem tudnak kihez fordulni az otthonukban
elõforduló kisebb-nagyobb feladataik megoldá-
sához. 

Fixen szabott óradíjért vállaljuk a házon belü-
li és a ház körüli  javítási és karbantartási mun-
kákat , illetve a ház körüli teendõk ellátását. 

Nyugodtan keressen meg bennünket telefo-
non vagy új irodánkban (Kistarcsa, Thököly u.
1), mert mi megoldást találunk az apró, de
Önnek nagy problémát jelentõ feladatokra.

Számunkra nem létezik túl kicsi vagy túl nagy
feladat . 

Hitkó László

06-30/583-8453  
Coll-Stock Kft.

Otthon Szervíz — avagy ezermestert mindenkinek!
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Eladó Kerepes külterületén 
655 m2 szántó. 

Érdeklôdni: 06 30/250-2828

Április közepétõl az ügyfelek immár a megye-
székhelyek kormányablakainál, illetve Vácott is
beadhatják pénzügyi fogyasztóvédelmi beadványa-
ikat, s ezek kitöltését a helyi ügyintézõk segítik —
errõl állapodtak meg a közigazgatási tárca, a jegy-
bank és az érintett kormányhivatalok vezetõi.

Együttmûködési keretmegállapodást kötött
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, köz-
igazgatási és igazságügyi miniszter és Matolcsy
György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke
arról, hogy a hazai megyeszékhelyeken, illetve Pest
megyében a Vácott található kormányablakok - a
kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálatai — átve-
szik a pénzügyi fogyasztóvédelmi beadványokat, és
továbbítják azokat az MNB Pénzügyi
Fogyasztóvédelmi Központjának vagy a jegybank
mellett mûködõ Pénzügyi Békéltetõ Testületnek
(PBT).

A keretmegállapodás alapján a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium (KIM) szándékát fejezi ki
az MNB-vel együttmûködve egy országos lefe-
dettséget biztosító integrált pénzügyi fogyasztóvé-
delmi rendszer kialakításában való részvételre. Az
együttmûködés elsõ ütemeként az MNB egyedi
megállapodásokat köt a megyei
kormányhivatalokkal a megyében élõ fogyasztók
pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztatása és

panasztételi lehetõségeinek biztosítása érdekében.
Az elsõ ütem tapasztalatait a felek szeptember 15-
ig értékelik, ezután az MNB, a KIM és a helyi kor-
mánymegbízottak közös egyeztetés nyomán
dönthetnek a pénzügyi fogyasztóvédelmi
együttmûködés további kiterjesztésérõl, azaz hogy
a megyeszékhelyen kívül mûködõ kormányabla-
kokban is beadhatók legyenek a pénzügyi pana-
szok.

A kormányablakok kijelölt ügyintézõi az ügyfél
kérésére segítséget nyújtanak a pénzügyi fogyasz-
tóvédelmi témájú nyomtatványok kitöltésében, s
azokat továbbítják az MNB-hez vagy —
szerzõdéses jogvita esetén - a PBT-hez. 

Az együttmûködés révén az MNB, a KIM és a
kormányhivatalok célja az, hogy közösen járuljanak
hozzá a fogyasztók pénzügyi kiszolgáltatottságának
jelentõs mértékû csökkentéséhez, pénzügyi
fogyasztóvédelmi jogorvoslati érdekeik érvényesí-
téséhez. Ennek fontos eszköze, hogy a felek ren-
delkezésre álló eszközeikkel szakszerû módon
támogassák a fogyasztók panasztételi jogának
érvényesülését.  

Sajtó Osztály
Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs Államtitkárság

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Pénzügyi panasztételi lehetõség 
a megyeszékhelyek kormányablakaiban is
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