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A karácsonyi koncert 
a Szent Anna templomban 
remekül sikerült. 
Itt mutatkozott be a városi kórus, 
jeles művészeink: 
Szerekován János operaénekes, 
Pászthy Viki  musical énekes, 
Pecsenyiczki  Balázs színművész, 
és egy pánsípművész,  mellett, 
a FEZZ  Zenekar közreműködésével.

Kerepes Város kórusa
A Forrás Művelődési Ház szándéka 

volt, hogy induljon kórus a falai között. 
Egy új közösség, egy új művészeti terü-
let mindig különös lehetőségeket rejt. 
A személyes kapcsolatokon túl a közös 
érdeklődési terület, a zene és az éneklés 
szeretete záloga lehet egy hosszú távú 
munka kezdetének. 

2015. szeptember 17-én, Tápai Dóra 
vezetésével már több szólamban szólt 
az ének. A tagok többsége több éves, 
évtizedes kórus-múlttal rendelkezik, de 
vannak, akik először próbálták ki a kö-
zös éneklés örömét.  Nagy lehetőség és 

motiváció volt az új kórus számára, hogy 
a közelgő ünnep kapcsán lehetőséget ka-
pott a hagyományos templomi karácso-
nyi koncerten való közreműködésre. A 
fellépés lehetősége az első három hónap-
ban megtanulandó repertoárnak irányt 
adott, egyházi- és karácsonyi művekkel, 
illetve egy régi népi kántálással mutatko-
zott be a kórus először, Kerepesen, 2015. 
december 23-án. A karvezető magas 
szakmaisága, vidám, barátságos stílusa 
meghatározta a próbák hangulatát, illet-
ve kizárta a lemorzsolódás lehetőségét. 
Tápai Dóra, a gödöllői Frederic Chopin 

Zeneiskola szolfézs és zenetörténet taná-
ra, több intézményben tanít óvodától a 
gimnáziumig. 

A ma még nőikarként működő Forrás 
Kórus előtt nagy út áll. Az első, bemu-
tatkozó fellépés után a világi kórusmű-
vek, ünnepkörökhöz köthető darabok, 
népdalfeldolgozások, klasszikus kórus-
művek, sőt reménység szerint vegyeska-
ri művek is bekerülnek majd a reperto-
árba. 

Csütörtökönként a Művelődési Ház-
ban várja soraiba az énekelni szerető, 
leendő tagokat a kórus, nagy szeretettel!

A FEZZ Zenekar a kiskórussal, 
előtérben Szerekován János Tápai Dóra kórusvezető

Pászthy Viki

A közönség felállva tapsol

Pecsenyiczki Baláz
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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.

Kerepes városában az utóbbi években több emlékmű is készült. Ke-
resztény szokás szerint a települések bevezető útjain, a település hatá-
rán kereszt szokott állni, jelezve a vándornak, hogy itt is keresztények 
élnek. Szép és illendő szokás volt, hogy a határba igyekvő emberek a 
kereszt vagy Krisztus szobor elé érve keresztet vetettek. Pár éve állí-
tottunk már keresztet Szilas végén, a Mogyoród felé vezető úton. Most 
a Kistarcsa felé haladó útra került a második, melyet Varga József kő-
faragó műhelyének köszönhetünk. A keresztállításban Varga József, 
Frajna András atya, valamint Fekete úr, aki a saját telkén biztosított 
helyet és jómagam vettünk részt. Így ez a szép feszület és rajta a míve-
sen kidolgozott szobor nem került a városnak egy fillérjébe sem. Az 
új emlékhelyet január 10-én szentelte föl plébános úr a hívek jelenlé-
tében.

Keresztállítás
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Képviselő-testületi ülés
Franka Tibor polgármester a decembe-
ri képviselő-testületi ülést az ünnepekre 
való tekintettel a szokásosnál korábbra, 
december 15-re hívta össze. A helyszín-
nek sem a szokásos tanácstermet jelölte 
ki, mert a Szilasvíz Kft-vel kapcsolatos 
napirend miatt a másik tulajdo-nost, 
Kistarcsa képviselő-testületét is meghív-
ta, hogy közös ülésen tudjanak dönteni. 
Ez azonban nem történt meg, mert a kis-
tarcsai küldöttség az utolsó pillanatban 
lemondta a részvételt. El tudott azonban 
jönni a Kft könyvelője, valamint az új 
vízmű építésének projekt-vezetője, Zsi-
ák Péter úr, aki be is számolt az új közös 
vízrendszer kiépítésének állapotáról. 
Az ülés megkezdésekor polgármester 
úr egy örömteli és egy szomorú hírről 
számolt be. Rendben megszületett Ja-
kab Mariann képviselő asszony máso-
dik gyermeke, gratuláltak hozzá, más-
részt néma főhajtással emlékeztek meg 
egy korábbi képviselő, Nagy Béláné 
(Szent-györgyi Emilia) elhunytáról.

Még a napirendi pontok tárgyalása előtt 
egy kedves köszöntés hangzott el, amely-
ben egy tanítónő, egy szülő és három 
iskolás gyermek mondott köszönetet 

Nagy Irén és Vig János képviselőknek, 
amiért az iskola 1.c osztálytermének ki-
alakításához jelentős anyagi támoga-tást 
nyújtottak.

Napirendi ügyek
A Szilasvíz Kft. adás-vétele és 
követelés-állományának 
engedményezése 
A Szilasvíz Kft. könyvelője ismertette, 
hogy a Kft-nek még 149 millió forint 
kintlévősége van, annak ellenére, hogy 
az utóbbi hónapokban sikerült 10 millió 
Ft-ot behajtaniuk. Egyedül a ZD Hunga-
ry céggel szemben 7,5 milliós követelést 
tartanak nyílván, és számos kisebb tétel-
lel tartozó lakostól sem tudták még be-
szedni az elmaradt vízdíjat. 
Franka Pál kérdésére, hogy a kintlevő-
ségből könyvelő asszony mennyit lát be-
hajthatónak, a válasz szerint 100 millió 
Ft körülire lehet még számítani, de elhú-
zódó időtartamban. 
Vig János utalt a Nagytarcsai Vagyonke-
zelő Kft. 27 milliós tartozására, amely-
nek 40 millió Ft körüli a törzstőkéje van, 

a tulajdonosa pedig Nagytarcsa Önkor-
mányzata. Javasolta a sürgős kapcsolat 
felvételt a tulajdonossal. Elmondta azt 
is, hogy a ZD Hungary valószínűleg vég-
elszámolás alatt áll. Egy másik jelentős 
összeggel tartozó, a Kistarcsai Úszóklub, 
mint társadalmi szervezet, feltehetően 
akár a saját vagyonából is köteles megfi-
zetni a tartozását. 
Bakai Kálmán kérdésére könyvelő asz-
szony úgy nyilatkozott, hogy a behajtá-
sok gyakorlatilag májustól indultak, s a 
lakosságtól 9 millió forintot sikerült ed-
dig beszedniük. Vannak azonban a Kft-
nek kiadásai is, ilyen a könyvelési díj, 
a FEB, az ügyvédi költség, valamint az 
igazgató és a saját bére. A cégnek vagyo-
na már nincs, csak kintlevősége. 
Gombkötő Róbert javasolta, hogy a be-
hajthatónak minősített 100 milliós kö-

vetelésállományra keressenek ehhez értő 
behajtó céget.
A képviselők megszavazták, hogy az 
Önkormányzat értékesítse a cégben lévő 
50 %-os tulajdonrészét. A polgármester 
készíttesse el a Szilasvíz Kft. követelé-
sál-lományának értékelését, és annak 
alapján szakértővel állapíttassa meg a 
cég értékét.

Beszámoló a Szilas-menti 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás működéséről 
Zsiák Péter projektvezető ismertette, 
hogy túl vannak a záró ellenőrzésen, az 
üzemeltetési engedély kikérése folya-
matban van. Nehézséget okozott a ku-
tak állapota, ezért jelenleg a szivattyú és 
raklapok cseréje történik, ami várhatóan 
márciusig befejeződik. Most már az új 
üzem tisztítja vizet, amelyet Kerepes kap, 
a nyomásfokozó zóna Szilason működik. 
Kistarcsát a Szolgáltató egyelőre fővárosi 
vízzel látja el. Ezt követően a többi kút 
felülvizsgálata és rendbetétele követke-
zik, mely várhatóan január végéig meg-
történik, s attól kezdve az összes kutat 
rákapcsolhatják a tisztító berendezésre. 
Így már elegendő lesz a vízmennyiség 
ahhoz, hogy Kistarcsát is innét láthassák 
majd el. Ha megkapják az ÁNTSZ enge-
délyét a csecsemővíz megszüntetésére, 
akkor zárulhat a projekt, várhatóan már-
ciusban. A teljes üzembiztonságot szep-
temberre érhetik el. A testület elfogadta 
a beszámolót.

A Régió 2007 Kft-vel kötött 
szerződés módosítása 
A buszjárat egyik, jelen lévő gépkocsi-

A testület Nagy Bélánéra, Emiliára emlékezik

Nagy Irén és Víg János az önzetlen támogatásért 
köszönetet mondó diákok és felnőttek társaságában
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vezetője ismertette, hogy Széphegyre 
- az iskolajáratot kivéve - menetenként 
jó ha 1 utas ül a buszon, azaz gyakorla-
tilag üresen közlekedik. A járatbővítés 
jelentős, korábban 180 kilométer ment a 
busz naponta, most 290-et. Ebből azon-
ban 80% üresjárat, ami borzasztó nagy 
szám. Kusnyár Mihályné, a menetrend 
módosítás egyik kezdeményezője sze-
rint az elhangzottak nem fedik a valósá-
got, szerinte igenis sokan utaznak, csak 
a széphegyi üresjáratokat fogadja el. Azt 
is a szemébe mondta a sofőrnek, hogy 
az utasoktól a jegy árát elkérik, ám nem 
adnak jegyet cserébe. Kérte, hogy az idős 
emberekre tekintettel, ne csökkentsék a 
járatsűrűséget.
A döntés során a képviselők megren-
deltek, még egy járatot. (Az így ismét 
módosított menetrendet a 2015. decem-
beri lapszám hátoldaláról olvasóink már 
ismerhetik. – a szerk). A döntés miatt 
emelkedő költségek fedezetére bruttó 
30.000,-Ft-ot rendeltek.

„Megbízási szerződés Kerepes egész 
területére vonatkozó felszíni 
vízrendezés és csapadékvíz elvezetésre 
vonatkozó részletes 
megvalósíthatósági tanulmány 
készítése” 
A testület döntött az új közbeszerzési 
szabályok szerinti pályázat kiírásról.

A gyermekétkeztetés intézményi 
térítési díjának megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Szabó Anikó, a Pénzügyi Bizottság elnö-
ke ismertette, hogy az előterjesztés az új 
szállító, a Zóna Kft. árairól szól.
Franka Tibor polgármester kikérte az 
érintett intézményvezetők véleményét 
az új konyha által nyújtott szolgáltatás-
ról. Mind óvodavezető asszony, mind 
az iskolaigazgató úgy nyilatkozott, hogy 
egyelőre jónak találják mennyiségi és 
minőségi tekintetben, s remélik, hogy ez 
nem csak kezdetben lesz így. A rendelet 
módosítását egyhangúlag elfogadták.

A szociális szolgáltatásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló önkormányzati rendelet
módosítása 
Ezt a rendelettervezetet is egyhangúlag 
megszavazták.

A közterületek rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 
Ezt a rendelettervezetet is egyhangúlag 
megszavazták

A Szabó Magda Városi 
és Iskolai Könyvtár beiratkozási 
díjának megállapítása 
Az új díjtételeket a testület eldöntötte. 
(A díjtételek megtalálhatók lapunk 15. 
oldalán. )

A Wéber Ede utca 1713/2
helyrajzi számú ingatlanra
 vonatkozó bérleti
szerződés meghosszabbítása 
Polgármester úr ismertette, hogy a cím-
ben jelzett ingatlan az orvosi rendelő. A 
döntés szerint az 1350 m² területű ingat-
lanon található orvosi rendelők, védőnői 
szolgálat és gyógyszertár helyiségeket 
magába foglaló épületből a gyógyszer-
tári helyiséget továbbra is bérbe adják a 
Tölgyfa Patika Bt-nek.

Beszámoló a Településfejlesztési és
Idegenforgalmi Bizottság 
2015. évi munkájáról 
A beszámolót elfogadták.

Kerepes Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2016. évi munkatervének elfogadása 
A munkatervet elfogadták.

Gyalogos járda, gyalogátkelőhely 
és gyalogos HÉV átjáró engedélyezési
tervdokumentációjának elkészítésére
vonatkozó beszerzési eljárás 
A Hegy utcától a HÉV átkelőig tartó sza-
kaszra kívánnak járdát létesíteni a kép-
viselők. Ennek meg tervezésére adták 
szavazatukat. 

Önkormányzati intézmények
energetikai felülvizsgálata 
A döntéssel jóváhagyták a tanúsítványok 
beszerzését a jelzett témában.

Az iskolai tornaterem üzemeltetési 
szerződésének jóváhagyása 
Az előterjesztést megszavazták

A Rákóczi Szövetséggel kötött 
szerződés utólagos jóváhagyása 
A határon túl élő, magyar iskolák első 
osztályába iratkozó gyermekek szüleit 
támogatták gyermekenként 5000 fo-
rinttal. A támogatási szerződés összesen 
100.000 forintról szólt.

A 322/2015.(XI.24.) és 
323/2015.(XI.24.) Kt. határozatok
módosítása 
A képviselőknek azt kellett eldönteni, 
hogy a tervezett laptop vásárlás összege 
nettó vagy bruttó 200.000 Ft legyen.
Vig János javasolta, hogy az összeg mi-
nél nagyobb részét fordítsák a hard-
ver-re, és ingyenes operációs rendszer-
rel szereljék föl a gépeket, mivel az Office 
rendszer eleve 70-80 ezer forintba kerül. 
Dr. Vaszil László támogatja a javaslatot, 
hogy a képviselők a saját pénzükből ra-
kathassanak rá szoftvereket kívánságuk 
szerint. 
Mivel többen már az előző ülésen jelez-
ték, hogy nem tartanak igényt laptopra, 
így mindössze 5 gép vásárlásáról kellett 
dönteni. Megszavazták, hogy ingyenes 
szoftverrel szereltetik fel azokat és 1 
millió Ft+áfa összeget határoztak meg 
hozzá.
A képviselők szavazatainak nyilvántar-
tásához szavazógép vásárlásáról is dön-
töttek, melyhez  1.400.000 Ft + Áfa ösz-
szeget rendeltek. 

A Nepomuki Szent János szobor 
felújítása 
A képviselő-testület hozzájárult, hogy 
Franka Tibor polgármester, Kampfl Já-
nos és Szegedi István magánszemély-
ként a saját költségükön szakszerűen 
helyreállíttassák a szobrot. A felújításhoz 
szükséges hatósági eljárásokat az Ön-
kormányzat, mint tulajdonos nevében 
megrendelhetik, szintén a saját költsé-
gükre.

A 305/2015.(X.27.) Kt. határozat 
kiegészítése 
Kerepes Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete jóváhagyta Horváth László 
és Horváth Lászlóné lakosokkal a tulaj-
donukat képező, Kerepes belterület 2404 
helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogá-
nak átruházását is érintő Életjáradéki 
Szerződését. 

Vendégek dr. Vaszil László mellett
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Mi a legfontosabb megoldandó feladat Kerepesen, 2016-ban? 
Szerkesztőségünk kérdésére Franka Tibor polgármester úr válaszolt

Egyedül nem megy! - az állammal közösen 
lehetséges az iskolabővítés

Az új év egyik kellemes híre, hogy 
előrelépés történt a régóta várt iskolabő-
vítés projektben. Már korábban kértük 
az emberi erőforrások miniszterét, illet-
ve a belügyminiszter urat, hogy a kere-
pesi általános iskola bővítését az állam, 
mint fenntartó vállalja föl.

A bővítés, a fejlesztés a mindenkori 
fenntartó, vagyis az állam, és a működte-
tő, vagyis Kerepes város közös felelőssé-
ge. Tudvalévő, hogy az ország szinte bár-
melyik városa képtelen arra, hogy a helyi 
adóforintokból iskolát bővítsen, építsen, 
de ez már nem is a feladata.

Mi már amit saját erőből lehetett, azt 
megtettük. Három osztálytermet ala-
kítottunk ki, a könyvtárt kitelepítettük 
az épületből, már régen nincs az isko-
lában tanári szoba, stb. Több hely már 
egyszerűen nincs! Pedig várhatóan eb-
ben az esztendőben is három, de lehet, 
hogy négy első osztályt töltenek meg a 
csemeték, akiket el kell helyeznünk. Ke-
repes város önkormányzata erőn felül is 
vállalta, hogy átmeneti időre két konté-
ner-tantermet biztosít, vizesblokkal és 
légkondicionálóval felszerelve. Ennél 
többet nem tudunk vállalni. Persze ki-
tűnő állapotú konténerekben gondolko-
dunk, ahol egy-egy osztály legalább két 
tanévet kényelmesen el tud tölteni. Így 
gondolkodva jutottunk el odáig, hogy 
érdemesebb talán új konténereket vá-
sárolni, mert azokat a későbbi években 
más feladatokra is tudnánk használni, 
akár hivatali helyiségnek, akár a Kft-nk 
irodájának is alkalmasak lennének.

Most az örvendetes hír az, hogy az 

oktatási államtitkárság megkeresésünkre 
úgy nyilatkozott, hogy hamarosan hely-
színi felmérést végeznek nálunk. Még 
januárban műszaki emberekkel együtt 
kiszáll hozzánk egy bizottság elemezni 
az adottságokból fakadó megoldási le-
hetőségeket. Ezt tekinthetjük majd az 
első lépésnek az állam által végzett isko-
labővítésnek. Összességében legalább 5 
további tanteremre van szükségünk. Ha 
a szakemberek úgy látják, hogy célszerű 
az önkormányzat épületében kialakítani 
a szükséges férőhelyet, azt is el tudjuk fo-
gadni. Akkor a Hivatal elköltöztetéséhez 
kérjük az állam segítségét. Ez a hosszú 
távú megoldás. 

Addig is gondoskodnunk kell a szep-
tembertől bekövetkező teremhiány ki-
váltásáról. Ezért akarok találkozni az 
államtitkár asszonnyal és mindenki más-
sal, aki ebben az ügyben illetékes, hogy 
amíg a beruházás megtörténik, addig is 
rendes megoldást tudjunk biztosítani a 
gyerekeknek. Mivel az iskolabővítés az 
állam feladata, azt akarom elérni, hogy 
vegyenek részt a beruházás megtörtén-
te előtt is a terhekből, azaz vegyenek ők 
is 2 konténert a mellé, amit mi vásáro-
lunk. Nem költhetjük a járdákra, utakra 
szükséges összeget olyan föladatra, ami 
csak részben a miénk, sokkal inkább az 
államé.

Van azonban elvben még egy lehe-
tőség. Ha az állam nem szán erre pénzt, 
hogy ezt a helyzetet építéssel oldja meg, 
akkor megteheti, hogy autóbuszokkal 
naponta elhordatja az itt el nem férő 
osztályokat más települések iskoláiba. 

Érthető, hogy ezt minden erőnkkel meg 
akarjuk akadályozni, ezért vállaltuk ön-
ként a két konténer-terem vásárlását 
is, hogy lássák, nem csak a markunkat 
tartjuk. Azonban ez a megoldás azért 
sem járható út, mert ismereteink szerint 
a környékbeli települések iskolái is tele 
vannak, sőt némelyik hasonló gonddal 
küzd. Például Nagytarcsán már most is 
két konténerben is folyik oktatás, és Kis-
tarcsa is erre készül.

Nekem a gyerekek és Kerepes város 
érdekeit kell néznem rövid távon is, de 
ugyanakkor határozottan követelem, 
hogy készüljön el az iskolabővítés is, 2-3 
éven belül. Ennek első, valóban bíztató 
jele az, hogy jönnek fölmérni, helyszí-
nelni a szakemberek. 

A konténereket a tornaterem olda-
lához tervezzük elhelyezni. Hogy mely 
osztályokat telepítjük majd oda, azt az 
iskola igazgatója fogja - kellő mérlegelés 
alapján - eldönteni.

Mindeközben viszont örülünk és büsz-
kék vagyunk, hogy 5 év alatt sikerült a le-
robban, minden tekintetben tönkre tett 
iskolát ilyen színvonalra felhozni. Minden-
kinek köszönet jár érte, aki tett érte.

(Polgármester úr államtitkár asszony-
nak küldött, megoldást sürgető levelét 
lásd a következő oldalon)

Munkálatok a temetőben
Bővítenünk kell a temetőt is, sajnos 

nem élünk örökké. Ez is egy kötelesség, 
tisztességgel ápolni elhunyt hozzátar-
tozóink sírját, emlékét. Most a temető 
Szabadság út felöli lepusztult kerítését 
építjük újjá. Ezzel együtt rendbe tesszük 
a kerítés környékét, fákat kell kivágni, 
stb. Az eddig elhanyagolt parcella helyén 
legalább 80-100 sírhelyet tudunk majd 
kialakítani. 

Van a temetőben egy több száz éves 
szobor, mely Nepomuki Szent Jánosnak 
állít emléket. Ez a szobor megérett arra, 
hogy restauráljuk. Hárman vállalkoz-

tunk rá, hogy térítésmentesen rendbe te-
tetjük a szobrot: a temetőfenntartó Szigü 
Zrt. vezetője, a Magyar Műkő Szövetség 
elnöke, valamint én, magánemberként. 
Az összes költség a becslés szerint közel 
300.000 Ft, a szállítással együtt. A mun-
ka jelentős részét kőfaragó mester végzi, 
megfelelő műemléki engedélyek beszer-
zésével, az anyag és egyéb költségeket 
pedig mi: Szegedi István, a Szigü Zrt. tu-
lajdonosa, illetve jómagam. Reményeink 
szerint tavasszal visszakerül a helyére a 
megifjodott, megszépül szobor, Kerepes 
legrégibb műemléke.
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Czunyiné dr. Bertalan Judit
Köznevelésért felelős Államtitkár Asszony részére
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1055, Budapest, Szalay u. 10-14.

Tisztelt Államtitkár Asszony!
Kerepes Város általános iskolájának, a Kerepesi Széchenyi István Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola, halaszthatatlan bővítése ügyében küldött és 
részletesen dokumentált jelzésemre Államtitkár Asszony szíveskedett válaszol-
ni, amit ezúton köszönök. (49757-1/2015/KOKAB) Mivel akkor adatokkal 
támasztottam alá kérésünket, most ezekkel, engedelmével nem terhelem.

Ugyanakkor tisztelettel érdeklődöm, hogy az eltelt három hónap alatt történt-e 
előrelépés, amelyről Államtitkár Asszony a levelében említést tett? Minket 
nagyon sürget az idő. A 2015-ös esztendőben 10 milliós költséggel még volt 
lehetőségünk a fenntartó helyett, négy új tantermet kialakítani, de a 2016-17-es 
tanévben erre már nincs lehetőségünk. (Tavaly a könyvtárat, a tanárit és más he-
lységeket költöztettünk ki az iskolából, vagy alakítottunk át, röviden elmentünk 
a falig.)

Kerepes városában az óvodából 2016. tanévre 95-105 közötti létszámmal kerül-
nek ki az első osztályba jelentkező gyerekek, akik közül akár tavaly, várhatóan 
négy új osztály indulhat, de jelen pillanatban egyetlen osztálytermünk sincs, 
nemhogy négy. Elképzelni is borzasztó, mi lesz a városban, ha egyetlen gyer-
meket sem tudunk elhelyezni, illetve azokat a tankerület buszokkal szállítaná el 
más iskolákba. Pánczél János tankerületi igazgató tájékoztatott, hogy Budapest 
környékén a járásban sehol sincs ennyi férőhely, ez a megoldás kudarchoz, il-
letve komoly szülői elégedetlenséghez vezetne.

Tisztelt Állaltitkár Asszony!
Városunk demográfiai mutatói (a lakosság száma: 10.265 fő, ezen belül a 0-14 
éves korú gyermekeké 1447 fő) még hosszú évekig - hál’ Istennek - biztosít-
ják az „utánpótlást’*, vagyis indokolják az azonnali bővítést, illetve az azonnali 
ideiglenes négy tanterem felállítását 2016 őszétől. Önkormányzatunk fenntartói 
segítség nélkül nem képes a feladatnak megfelelni. A közöttünk megköttetett 
szerződés értelmében a fejlesztés, bővítés a fenntartó és a működtető közös 
érdeke, de a fenntartó kötelezettsége. Kerepes partner szeretne lenni ebben, az 
azonnali és a hosszú távú megoldásban, illetve az elégedetlenség megelőzésé-
ben. Azért fordulok Önhöz, mert az idő sürget, nagyon sürget. Egyébként la-
kossági fórumon és az azt követő kérdőíveken összesen 719 érintett szülő kéri a 
fenntartó segítségét, az iskola azonnali bővítését, gyermekeik helybeni iskoláz-
tatását.

Helyzetünk sajátságos, az iskola és az Önkormányzat épületeit, azok elhelyez-
kedését, telekméreteit illetően. Vannak elképzeléseink és ötleteink, amelyeket 
levelezés útján lehetetlenség részletesen bemutatni. Kérem Államtitkár Asszo-
nyt, hogy tegye lehetővé a személyes találkozást, ahová velem jönne az iskola 
igazgatója, illetve képviselő társam, a helyi Fidesz alelnöke és a város jegyzője.

„ Január, február itt a nyár...” - írja a költő. Valóban múlik az idő, ezért az ügy 
sürgősségére való tekintettel, ismételten kérem megértő és gyors segítségét. 
Egyedül nem megy!

Kerepes, 2016. január 6.

Képviselői 
Fogadóórák

Nagy László 

2016-ban februártól minden hó (kivéve 
augusztus) első szerdáján a Forrás Mű-
velődési Házban 18:00-tól fogadóórát 
tart.

Víg János 

Tájékoztatom a tisztelt lakosokat, hogy 
képviselői fogadóórával egybekötött la-
kossági fórumot tartok
2015. január 27-én, szerdán 18:00 órai 
kezdettel Kerepesen a Forrás Művelődé-
si Házban (Kerepes, Templom u. 3), 
valamint
2015. január 29-én, pénteken 18:00 órá-
tól Szilasligeten a Közösségi Házban 
(Kerepes-Szilasliget, József Attila park 
3.)
Témák: képviselői beszámoló, lakossági 
csatlakozás az új rádiós segélyhívó rend-
szerhez (SZEM mozgalom), közbizton-
sági kérdések, Hungaroring zaj-ügy, szi-
lasi nagyrét, stb.
Az eseményekre meghívtam a körzeti 
megbízottakat is, így rendőreinktől is le-
hetőség lesz kérdezni, tájékozódni.
Sok szeretettel várom Önöket!
Víg János Önkormányzati képviselő
Jobbik
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Értesítés a kötelező kéményseprő-ipari feladatok ellátásáról
A 2012.évi XC törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról valamint a 63/2012.( XII. 11.) BM rendelet és 347/2012 
(XII.ll.) Kormányrendelet értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat - a te-
lepülési Önkormányzat közigazgatási határain belül - a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. Az Önök települését 
kollégáink 2016.01.12. és 2016.06.05. között keresik fel. A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink fényképes igazol-
vánnyal, illetve névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

Baksza József kirendeltség vezető 
Gödöllő, Remsey Krt. 12. - 06-28/419-534

Gombkötő Róbert
beszámoló a 2015 évi 
képviselői munkáról

18 testületi és rendkívü-
li testületi ülésen vettem 
részt. 32 alkalommal a 
bizottságok munkájában 
is részt vettem. 31 rendez-
vényen és 28 kitelepülésen 
voltam jelen, mint vendég 
vagy rendező, 1 rendeletet 
több határozati javaslatot 
nyújtottam be. Az átlátha-
tósági rendeletet lesöpör-
ték az asztalról.
Többször éltem a napi-
rend előtti hozzászólás 
jogával is.

Többször szóvá tettem, hogy miért nincsenek a középületeken 
Európa Uniós zászlók, hiszen Kerepesen az elmúlt években 
komolyabb fejlesztések Uniós pénzekből épültek. Ezért ren-
deztünk egy demokratikus sétát Kerepesen és végigjártuk az 
EU-s pénzből épült beruházásokat. /Megtekinthető:Youtube: 
Az első Demokratikus Séta Kerepesen/
Tüntetést szerveztem a helyi Szolidaritás Mozgalom aktivistá-
ival a korrupció ellen, melyre egy időben került sor az Együtt 
országos tüntetésével. Több helyi Civil Szervezet képviselője és 
volt képviselő is elmondta véleményét a Kerepesen korrupció 
gyanújában leledző esetekről.
/Megtekinthető: Youtube, Szolidaritás Kerepes tüntetés a kor-
rupció ellen, 2015. 04. 19. 3./
Tüntetést szerveztem a Magyar Szolidaritás Mozgalom helyi és 
Budapest 15-16.-kerületek csoportjai rendezésével, a kistarcsai 
kórház parkolójának fizetőssé tétele ellen, melyről az RTL-klub 
is többször beszámolt. /Megtekinthető: Youtube, Tiltakozás a 
kistarcsai kórház parkolójának fizetőssé tétele ellen./ Ez volt az 
egyetlen eset, amikor a Franka Tibort támogató többség helyt 
adott a határozati javaslatomnak. Jóhiszemű akarok lenni és 
nem feltételezem, hogy tudták, úgy sem születik pozitív döntés 
a Kórház és az érintett Önkormányzatok között! Ha nem tör-
ténik valami csoda, akkor a következő kormányváltásig várni 
kell a korruptnak tartott fizetős parkoló megszüntetésével.
Természetesen a jövőben is arra fogok törekedni, hogy ne tör-
ténjen olyan eset, ami a választópolgárok akaratával szemben, 
a hátuk mögött akarnak kiügyeskedni. Sajnos érdemi dönté-
seket a többség hozza én csak, mint ellenzék a nyilvánosság 
erejére tudok támaszkodni és szóvá tenni a köz akaratát.
Az elmúlt évben a következő adományokkal segítettem a rá-
szorulókon:
Laptop, televízió, könyvek, mosógép, számítógép, ruhák és tar-
tós élelmiszerek, egy falat kultúra, ételosztás és jó szó!
Tisztelettel:

Gombkötő Róbert képviselő
Együtt Párt Kerepes

Megdöbbenés helyett
Egy éve tart a népvándorlás Európába. A Közel-Keletről és Af-

rikából körülbelül másfél millió ember érkezett az EU-ba. Az okok 
szerteágazóak: van aki a háború elől menekül, van aki az évek óta 
tartó aszálytól, és van aki a tévében látta, hogy milyen csodás az élet 
az Öreg Kontinensen és útnak indult egy jobb élet reményében. 
Eközben a németek osztottak-szoroztak, és rájöttek, hogy egy spa-
nyol, lengyel vagy magyar vendégmunkás többet kérne a munkájá-
ért, mint egy szudáni, szír vagy afgán menekült. Egy európai nem 
targoncázna ezerötszáz euróért – szerintük. Németországban a ter-
mékenységi ráta 1,3, ami alapján érthető, hogy a németek aggódnak 
a nyugdíjrendszerükért is. Az olcsó munkaerő és a nyugdíj megmen-
tése vezethette rá a németeket arra, hogy meghívót küldjenek a szí-
reknek. A papírok nélküli, magukat szírnek valló menekültek tovább 
özönlenek Európába.

Az amerikai Pew Research Center még 2013 tavaszán tette közzé a 
„The World’s Muslims: Religion, Politics and Society” című tanulmá-
nyát, amelyben 38 ezer fős mintán készítettek közvélemény-kutatást 
az iszlámhívő lakosság körében 39 országban. A válaszok aránya erő-
sen nyugtalanító. Afganisztánban a válaszadók 56%-a indokoltnak 
tartja az iszlám hit védelmében elkövetett öngyilkos bombamerény-
letet civilek ellen. Hasonló az arány Egyiptomban is (57%). Szeptem-
berben az Iszlám Állam bejelentette, hogy ez idáig a menekültek közt 
elvegyülve 4000 terroristát juttattak be az EU-ba. Mégis megdöbben-
tünk novemberben a párizsi terrortámadáson. 

Az afgánok szerint egy állam törvénykezése az iszlám törvényke-
zésen, a sharián kell alapuljon (99%), amivel az irakiak zöme (91%) 
és az egyiptomiak közel háromnegyede (74%) egyetért. Arról a sha-
riáról van szó, amiben egy nemi erőszak vádja csak akkor áll meg, ha 
négy férfi tanúsítja a bűncselekményt. Életszerű, nem? És mi, európa-
iak csodálkoztunk a szilveszteri eseményeken.

Egy belga iszlamista mosolyogva nyilatkozott a tv-ben, hogy 30 
éven belül úgyis iszlamista államot csinálnak az EU-ból, hiszen míg 
egy flamand családban egy-két gyerek születik, addig neki négy fe-
leségtől tizenhat gyermeke lesz minimum. Mikor felnőnek olyan 
pártra fognak szavazni, amelyik majd bevezeti az ő törvényeiket. Az 
idő nekik dolgozik, fegyver nélkül, demokratikus úton is el tudják 
foglalni Európát. Ha minden így megy tovább, akkor a menekültek 
csak felgyorsítják a folyamatot, és akár 20 éven belül bekövetkezik ez 
a forgatókönyv. A most születő lányok úgy fest burkában fognak tán-
colni a szalagavatón. Tilos lesz koccintani szülinapon és ajándékoz-
ni karácsonykor. Akkor majd végképp késő lesz megdöbbenni vagy 
csodálkozni.

Egy országnak persze szuverén joga eldönteni, hogy milyen jövőt 
választ magának. Abba, hogy a németek vagy a belgák mit miért csi-
nálnak, nincs beleszólásunk, legfeljebb véleményünk. Abba viszont 
nagyon is van, ha a számukra felesleges migránsokat ránk akarják 
sózni, ahogy ezt a kötelező betelepítési kvótával szeretnék kivitelezni.

El kell döntenünk, hogy milyen jövőt szánunk magunknak és 
gyerekeinknek. El kell döntenünk, hogy a saját kis megtermelt pén-
zünket a magyar szegényekre fordítjuk, vagy idegenek tömegeire. 
El kell döntenünk, hogy akarunk e tenni e sötét jövőkép ellen, vagy 
passzívan végignézzük az életünket, mint egy katasztrófafilmet. Ha 
tenni akarunk ellene, akkor van egy jó hírem: most még nem kell 
fegyvert fogni, most még elég egy aláírással deklarálnunk, hogy békés 
jövőt szánunk lányainknak és fiainknak. A brüsszeli bürokraták csak 
ebből értenek: a papírból. Ezért gyűjt kormánypártunk aláírásokat. 
Az a kormánypárt, amelyik szerencsére nem akarja leváltani a népét.

Persze segítséget adhatunk és adunk is az idegen rászorulóknak 
– most például a Katolikus Egyház hirdetett adománygyűjtést a Kö-
zel-keleten üldözött keresztények számára. De ne külső utasításra te-
hessük ezt, hanem önként és szabadon!                      Farkas Domonkos
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Jakab Mariann, a Településfejlesztési és 
Idegenforgalmi Bizottság elnöke beszámolója 
a 2015-ben végzett önkormányzati munkáról

Nagyon köszönöm a bizalmat, mellyel megtiszteltek 2014 októberében. Nagy lelkesedéssel és energiával 
vetettem bele magam a munkába, de kétségtelen, hogy a 2015-ös év a számomra tanulóév volt, hisz ko-
rábban még soha nem voltam képviselő. Szerencsére a képviselői munkában és a bizottsági elnöki tisztség 
betöltésében komoly segítséget jelent az, hogy rendkívül jó szakemberek véleményére támaszkodhatom a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai közt, mint jegyző úr, főépítész asszony és a Műszaki Osztály tagjai.

Sok olyan fejlesztési elképzelés megvalósításához tettük meg 
az „első lépéseket”, vagy készítettük elő, melyeket nemcsak a 
saját körzetemben (5.sz.), de a település egészére nézve fon-
tosnak találok. Települési szinten az egyik legfontosabbnak a 
csapadékvíz elvezetés megoldását tartom. Ezért szorgalmazom 
az ez irányú terveztetéseket, hogy pályázati lehetőség esetén 
azonnal indulni tudjunk, mert ehhez igen sok pénz szükséges, 
s ezt csak pályázatokból remélhetjük. A terveztetés első lépése-
ként a testület a 2015 decemberi ülésén elfogadta a közbeszer-
zési eljárás megindítását a település egész területére vonatkozó 
felszíni vízrendezés és csapadékvíz elvezetésre vonatkozó rész-
letes megvalósíthatósági tanulmány késztésére. 

Másik szívügyem a város játszótereinek biztonságossá tétele. 
A testületben támogatást nyert és meg is valósult 2015-ben az 
Alföldi utcai játszótér körbekerítése meg is történt, itt már nem 
kell félni attól, hogy egy kisgyermek óvatlanul kiszaladhat az 
úttestre. Átnézettük, javítottuk, szükség esetén cseréltük a ját-
szóterek eszközeit balesetvédelmi szempontból, megszereztük 
mindegyikhez a TÜV minőségi igazolásokat is. 
2014 végén kihelyeztünk szabadtéri fittness eszközöket is, ami-
ket felnőttek is használnak. Érthetetlen viszont, hogy vannak, 
akik abban lelik örömüket, hogy a kisgyermekek játékait, a ját-
szótéri eszközöket megrongálják!!! Igyekszünk ez ellen véde-
kezni a jövőben, például térfigyelő kamerák telepítésével. 
Jelenleg három játszóterünk van, az Alföldi utcai, a Magtár téri 
és Szilason az Állomás utcai. Ennyi nem elegendő egy ekkora 
településen, hosszú távú célkitűzésem, hogy még legalább to-
vábbi egy jól felszerelt játszótér kialakítása valósuljon meg az 
elkövetkezendő években. 

Egyébként is fontosnak érzem, hogy legyen minél több olyan 
közösségi tér a városban, ahol a lakosság össze tud jönni, be-
szélgetni, kiülni, gyerekekkel, vagy gyerekek nélkül. Ezzel is 
szeretném Kerepest kimozdítani az alvóvárossá merevedett 
állapotából. Nyitott vagyok a lakosság javaslataira, észrevétele-
ire, hiszen ők tudják a legjobban a környezetük igényeit. A vá-
ros honlapján található email címemre szívesen várom az ész-
revételeket, a konstruktív kritikákból pedig igyekszem tanulni. 

Nemcsak a körzetem lakóinak, de úgy gondolom, hogy az 
egész településnek fontos a Hegy utcai járda folytatása, ezért 
igyekszem én is ezt a beruházást sürgetni. Egyelőre csak Szabó 
Magda emlékművéig tart a járda, s onnantól már csak az út-
testen lehet gyalogosan közlekedni a Szőlő utca felé. Ismerve a 
lejtőn eleve felgyorsuló gépkocsikat, ez igen veszélyes. A járda 
folytatásának a tervezése megtörtént, december végén kaptuk 
meg az engedélyes terveket, várjuk annak jogerőre emelke-
dését. A megvalósításhoz be kell még állítanunk a szükséges 
összeget a 2016-os költségvetésbe. A járda folytatását abból a 
pénzből szerettük volna megvalósítani még a 2015-ös évben 
Nagy László és Szabó Anikó képviselőkkel közösen, melyet egy 
korábbi testületi döntés értelmében a képviselők a saját terüle-
teik fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására szánhattak. A 
fejlesztéssel leginkább érintett három körzet képviselőinek ösz-

szefogása a 2016-os évben is érvényes lesz és reményeink sze-
rint még az első félévben megépülhet teljes szakaszon a járda.

2015-ben az integrált településfejlesztési stratégia elkészíté-
sével kapcsolatos egyeztetés volt a fő feladatunk. Kötelezően, 
minden településnek el kellett készíteni ezt a kötetnyi tanul-
mányt, ami részletesen tartalmazza a város hosszú távú, 10-
20 évre előre tekintő terveit, településfejlesztési elképzeléseit, 
és az akció-területeket. A munkálatokba nagyon sokan részt 
vettek, azonban oroszlánrészét a főépítész asszony végezte. A 
stratégia megléte (azon túl, hogy kötelező) azért is fontos, mert 
a pályázatoknál ezzel tudjuk igazolni, hogy nem hirtelen ötlet 
vezérelte a pályázatunkat, hanem megtervezett, a városképbe 
körültekintően beillesztett elképzelés alapján szeretnénk vala-
mit megvalósítani. 

Képviselőtársaimhoz hasonlóan én is támogattam és nagyon 
örülök, hogy a település megegyezett a fafaragó művész Hor-
váth házaspárral, akik életjáradék fejében Kerepesnek ajándé-
kozták hosszú életművük művészi remekeit, amely így egyben 
maradhat és művészi értékével a települést gazdagítja.  Remél-
hetőleg a közeljövőben egy kiállítás keretében megismerked-
het a nagyközönség az életmű néhány gyönyörű példányával. 

Az említetteken kívül természetesen én is, és a bizottságunk 
tagjai is folyamatosan foglalkozunk a város többi napirendre 
kerülő ügyével, kezdve az iskolabővítéssel kapcsolatos felada-
tokkal. Közösségi terek mellett több városi intézményre is szük-
ségünk lenne, én személy szerint szívesen látnék egy minden 
igényt kielégítő önálló városi könyvtárat is. Fontosnak tartom, 
hogy az ivóvízminőség javító projekthez hasonlóan több közös 
projekt valósulhasson meg a szomszédos településekkel. (pl: 
szennyvízelvezetés, kerékpárút kialakítás). Nagy volumenű be-
ruházásokra a települések kis százaléka olyan szerencsés, hogy 
ne szoruljon külső segítségre, főleg komplex nagy fejlesztések-
nél fontos az összefogás. Pest megye egyébként sincs eleresztve 
pályázati lehetőségekkel, a meglévő pályázatoknál jellemzően 
alacsony a támogatási intenzitás, és kiélezett harc folyik a tele-
pülések között még ezekért is nyilván.  

Windhager

100 Ft/m2 áron 1-10 ha 
méretű földet vásárolnék, 

mezőgazdasági 
hasznosításra. 
30-335-9050



KEREPESI VÉLEMÉNY         
T

Á
JÉ

K
O

Z
TA

T
Á

S

10 2016. 01. szám Január

Kérdőíves közvélemény-kutatás a Csicsergő óvodával szembeni 
zöld felület megújításáról

A Kerepesi Vélemény 2015. decemberi lapszámában az Összefogás Kerepesért Egyesület a MOL Zöldövezet program első for-
dulóján való sikeres szerepléséről adott hírt, mellyel egy időben kérdőíves felmérést indított el. A megjelent kérdőívet online 
felületen 2015. december 31-ig 29-en töltötték ki, ezen felül további 2 kézzel kitöltött kérdőívet adtak le a Művelődési Házakban. 
A kérdések elsősorban a helyszín közösségi térré való kialakításával kapcsolatos lakossági elképzelésekre koncentráltak.

A kiértékelt válaszok rövid összefoglalója:
31 válaszadó 93%-a egyetért azzal, hogy a terület úgy legyen kialakítva, hogy minden korosztály számára aktív és passzív kikap-
csolódási lehetőséget nyújtson.

Arra a kérdésre, hogy milyen egyéb funkciót tudna elképzelni a parknak, a válaszadók jelentős többsége jól felszerelt karbantar-
tott és elkerített játszótér létesítését jelölte, de emellett sokan kiemelték még a sportolási lehetőség biztosításának szükségességét 
(ping-pong asztal, szabadtéri fitnesz eszközök telepítését egyaránt) a területen.

A válaszadók 87%-a egyetért azzal, hogy a területen a nagyon invazív, erdészeti szempontból értéktelen, visszaszorítandó nem 
őshonos nyugati ostorfák helyett őshonos fák kerüljenek beültetésre, a meglévő zöldfelület nagyságának megőrzése mellett. 
Mivel a cél az, hogy a zöldfelület nagysága ne csökkenjen, sőt egészséges módon növeljük azt, a területen zömmel megtalálható 
nyugati ostorfák kivágását fokozatosan, több lépcsőben terveznénk megvalósítani annak érdekében, hogy a parknak ne legyen 
„csupasz” hatása. 

A válaszadók többsége igennel szavazott a következő kérdésekben:
Szívesen látna a parkban fűszernövény bemutató részt? 31-ből 19-en igennel, 11-en nemmel szavaztak, 1 fő pedig tartózkodott
Szívesen látna információs táblákat, melyek a területen található fafajokat mutatná be? 31-ből 26-an igennel, 5-en nemmel 
szavaztak
Szívesen részt venne önkéntesként a terület kialakításában? 31-ből 24-en igennel, 7-en nemmel szavaztak
Jó ötletnek tartja, hogy névpályázatot írjunk ki a parkra? 31-ből 23-an Igennel, 7-en Nemmel szavaztak, 1 fő pedig tartózkodott
Jó ötletnek tartja, hogy kialakítsunk egy mini szánkózásra alkalmas részt, ahol az ovisok és a kisgyerekek tudnának télen szán-
kózni? 31-ből 24-en Igennel, 7-en Nemmel szavaztak
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? 31-ből 28-an igennel, 2-en nemmel szavaztak, 1 fő pedig tartózkodott

Közel 60%-a a válaszadóknak támogatja, hogy a fiatal, biciklis sportot kedvelők számára megőrizzük a terület oldalában korábbi 
évek során fiatalok által kialakított biciklipályát („pumpa pályát”), és természetes védősáv kialakításával jól elkülönítsük a kiala-
kítandó parkrész látogatóitól. 

Az előzetes tervezési folyamatokba bevont szakértők és lakossági vélemények figyelembe vételével készül a MOL Zöldövezet 
program második körös megmérettetésére az egyesület pályázata, melynek elbírálása várhatóan 2016. február 15. után várható. 
A témában tartott további egyeztetés pontos idejéről az újságban tájékozódhat, melyre várunk mindenkit, aki szívesen részt 
venne önkéntesként a terület kialakításában. Legyen egy mindenki által szerethető parkja Kerepesnek!

Jakab Mariann
Összefogás Kerepesért Egyesület
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
A KÖZPONTI CÍMREGISZTER 

LÉTREHOZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ 
HATÓSÁGI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN

Hivatalunk 2015. november 30-ától kezdődően hajtja végre a 
címkezeléssel kapcsolatban a címek felülvizsgálatára, szükség 
esetén új címek képzésére, a meglévő címek módosítására és 
törlésére irányuló feladatait.
Az elmúlt időszakban sor került az Ady Endre utca, a Homok 
dűlő, a Martinovics utca, a Mogyoródi köz, a Szőlő dűlő és a 
Szőlő utca közterületek ingatlanjai címének felülvizsgálatára, s 
a hatósági eljárás során meghozott határozatok kézbesítésére.
Ezúton szeretném felhívni azon ingatlantulajdonosok figyel-
mét, akik átvették a határozatot és az ellen jogorvoslattal nem 
éltek, hogy a lakcímüket igazoló hatósági igazolványuk cseréje 
érdekében működjenek közre, s az alábbi időpontokban szí-
veskedjenek felkeresni Hivatalunk népesség-nyilvántartóját:
Hétfőn:   13:00-18:00 óra között,
Szerdán:  8:00-12:00 óra között.
Lakcímkártyájukat, érvényes személyazonosító okmányukat 
szíveskedjenek magukkal hozni!

Az érintett ingatlantulajdonosok munkahelyi és egyéb elfog-
laltságát is szem előtt tartva tájékoztatom Önöket, hogy idő-
pont-egyeztetés érdekében hivatali munkaidőben forduljanak 
bizalommal Lénártné Kovács Gyöngyi Erika, vagy Fodor Ma-
rianna kollégáimhoz a 06-28/561-065 telefonszámon.
Tisztelettel
Bízom segítő közreműködésük hatékonyságában!

Tisztelettel:

Szépkorú köszöntése
Született Kerepesen 1925. december 27. én szegény családba.
Általános iskolába Kerepesen járt, gimnáziumi tanulmányait Gödöllőn, a Premontraieknél végezte jeles érettségivel. Tanulmá-
nyait három diák korrepetálásából és a nyári szünetben végzett napszámosi munkával keresett pénzen finanszírozta. 
Külkereskedelmi főiskolai tanulmányait Budapesten fejezte be.
Már az ötvenes évek elejétől a külkereskedelemben dolgozott. Végigjárta a szakmai „szamárlétrát”.
Közben több nyelvet tanult meg nagy szorgalommal. Már az ötvenes években jól beszélt oroszul, majd felsőfokú nyelvvizsgákat 
tett német és francia nyelvből. 
1957-től rendszeresen járt külföldre, főleg német és francia nyelvterületekre külkereskedőként, több külkereskedelmi vállalat 
képviseletében.
1963-tól 1969-ig Prágá-
ban volt első kereskedel-
mi titkár, itt már a csa-
ládjával, ahol mindenki 
megtanulta a cseh nyel-
vet, majd 1974-től 1980-
ig ismét Prágában vitte 
a sors a Transelektro 
külkereskedelmi vállalat 
képviselőjeként.
1983-tól 1989-ig Belg-
rádban látott el hasonló 
feladatokat, itt a szerb 
nyelvet sajátította el. 
Boldog embernek érzi 
magát és azt mondja, 
„Ma is mindent úgy 
csinálnék, ahogy csinál-
tam”.
Hobbija a nyelvek és az 
olvasás.
1990-ben vonult nyug-
díjba.
Két gyermeke, öt unoká-
ja és hat dédunokája van.

Kiss Károly 90 éves

Kiss Károly családja körében, Franka Tibor alkalomhoz illő köszöntését követően
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Bemutatjuk Kerepes 
körzeti megbízott rendőreit

Szabó Attila rendőr főtörzsőrmester
Mobiltelefonszám: 06-20/559-8909
E-mail cím: SzaboAt@pest.police.hu
KMB Iroda címe: Kerepes, Szabadság út 118.
Fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén, a Polgármesteri 
Hivatalban, reggel 08.00 tól 10.00-ig

Göbölös Ferenc rendőr főtörzsőrmester
Mobiltelefonszám: 06-70/492-0763
E-mail cím: GöbölösF@pest.police.hu
KMB Iroda címe: Kerepes, Szabadság út 118.
Fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 08.00-10.00 óra 
között
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A Településüzemeltető Kft télen
Klacsán István ügyvezető 
igazgatót kérdeztük, mi-
lyen feladatokat végeznek 
a téli hónapokban

Nagy változás nincs a te-
vékenységünkben, a szoká-
sos napi városüzemeltetési 
feladatokat ugyan úgy vé-
gezzük, például a szemét-
szedést, a veszélyelhárítást, 
a váratlanul szükségessé 
vált gyorsjavításokat, útja-
vításokat, egyebeket, mint 
máskor.

Ilyenkor azonban nagyobb szükség van a tűzifára, erre egész 
évben folyamatosan készülünk. Az engedélyezett fakivágások 
során felhalmozódott faanyagot tároljuk, s ilyenkor kiárusítjuk 
tüzelőnek jutányos áron, ez most 1500 Ft+áfa/mázsa, beleért-
ve a kiszállítást is. Ez persze nem válogatott, hasábfa, hanem 
vegyes fa.

Egyértelműen téli feladat az utak csúszásmentesítése, szükség 
szerint a hóeltakarítás. Erre is felkészültünk. Ha szükséges, ak-
kor szórjuk is az utakat apró murvával kevert sóval. Ez nem-
csak elolvasztja enyhe hidegben a jeget és a havat, de érdesít 
is a felületet, tehát biztonságosabb közlekedést eredményez. 
Eddig szerencsénk volt, nem volt komolyabb tartós hideg és 
síkos útpálya, de akármikor lehet, készen kell állnunk az ön-
kormányzati utak takarítására. Feladatunk továbbá a HÉV ál-
lomás környékének és az oda vezető lépcső télen is használható 
állapotban tartása, hótalanítása. Nem tartozik hozzánk azon-
ban a Szabadság út, mert az a Közútkezelő cég tulajdona, ott 
ők gondoskodnak a csúszásmentesítésről.

Ezeket a munkákat a télen is alkalmazott közfoglalkoztatott 
dolgozókkal látjuk el. Elsőnek a főbb, a nagyobb forgalmú uta-
kat takarítjuk, és ahol a buszközlekedés zajlik, majd ezután kö-
vetkeznek a szilárd burkolattal ellátott mellékutak. Ha nagy hó 
esik, akkor persze alig győzzük, ilyenkor a kevésbé forgalmas 
utcákban némi türelmet kérünk. Ha éjszaka esne komoly hó, 
akkor az emberek a megbeszéltek szerint hajnalban hozzákez-
denek a munkához, ki-ki a számára kijelölt területen, szerve-
zetten. Mindezt a főállásúakkal együtt 20 fővel végezzük.

Kérjük a gépkocsi tulajdonosokat, hogy lehetőleg az udvarukon parkoljanak, mert a csúszásmentesítést komolyan 
nehezítik, esetenként lehetetlenné tehetik az úttest szélén hagyott járművek.

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy ki-ki köteles a telke melletti járdáról a havat letakarítani és a síkosságot megszün-
tetni, ugyan úgy, mint hómentes időben az árkok karbantartásáról gondoskodni. 

Munkalehetőség gépkocsivezetőnek
Mogyoródi vállalkozás keres 24 tonnás Volvo 

kamionra, belföldi és nemzetközi fuvarozáshoz 
gépkocsivezetőt, 2 éves gyakorlattal.

06-30-948-5401

150 Ft/nm, 4,875 000 Ft
Szilas szélén 3,25 ha 

kékoportó szőlőterület eladó. 
Karbantartott tőkék

06-70-217-6750

KEDVES ÜGYFELEINK! 
MÉG NAGYSZÁMÚ ÜGYFÉLNEK NINCS 2016-
OS MATRICÁJA!
Az ügyfelek többsége rendszeresen befizeti szolgáltatás igény-
bevételi számláit és nincs tartozása a Zöld Híd Régió Nonprofit 
Kft. felé. 2015 során folyamatosan felhívtuk hátralékos Ügyfe-
leink figyelmét, hogy rendezzék tartozásukat. A 6500 hátralé-
kos Ügyfélből tájékoztatásaink után 800 Ügyfél rendezte elma-
radásait. Még mindig maradt azonban 5700 olyan háztartás, 
amelyik már 120 napon túli tartozást halmozott fel és ez a napi 
üzemeltetésben is jelentős gondokat okoz. A Zöld Híd Régió 
Nkft. számukra nem küldte ki a 2016-os évre érvényes mat-
ricát.

A közszolgáltató ismételten kéri a tartozásban érintett Ügyfe-
leit, hogy legyenek szívesek kifizetni a hulladékgazdálkodá-
si szolgáltatás ellenértékét! 2016. január végétől elkezdjük a 
matricák ellenőrzését, minden szolgáltatást igénybevevőnél. 
Ha nem találjuk az edényzetre kiragasztott, érvényes matricát, 
kénytelenek vagyunk azt feltételezni, hogy az ügyfél nem kí-
vánja a hulladékát elszállíttatni! A nem fizető ügyfeleink hulla-
dékát a továbbiakban nincs lehetőségünk elszállítani.

Tisztelettel kérjük ezért 
a tartozással rendelke-
ző Ügyfeleinket, hogy 
2016. január 22-ig 
(péntek) fizessék meg 
a hátralékukat! Igény 
esetén, kérelemre rész-
letfizetési lehetőséget is 
biztosítunk. Kérjük, aki 
a számlarendezésben 
érintet az haladéktala-
nul vegye fel a kapcsola-
tot ügyfélszolgálatunk-
kal az ismert címeken és elérhetőségeken:
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu 06-40-201-026 www.zoldhid.hu/
kft/Ugyfelszolgalat/

A közszolgáltató a 2016-os matricák postázását tavaly decem-
berben befejezte. Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy az ér-
vényes, 2016. évi matrica szükséges ahhoz, hogy 2016. január 
01-től a hulladékokat el tudjuk szállítani!

Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.

A hulladékszállítás díjköteles
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Mesemondó verseny az iskolában
Hagyományainkhoz híven az idén is megrendeztük mese-
mondó versenyünket. Az ovisok és az elsősök Katalin napján 
mérhették össze bátorságukat, míg az idősebbek a rákövetkező 
napon. A tél és az ősz témaköréből válogathattak a felkészítők, 

óvó- és tanító nénik. Voltak olyan iskolai csoportok, amelyek 
osztályválogatót tartottak a versenyt megelőzően. Érdekesség 
volt az idén, hogy felfedezhettünk 
„slágergyanús” mesét, melyet so-
kak választottak maguknak, de a 
változatos és egyedi előadásmódok 
miatt ez egyáltalán nem volt zava-
ró. Sőt! Érdekes volt meghallgatni, 
hogy ugyanazt a darabot milyen 
sokféleképpen lehet közvetíteni a 
hallgatóság felé.
Elképesztő mennyiségű szöveget 
tanultak meg a gyerekek a felké-
szülési időszakban, melyet érzék-
letesen, olykor humorosan vagy 
mély átérzéssel tudtak előadni. A 
szorgalom, a kitartás jutalma sem 
maradhatott el. A helyszínen vastapssal, csokival, színező-
vel, könyvvel köszöntük meg munkájukat. A későbbi iskolai 
eredményhirdetésen értékes könyvjutalmat és oklevelet kap-
tak a helyezettek. Nem volt egyszerű dolga a zsűrinek, hiszen 
minden csillogó szempár mögött hihetetlen munka, bátorság, 
energia és egyéniség volt felfedezhető, melynek reális értékelé-
se nem volt egyszerű feladat. 
Izgatottan készülődtünk erre a napra, ugyanis első alkalom-
mal, új helyszínen, az Önkormányzat díszterme adott otthont 
rendezvényünknek. Örömünkre szolgált, hogy a nagy érdeklő-
désre való tekintettel hamar megtelt a terem, így pótszékekkel 
kellett feltölteni azt. Ezúton szeretnénk megköszönni a Hivatal 
minden dolgozójának segítségét és türelmét!
A két nap előadásai kapcsán bőségesen meríthettünk energiát 
a folytatásra, így jövőre is szeretettel várunk minden kedves 
mesélni vágyót!!!

Luca-napi vásár 
A Luca-napi vásárt egészen közel tartottuk a valódi ünnephez, 
december 12-én, szombaton, így töltve meg kellemes elfoglalt-
sággal a kötelező szombati munkanapot.
A vásárra való készülődés hetekkel megelőzte az ünnepet, is-
kolánk pedagógusai, a gyerekek és a szülők összefogásának 
köszönhetően kézműves termékek sokasága készült el. Fából 
esztergált asztaldíszek, kézzel festett művészi alkotásnak is be-
illő sütemények, száraztészta alapú fenyődíszek, gyerekek keze 
alól kikerülő bámulatosan ötletes papírdíszek, textilből varrt 
állat- és angyalmotívumok, horgolt- és kötött csodák sorakoz-
tak az asztalokon.
A kisebbek szülői és tanári segítséggel adták-vették a portéká-

kat, a nagyobbak bizony már önállóan álltak a „pultok” mögött 
és számolták a visszajárót.
A sikeres rendezvény lebonyolításáért köszönetet mondunk 
mindenkinek, aki támogatta a vásárt, segítette munkánkat. 
Köszönet jár a szülőknek és tanároknak fáradhatatlan munká-
jukért, köszönet a kisdiákoknak a készülődésért és köszönjük 

az iskolavezetésnek a támogatást. Áldott, 
békés ünnepeket kívánunk minden olva-
sónknak és családjának.

Nagytarcsai Szépkiejtési 
Verseny
Mivel máskor is taroltunk és díjak özönét 
hoztuk el, így 2015-ben is részt vettünk a 
Nagytarcsán megrendezett Szépkiejtési 
Versenyen. Diákjaink remekül helytáll-
tak és a hat díjból hármat megnyertek, 

ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét. 
A harmadik évfolyamosok közül második helyezett lett Kö-

tél Veronika (3. b). A negyedik évfolyamon Kiszel Kolos (4.a) 
első, Kupcsik Anna (4. c) második helyezést ért el. A képen 
balról jobbra: Mikó Boróka (3.c), Barcsi Villő (3.a), Kötél Ve-
ronika (3.b), Kupcsik Anna (4.c) és Kiszel Kolos (4.a)
Gratulálunk a versenyzőknek!

Fazekasné Rácz Gabriella

Játékos sportverseny 2015. 
Ezt a versenyt hagyományosan a Diákolimpia keretében a Gö-
döllői Damjanich János Általános Iskola rendezi meg. Mivel 
minden évben egyre több iskola jelentkezik erre a versenyre, 
kinőttük az egy helyszínen való rendezést, ezért jövőre mi, Ke-
repesen szeretnénk megrendezni a körzeti versenyt, aminek 
több feltétele is van. Ami a felkészülésünket segítené a jövő-
ben erre a versenyre, azok a következők: tornabotok, floorball 
ütők, floorball labdák, tömött-labdák, hulla-hopp karikák 
(több méretben)
Az alábbi iskolák vettek részt a versenyen és a helyezésük: 
1.Gödöllői Damjanich Általános Iskola, 2.Szent Imre Általá-
nos Iskola Gödöllő, 3.Kerepesi Széchenyi István Általános Is-
kola és AMI, 4.Fabriczius József Általános Iskola Veresegyház, 
5.Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, 6.Általános Iskola 
Pécel. Megyei szintű versenyre az első kettő jutott tovább. 
Kerepesi iskola tanulóinak névsora:
Baranyai Bence 2.b., Belényesi Hanna 4.c., Boronyai Dániel 
2.b., Csóti Levente 4. a., Fogd Richárd László 3.a., Hárma-
si Petra 3.c., Kincses Dorina 2.b., Kovács Edvin 2.b., Kovács 
Lorina 4.c., Lantos-Szilvai Zoltán 4.c., Oláh Sebők Zalán 4.c., 
Pásztor Boglár Csenge 3.a., Szigetvári Dániel 4.b., Szűcs Blan-
ka 2.c., Vaszil Borbála 4.a.

A Széchenyi István Iskola hírei
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VÁR A KÖNYVTÁR!
A Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár várja régi és új 
olvasóit, könyvtárhasználóit! Az elmúlt hónapokban sok ért-
ékes, új könyvet tudtunk beszerezni a könyvtárnak. Használja 
ki a hideg téli napokat, látogasson el a könyvtárban, vigyen 
magával jó könyveket az otthon melegében olvasgatni.

Tájékoztatás
A könyvtár éves tagsági díja 2007-től évekig változatlan volt, 
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagy-

ta a beiratkozási díjak módosítását, amely a következő 
Felnőtteknek: 1.200.- Ft/év

16 éven felüli diák, munkanélküli, 70 év alatti nyugdíjas: 
600.-Ft/év

Siketek és gyengén látók (SINOSZ, MVGYOSZ tagsági i
gazolvánnyal rendelkezők): 600.- Ft/év

Mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól:
16 éven aluliak; a 70 év feletti nyugdíjasok

A könyvtár helye: Kerepes Szabadság u. 242. szám alá 
(volt régi iskola, fehér épület).
Új telefonszáma: 06/28/744-748
E-mail címe: konyvtar@kerepes.hu
honlapcím: www.kerepeskonyvtar.shp.hu

Írjon, hívjon, jöjjön a 
könyvtárban, 
szeretettel várjuk!

Mátyás király bolondos bolondja
Az 1. osztályos tanulókkal november végén ellátogattunk a 
Forrás Művelődési Házba, hogy megtekintsük a MASK szín-
társulat előadásában a Mátyás király bolondos bolondja című 
bábelőadást. Ügyes feldolgozásban a gyermekek bepillantást 
nyerhettek Mátyás király korába. Megismerhették a király 
külső és belső tulajdonságait, címerét, igazságos tetteit. Lát-
hatták, hogy nézett körül a szegény nép között álruhában, s 
hogy leplezte le a bírót, míg végül mindenki nagy örömére 
győzött az igazság. A gyermekek nagyon élvezték az előadást.

Királylány bajusza
Iskolánk második évfolyama az Újszínházban járt, ahol a Ki-
rálylány bajusza című mesejátékot nézhette meg. A színdarab 
hangulata magával ragadta a kicsiket, amihez hozzájárult az 
impozáns díszlet, s az, hogy a nézők interaktív módon részt 
vehettek az előadásban. A szereposztásban  olyan színész neve 
is feltűnt, mint Kökényessy Ági, akit az előadás közben a gye-
rekek azonnal felismertek. A mese mindkét felvonását átszőt-
te a humor, a jókedv és a kacagás. Mind a gyerekek, mind a 
pedagógusok kellemes élményekkel térhettek haza.

Csak azok halnak meg, akik egész életükben nem csináltak 
semmit. Aki tett valamit, nem magáért, hanem másokért, 
mindenkiért, az megmarad.”

Szabó Magdára emlékeztük
A Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár, az írónő halálának 
8. évfordulója alkalmából november 19-én megemlékezést és 
koszorúzást tartott a Szabó Magda emlékműnél. A gyönyörű 
időben sokan eljöttek tiszteletüket tenni, az írónő életútját a 
könyvtár vezetője méltatta. Mériusz Anita, Restás Donát ál-
talános iskola, Szilágyi Dénesné a Szilasligeti Kulturális Egye-
sület képviseletében mondott Szabó Magda verset. Erdélyi 
népdalokat Liska Veronika népdalénekes kitűnő előadásában 
hallhattunk. 
Koszorút helyezett el: Szabó Magda Városi és Iskolai Könyv-
tár; Széchényi István Általános Iskola, Tasi Géza (Szabó Mag-
da jogutóda) a Forrás Művelődési Ház, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, a Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület.
Szabó Magda Kossuth-díjas magyar költő, regény- és drá-
maíró, műfordító, az egyik legtöbbet fordított magyar író, ma 
is töretlen népszerűségnek örvend, 2014-ben a közönségsza-
vazatok alapján a Lélekpillangó életműdíjat Ő kapta. Örül-
nénk, ha minél többen olvasnának örök életű Szabó Magda 
írásokat!

G. Tóháti Ilona könyvtárvezető
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OVI-HÍRADÓ
Csicsergő óvoda
December 11-én a Méhecske csoportosok ellátogattak minden 
csoportba, ahol a népi hagyományokat felelevenítve bemutat-
ták a gyerekeknek a Luca napi kotyolást. A csoportok a jósze-
rencse kívánságokat és a kedves műsort cukorkával, keksszel 
jutalmazták.
December 14-én pedig Anett néni segítségével ismerkedtek 
az ovisok a Luca napi szokásokkal, majd együtt énekeltek és 
táncoltak.

December 17-én délelőtt megtartottuk óvodánk közös kará-
csonyi ünnepségét, melyen a mogyoródi bölcsőcskés lányok 
mutatták be a gyerekeknek hagyományos karácsonyi műso-
rukat. A napot az új játékok kipróbálásával töltötték a gyere-
kek, de az óvodai játékok mellett mindenki talált haza vihető 
meglepetést is. Az élményekkel teli nap végén a gyerekek is 
meglepték szüleiket, mivel ők is készültek a szeretteiknek saját 
készítésű karácsonyi ajándékokkal. Mindenkinek áldott békés 
boldog új évet kívánunk!!!
Német nemzetiségi nevelés óvodánkban
A német nemzetiségi nevelés az iskolában 2012 óta folyama-
tosan fejlődik. 2012–ben a Meseliget óvodában egy csoporttal 
indult a nemzetiségi nevelés. Majd a fokozott érdeklődés miatt 
a Csicsergő óvoda új óvodai szárnyában kapott helyett három 
német nemzetiségi csoport. 2015 szeptemberében már na-
gyobb létszámmal folytatódott a nemzetiségi nevelés. Energiát 
nem kímélve folyamatosan csinosítjuk környezetünket, eleve-
nítjük fel a német nemzetiségi szokásokat és alakítjuk hagyo-
mánnyá. Ilyen a Szent Márton napi felvonulásunk és a nemze-
tiségi napunk. Ezúton szeretnénk megköszönni Franka Tibor 
polgármester úrnak, Friedrich Springer Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének, Lengyelné Jankovics Mária óvoda-
vezetőnek, a kollégáknak, a szülőknek a német nemzetiségi 
nevelés fejlődésében való segítségüket, munkájukat. Ezúton 
szeretnék köszönetet mondani az óvoda összes dolgozójának, 
az egész éves energiát nem kímélő munkájukért.
Frankóné Szabó Brigitta (német nemzetiségi óvodapedagó-
gus)

Meseliget óvoda
Óvodánkban is az adventi várakozással telt az elmúlt hónap. 
December 7-én izgatottan vártuk a Mikulást, melynek folya-
mán a tornateremben interaktív bábos játékban vehettünk 
részt. Következő napokban mézeskalács illattal volt teli az óvo-
da. A Halacska, Katica és Pillangó csoportosaink folyamatosan 
gyártották a finomabbnál finomabb és szebbnél szebb sütemé-

nyeket. Minden kisgyermek készített ajándékot a családjának, 
amit a karácsonyi ünnepség után haza is vihetett.
Idén a Pillangó csoportosok szervezésében tartottuk meg a kö-

zös karácsonyi ünnepségünket december 17-én. Az óvoda ka-
rácsonyfáját is a nagycsoportosok díszítették fel. A kisebbek-
nek egy mesét adtak elő „A kis girbe-gurba fenyő története” 
címmel a hozzá kapcsolódó versekkel és dalokkal teremtettek 
karácsonyváró hangulatot az óvoda tornatermében. A történet 
végén kicsik és nagyok, felnőttek és gyerekek együtt énekeltük 
a „Kis karácsony, nagy karácsony” c. dalt.
A délelőtt további része az ajándékok bontogatásával, az ünne-
pi asztaloknál a sütemények és szörpök, üdítők fogyasztásával, 
valamint az új játékok kipróbálásával telt az idő. Köszönjük a 
kedves szülőknek, hogy ünnepi hangulatunk megteremtésé-
hez biztosították a finom süteményeket és innivalókat!

Szivárvány óvoda 
Óvodánkban a december a Télapóvárásról és a karácsonyi elő-
készületekről szólt. A Mikulás ünnepséget vendég előadómű-
vészek tették színesebbé és tartalmasabbá zenés-mesés műso-
rukkal. A műsor végére megérkezett a várva-várt Télapó is, aki 
csoportról csoportra járva ajándékozta meg a gyerekeket.
Az adventi időszak is nagyon tartalmasan telt: ajándékkészí-
téssel, mézeskalácssütéssel, amiből a gyerekek örömmel vették 

ki a részüket. A karácsonyi ünnepség meghittségét fokozta a 
nagycsoportosaink betlehemes játéka valamint a Mosolyvár 
Alapítvány előadóművészének színvonalas zenei műsora. Az 
óvónők zenés műsora után mindenki a saját csoportjában 
örülhetett a sok karácsonyi ajándéknak. A szülők jóvoltából 
ünnepi zsúrt is rendeztünk, amit a gyerekek nevében ezúton is 
nagyon köszönünk! 
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Citerázzunk együtt!

„Nem vagyok én gazdag ember
Szinte nincsen semmim se
Viszont van egy jó citerám
Na meg ott a népzene.
Megpendítem citerámat
Eljátszom, hogy dó-ré-mi,
Enyém már az egész világ
Gyere pajtás, próbáld ki! „

Várom a citerázni vágyó gyere-
keket, fiatalokat, felnőtteket a

Forrás Művelődési Házba!
Jelentkezés: Mózes Csaba

T: 06 70 711 90 21

EGÉSZSÉGVÉDŐ  ETKA-JÓGA
SZILASLIGETEN 
ÉS KEREPESEN

A 2 éve elhunyt Etka Anyóra sokan gondol-
nak hálás szívvel, mert az általa kifejlesz-
tett módszer segít a hát és derékfájdalmak 
megszüntetésében, a gerinc erősítésében, a 
testtartás javításában.
A természetes mozgás támogatja a szív, a tüdő 
és az agy egészséges működését.
A könnyen elsajátítható módszer gyakorlatai 
rugalmassá teszik az izmokat, erősítik a cson-
tokat.

MIKLÓS ERIKA egészségtanár,
az Etka-Módszer vezető oktatója

tel.0036-30/359-6053

Gyerekjáték a számítógép…
ISMERJE MEG SZÁMÍTÓGÉPÉT 

30 ÓRÁS KURZUSOK  A 
FORRÁS MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

KÖVETKEZŐ KURZUS: 2016. február 4. /csüt./ 17.00

A TANANYAGBÓL:
Gépismeret - Írás szerkesztés

Internet – Levelezés,
Kommunikációs rendszerek

Kérem, jelezze előre telefonon érkezését!
Info: Véber Gábor  06 20 204 1916; 06 28 560 360
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Köszönjük Polgármester Úr!
Örömmel vettük tudomásul, hogy sok más gondja mellett figyelmet fordít ránk, idősekre és megfáradt 
betegek emberekre, és a délelőtti órákban bővítette két járattal a buszközlekedést.
Ezzel megkönnyítette a beteg, nehezebben mozgó emberek életét. Könnyebbé tette a bevásárlást, az 
orvoshoz jutást, stb.
Még egyszer megköszönöm az összes utazó nevében.

Szolnokiné

MÚLT, JELEN, JÖVŐ
- itthon, Kerepesen -

Késő este van, csendesedik a környék. Az élet hullámvasútján szédül még egyet a lélek, aztán fáradtan 
hátradől. Az esti neszeket gyorsan vállára kapja a szél, és viszi magával szét az éjszakába. Itt van hát az 
elmélkedés ideje.

Idáig jutottam gondolataimban, amikor valahol mélyen, talán a szívem környékén valamilyen szomorú ürességet érzek. 
Csend van körülöttem, mély csend. Már alszik a város, és sötét köd gomolyog elő a kertek aljából. A bokrok hideg árnyé-
kaiból dér csillog elő. Fent, az ég titokzatos ösvényeit szürke felhők takarják, és a  kert végén az öreg tujafák egykedvűen 
nyújtózkodnak a sötét ég felé. Megszokott, téli este van.

Kovács Ferenc

Kerepes, Magyarország, Európa. Ezeken jár az eszem, 
amikor ezeket a sorokat papírra vetem. Kerepesnek színes 
múltja, és jelene van. Ennek egyik bizonyítéka, hogy a kö-
zelmúltban egy évtizedeket átfogó, gazdag múltú szervezet 
életéről szóló ünnepi műsoron vettem részt. Ugyanis ün-
nepelve emlékeztünk a kiemelkedő képességű, szlovák ha-
gyományokat őrző Pávakör Egyesület negyven évet felölelő 
tevékenysége okán. Kerepes történetének „egy szelete” ez a 
negyven esztendős szervezet, - idézem Zomborinét, a fá-
radthatatlannak tűnő jelenlegi vezetőt. 

A megidézett alapítók előtti „tisztelgéssel”, vetítéssel, „me-
séléssel”, és nagyszerű élő zenével előadott, kiválóan szer-
vezett ünnepi műsoruk különleges hangulatot teremtett. 
Kicsit elsirattuk az időközben eltávozottakat, és aztán örül-
tünk, hogy vannak még köztük olyan aktív alapító tagok is, 
akik idős korukhoz képest jó egészségben, még nyolcvan 
évesen is „őrzik a lángot”. A több generációt összefogó Pá-
vakör Egyesület lakhelyünk jó hírét már sokszor szétvitte 
itthon, és külföldön egyaránt. Örülhetünk, hogy ilyen jól 
összefogott, hagyományőrző egyesülete van városunknak, 
akik úgy őrzik az autentikus hagyományokat, hogy még 
másokat is szórakoztatnak vele. Boldog születésnapot ne-
kik! 

Talán közhelyesnek tűnik, amit az alábbiakban a hagyomá-
nyok őrzéséről gondolok még, de azt hiszem, ha valami jól 
működött országunkban akár több száz éven át, az csakis 
jó lehet. Mert a hagyományok őrzése mindig értéket is te-
remt. Eleink hagyatéka a vallás, a nyelv, a tánc, az ételek, 
a népmese, a népdal, a népviselet, vagy éppen a minden-
napi élet szokásainak, és tárgyainak sokasága. A nemzeti-
ségi népszokások ápolása pedig valamilyen hitvallás is egy 
kisebb közösséghez való tartozás mellett. Mert olyan Ma-
gyarországon lenne jó élni, ahol bármelyik nemzetiséghez 
tartozó ember arra lehetne büszke, aminek éppen született. 
Tehát a hagyományok felidézése egyféle szellemi segítség is 
lehet a napi gondok megéléséhez. Ezen felül az identitást 

és az önbecsülést is erősíti, hiszen erős lelki támasz nélkül 
sokkal nehezebb az élet. Őszintén remélem, hogy az agi-
lis Zomboriné az önkormányzat vezetőivel egy akaratban, 
végre tető alá hozzák a tájház megvalósulását. Végül, azt is 
gondolom még a tárgyi hagyatékok kapcsán, hogy Európa 
mai, remélhetőleg ideiglenes vezetőihez képest valóságos 
tudós volt például az a kubikus, aki annak idején feltalálta a 
talicskát, vagy éppen más a gémeskutat. És lám, még mind-
kettő létezik is.

Európa, mint földrész, viszont nagy bajban van. Szerveze-
tei és hagyományai éppen széthullóban, ezért vele a nem-
zetek identitása is végzetes válságba került. A szándékosan 
meggyengített védekező mechanizmus következtében a 
nemzetállamokat összetartó gerinc megroppant. A liberális 
maszlaggal szennyezett brüsszeli rendeletek és törvények a 
jelen helyzetben semmire nem használhatóak. A többségé-
ben tehetségtelen, nemritkán felemás beállítottságú, álde-
mokrata vezetőik amolyan, - Márai szavaival élve - „semmi 
emberek”. A liberális médiumok belterjes hazudozásra sza-
kosodott tevékenysége pedig teljesen kiszolgáltatottá tette 
az Európát alkotó nemzetállamokat. Sokszor már nem a bí-
róságok, hanem a kettős mércéjű média mondja meg, hogy 
ki a bűnös, és ki nem az. Az álhumánus szociális rendszere-
ikre telepített munkanélkülinek nevezettek pedig általában 
közönséges munkakerülők. Mert például hazánkban is csak 
az nem dolgozik, aki nem akar! Sajnos, ez az európai, visz-
szataszítóan szabadelvű vezetés már régóta a választójoggal 
is felruházott élősködők szaporodását finanszírozza. És ha 
már nem tud ehhez produkálni elég alanyt önmaga, akkor 
importál hozzá, mintha még nem lenne itt éppen elég pa-
razita egyed, akinek az ennivalójáért ne másnak kellene 
megdolgozni. Ráadásul, már mindenki tudja itt Európában, 
hogy a behívott idegenek sohasem fognak beilleszkedni a 
keresztény alapú társadalmakba.  - Sőt, még gyűlölnek is 
minket, vendéglátókat. És annyian vannak már itt, hogy ha 
elég fegyverhez jutnának, akkor egy délelőtt simán elfoglal-
nák az egész kontinenst. Isten óvja meg Európát.



Képek a 40 éves Pávakör ünnepi rendezvényéről
Együtt a csapat

Az alapítók köszöntése
Férfiak, legények csúfolkodnak

Idősebbek és fiatalok közösen ropják a táncot Kiss Károly virággal köszönti
 Zombori Hubertnét

Sok ajándékot kaptunk

A jubileum alkalmából különböző szervezetek nevében 
köszöntik a Pávakört, köztük az Országos Szlovák 
Önkormányzat képviselője


