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Nemzeti Ünnepünkön 
Kerepesen

Március 15-én ismét a Művelődési Házban gyülekezett váro-
sunk közéletet élő sokasága. A szokatlanul barátságtalan, hi-
deg, esős időjárás ellenére kokárdát tűztek magukra az embe-
rek és eljöttek ünnepelni, feltöltődni jó érzésekkel, tisztelettel 
köszönteni egymást ezen az évfordulón.

A műsor egy váratlanul beugró diák által elmondott, odaillő 
Petőfi verssel indult, majd Franka Tibor osztotta meg vélemé-
nyét, mely természetesen összekötötte a 168 évvel ezelőtt tör-
ténteket a korunk meghatározó eseményeivel, felidézve, hogy a 
hosszú időtartam alatt egyetlen vezérvonal mutatta a magyar-
ság számára az utat, a szabadság ígérete. Mai sorskérdésünk is 
ez, hogyan tudjuk megőrizni szabadságunkat, függetlenségün-
ket, kultúránkat, s ezzel együtt Európát. Nem lehet véletlen, 
hogy akkor is és most is Magyarország mutatta a megoldást 
Európának, s igen érdekes és találó módon fogalmazta meg, 
hogy „… nekünk Szűz Mária az oltalmazónk, nem pedig az 
eltévelyedett Merkel mama!”

Sokan várták érdeklődéssel, ki kapja az idén a város legran-
gosabb kitüntetését, a díszpolgári kinevezést. Erre sem kellett 
sokat várni, polgármester úr hamarosan a színpadra szólítot-
ta Mayer Endre Gyulánét, mindenki Margit nénijét, aki több, 
mint 40 évig nevelte az iskolás gyerekeket, volt képviselő és al-
polgármester, s egész életében közéleti szerepet vállalt Kerepes 
fejlődése érdekében. Margit néni meghatottam köszönte meg a 
kitüntetést, és mondta el a mindenki számára megszívlelendő 
gondolatatit az EMBER feladatáról. Tovább adta a szeretet fér-
jétől kapott irányelvet: „Úgy beszélj, ahogy a szíved diktálja és 
az eszed írja fölül, és neked is jó legyen azt hallgatni!”

Pecsenyiczki művész úr főszereplésével mutattak be a kerepe-
si táncosok érdekes korhű jelenetet Petőfi korából, majd Kiss 
Károly alpolgármester köszöntötte a fafaragó művész Horváth 
házaspárt, akik munkáiból egy hatalmas tárlat nyílt meg a ház 
kiállítótermében. 

A kiállítás megtekintését követően, a zord időjárással dacolva, 
sokan átvonultak az emlékmű megkoszorúzásához, ahogy az 
minden év március 15-én illik és természetes. 
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KEREPESI VÉLEMÉNY

Pápai Ildikó
Tavaszköszöntő
Februárban, farsang felé
elkergetjük a telet,
bár szép volt a nagykarácsony,
fáztunk épp eleget,
kérünk egy kis meleget!

Jelmezt öltünk, síppal dobbal
lármázunk egy keveset,
hogy a hosszú, szürke álom
érjen véget, ha lehet,
s ne hozzon több hideget.

Így várjuk a langyos tavaszt
számláljuk a perceket,
reggel-esete, napról-napra,
a kedvünk is kedvesebb,
ha az égbolt derűsebb.

Tavasz

Túl vagyunk a hideg téli idősza-
kon. Kerepes képviselő-testülete pe-
dig megalkotta a 2016-os költségve-
tést. Szépen, kulturáltan és eltökélten 
emlékeztünk, ünnepeltünk a Kom-
munizmus Emléknapján, a márciusi 
Forradalom Napján, s ismét orszá-
gos hírű lett a Magyar Zászló és Cí-
mer Napja kerepesi megrendezése. 

Ez utóbbi ünnepségen velünk 
volt a M1 televízió csatorna stáb-
ja, akik megörökítették Paár Tibor 
koreográfiája alapján a 120 iskolás 
gyermek közreműködésével előa-
dott életképet, akik a Magyar Szent 
Koronát alakították ki. A néhány 
perces alkotást az egész ország lát-
hatta este a M1-ben. 

Franka Tibor már a tavalyi, szin-
tén nagyszabású és rendkívül látvá-
nyos ünnepség után buzdította az 
ország önkormányzatait az új ün-
nep megtartására, melyet az idén 
tavasszal a települési intézmények 
számára felajánlott 100.000 Ft-os díj 
kiírásával kívánt serkenteni. Lapzár-
tánkkor még nem tudjuk, milyen 
visszhangja, fogadtatása lett ennek 
kezdeményezésének.

Az előttünk álló időszak legizgal-
masabb kérdései, az iskolabővítés, 
valamint a szemétégető mű esetleges 
Kerepesre telepítésének lehetősége.

Az iskolával kapcsolatban polgár-

mester úr bizakodóan nyilatkozott 
kérdésünkre. Várhatóan még a tanév 
befejeződése előtt eldől, hogy bevál-
lalja-e az állam ezt a félmilliárdosra 
becsült beruházást. Pozitív esetben 
az önkormányzat az átmeneti 1-2 év-
ben konténer termek bérlésével vagy 
megvásárlásával oldja meg a helyiség 
hiányt. 

Hasonlóan meghatározhatja hosz-
szú távon a város jövőjét a képvise-
lő-testület legutóbbi döntése, mely 
szerint megvizsgáltatják, lehetsé-
ges-e az M31 melletti térség átmi-
nősítése ipari területté, s azon meg-
történhet-e - 30 milliárdos állami 
beruházásban - egy hulladékkezelő 
üzem kiépítése. Ebben igen nagy le-
hetőségek vannak, túl a hulladékke-
zelő egységen. Amennyiben ugyanis 
ezt ide telepítenék, abban az esetben 
előbb elkészítik az M31-ről ma még 
hiányzó kerepesi lehajtó csomópont, 
melynek költsége meghaladja az 
1milliárd Ft-ot. Ha pedig a csomó-
pont elkészül, attól kezdve a jó köz-
lekedési lehetőség ide vonzhatna jó-
néhány további beruházást. Mindez 
számos munkahelyet és igen jelentős 
iparűzési adóbevételt jelentene Kere-
pesnek, többet, mint amennyit Mo-
gyoród kap a Hungaroringtől. 

Ha ez így sikerül, akkor városunk 
továbbra is adóparadicsom marad-
hatna, mert a lakosságra kivetett 
adóterhek helyett a város jövőbeni 
fejlődését az iparűzési adó fedezhet-
né. – ismertette Franka Tibor pol-
gármester. 

Minden lehetséges előny ellené-
re, természetesen kikérjük majd a 
lakosság véleményét, amint eldől, 
hogy egyáltalán van-e lehetőség en-
nek a beruházásnak a befogadására. 
Mindez egyelőre az országos szakha-
tóságok asztalán van, most még sem-
miről nem döntöttünk, mindössze 
arról, hogy megvizsgáltatjuk, van e 
egyáltalán lehetőség erre. 
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Képviselő-testületi ülés
2016. február 15.

Kerepes Város 2016. évi költségvetésének tárgyalása
Franka Tibor polgármester ismertette, hogy a költségvetés 

legizgalmasabb kérdése az iskola fejlesztése, az örvendetesen 
növekvő férőhely hiány megszüntetése. Pest megyében közel 
50 település van hasonló helyzetben, és az erre szánt állami 
pénz mindössze 3 milliárd forint, ami legföljebb néhány iskola 
bővíté-sére elegendő. Számunkra fontos, hogy benne legyünk 
abban a sorban, ahol az építkezés a leghamarabb megvalósul. 
Bíztató, hogy kijött Kerepesre egy szakmai bizottság a minisz-
térium megbízásából, amely a bővítést szükségesnek, a hely-
színt a bővítéshez alkalmasnak találták. A tanterem építés a 
fenntartó, azaz az állam feladata. Ha ennek a beruházásnak az 
elkezdésére az állam írásban garanciát vállal, akkor Kerepes-
nek is vállalni célszerű az átmeneti 1-2 évre - ideiglenes megol-
dásként - konténer osztálytermek bérlését, vagy vásárlását. Az 
is erősíti a reményünket, hogy az elképzelések szerint a kere-
pesi iskolát iskolaközponttá kívánják fejleszteni. 

Az állami döntést májusig ígérték. A megtekintett konténer 
osztálytermek légkondicionáltak, parkettásak, és kényelmes 
helyet biztosítanak osztályok tanításához, több Pest környéki 
településen beváltak már. Ha a konténereket a város megvá-
sárolja, és az iskolabővítés megtörtént, a konténerek remekül 
felhasználhatók lehetnek, akár a Kft részére, akár más, irodai, 
hivatali célra. A költségvetésben ezzel a helyzettel is számolni 
kell. 

A testület bizottságai összevont ülésen tárgyalták a költ-
ségvetés tervezetét. Szabó Anikó a Pénzügyi Bizottság elnöke 
jelentette, hogy az eredeti határozati javaslatot az alábbi 4 mó-
dosító javaslattal egészítették ki. 

beruházási kiadások előirányzatába, 9 millió forint értékben.

építése és vízelvezetése 

költség legyen benne.
Franka Tibor polgármentes elmondta, hogy a Kft. még 

nem döntött a telephely lehetséges változatai között, így erről 
most még nem szükséges dönteni. Oláh János jegyző felhívta a 
fi-gyelmet arra, hogy több forrása nincs az önkormányzatnak, 
tehát csak a meghatározott bevételi összegeket lehet feloszta-
ni a megcélzott feladatok között. A költségvetésen módosítani 
azonban későbbi üléseken is lehet majd. Nagy Irén indítvá-
nyozta, hogy a tavaly nemzetiségivé kibővített bizottságot szű-
kítsék vissza, s szerinte társelnökre sincs szükség. Így a kiadá-
sok 318.000 forint-tal csökkenthetők.

Springer Friedrich Horst kifogásolta, hogy nincs a költség-
ve-tésben támogatás a nemzetiségek számára. Javasolta, hogy 
az előbb említett megtakarítással támogassák a három nem-
zetiségi önkormányzatot 100-100 ezer forinttal. Franka Tibor 
polgármester emlékeztette a hozzászólót, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatokat az állam támogatja, s az önkormányzattól 
is kapnak jelentős értékű támogatást helyiség biztosítással, 
irodai ellátással, a működési lehetőség biztosításával. Springer 
Friedrich Horst azonban jelezte, hogy más önkormányzatok 
pénzösszeggel is támogatják a nemzetiségi önkormányzataik 
működését. Kerepesen is követni kellene ezt a gyakorlatot, s 
kérte Kiss Károlyt, hogy ő is álljon ki a nemzetiségek érdeke 
mellett. A szavazás során a testület 4 IGEN és 7 NEM szavazat-
tal elutasította a Közbizton-sági, Környezetvédelmi és Nem-
zetiségi Bizottság társelnöki tisztségének megszüntetését célzó 
318.000 forint képviselői tiszteletdíj elvonására tett javaslatot. 

Az Önkormányzatunk 2016. évi költségvetését a képvise-
lő-testülete 8 IGEN és 3 NEM szavazattal elfogadta. 

Rendkívüli képviselő-testületi ülés
2016. március 8.

Egy szemétégető mű esetleges telepíté-
sének lehetősége
Franka Tibor köszöntötte Kovács Beá-
ta főépítészt és a TURA-Terv képvise-
leté-ben megjelent Adrovitz Miklóst. 
Vig János nagyon fontosnak tartotta a 
szemétégető kérdését, amely meghatá-
rozhatja a település jövőjét. Megfelelő 
módon és helyen történő megépítésével 
a szemét termikus hasznosításából áram 
és hőenergia nyerhető Előnyei mellett 
azonban felhívta a figyelmet arra is, 
hogy a hátramaradó salak és por veszé-
lyes hulladék. Emiatt és egyéb lehetséges 
egészségügyi kockázat miatt megkérdő-
jelezte, hogy érdemes-e ilyet építeni. 
Franka Tibor elmondta, hogy ma már a 
legszigorúbb követelményeknek kell egy 
ilyen műnek megfelelnie, amit a magyar 
és az EU szabványok egyaránt előírnak, s 
azok betartását folyamatosan ellenőrzik 
is. Megemlítette példának, hogy Bécs-
ben a város közepén is működik ilyen. 
Kovács Beáta főépítész elmagyarázta, 
hogy a kérelemhez kapcsolt telepítési 

tanulmányterv arra vonatkozik, hogy 
a Kerepest elkerülő M31-es út túlolda-
lán egy ilyen fejlesztés megtörténhet-e, 
mivel jelenleg a terület mezőgazdasági 
művelésű, beépítésre nem szánt. Ahhoz, 
hogy a környék iparterületté történő át-
minősítése megtörténhessen, előbb egy 
térségi területfelhasználási engedélyt 
kell kérni az állami főépítésztől, aki az 
érintett államigazgatási szervek vizsgá-
lata alapján dönt. Településrendezési 
szempontból az első lépcső egy hatás-
tanulmány, amelyben a környezeti, tár-
sadalmi és gazdasági hatásokat elemzik, 
majd környezeti vizsgálatot folytatnak. 
Most még csak erről az átminősíthető-
séget megvizsgáló kérelemről kell dön-
teni. Ha az államigazgatási szervek úgy 
döntenek, hogy nem alkalmas a terület, 
akkor a kérelem okafogyottá válik. Ered-
ményessége esetén azonban újra kell 
tárgyalmi és meghatározni a terület ren-
deltetését. 
Franka Tibor ismertette, hogy a hul-
ladékkezelést állami kézbe veszik, s az 

állam lesz a beruházó és az állam ga-
rantálja a biztonságot is. Egy ilyen mű 
hőt és villamos energiát termel, továbbá 
munkahelyeket jelent a környéken élők-
nek. Ha ezt az állam bevállalja, akkor 
lehajtót építenek az M31-re, amely to-
vábbi komoly ipartelepítési lehetőséget 
biztosítana. Az állam szerepe azért ki-
emelkedő, mert a lehajtó kiépítés költ-
sége 1,2 milliárd forintra becsülhető, ezt 
egy magán vállalkozás, vagy a város nem 
tudja finanszírozni. Optimális esetben 
az égető mű mellet tehát Kerepes kap 
egy lehajtót, amely további iparosítást 
jelent. A munkahelyek mellett csak az 
égető műtől évente 100 millió forint fe-
letti iparűzési adó fizetése várható. Most 
ezzel a döntéssel annak a lehetőségét 
vizsgálják, hogy egyáltalán lehetséges-e 
ez a megoldás. 
Adrovitz Miklós megemlítette, hogy 
a tervezett ipari park területe ma még 
szántóföld, és az is marad, ha nem kap 
autópálya csomópontot, ez a feltétele Ke-
repes számára a fejlődésnek. A távolság 
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a lakott területtől szerinte 3,5 kilométer, 
amely elegendő a biztonság szempontjá-
ból. A hulladék beszállítás is az M31-en 
zajlódhat majd, tehát a kerepesiek nem 
látják majd sem a szemetet, sem a szál-
lító gépkocsikat. A teljes beruházás költ-
ségét 30-40 milliárd Ft-ra becsülte, s egy 
ekkora beruházás már elbírja a csomó-
pont kiépítés beruházását is.
Gombkötő Róbert hozzászólásában el-
mondta, hogy őt a választói nem hatal-
mazzák fel, hogy támogassa ezt a pro-
jektet, ezért javasolta, hogy ez ügyben 
írjanak ki népszavazást. Adrovitz Miklós 
ismertette, hogy ha eljutnak a környe-
zetvédelmi vizsgálatig, akkor ott eleve 
kötelező lakossági fórumot tartani, ahol 
minden érintett elmondhatja a vélemé-
nyét. A szavazás során a képviselő-tes-
tület indokolatlannak tartotta a jelen 
fázisban a népszavazás kiírását (3 IGEN 
és 7 NEM.
Franka Tibor hozzá tette, hogy egyelőre 
azt vizsgálják meg, lehetséges-e egyálta-
lán ennek a projektnek a megvalósítása, 
s majd utána történjen meg a lakosság 
teljes körű bevonása. 
A név szerinti szavazáson a terv ellen 
foglalt állás Gombkötő Róbert, Nagy 
Irén és Víg János, a többiek egyetértet-
tek a javaslattal. Nagy Anna hiányzott az 
ülésről.

Az Önkormányzat és Szervei Szerve-
zeti és Működési Szabályzatának mó-
dosítása 
A szükséges módosítást egyhangúlag 
megszavazták.

A pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások helyi szabályozásáról szóló 
rendelet módosítása 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bi-
zottság által javasolt módosításokat egy-
hangúlag megszavazták.

A hivatali helyiségen kívüli és a hiva-
tali munkaidőn kívül történő házas-
ságkötés engedélyezésének szabályai 
és díjai 
A szükséges módosítást egyhangúlag 
megszavazták.

A kitüntetések, elismerések alapításá-
ról és adományozásának rendjéről szó-
ló rendelet módosítása
A szükséges módosítást egyhangúlag 
megszavazták.

A teherforgalom szabályozásáról szóló 
rendelet módosítása 
A szükséges módosítást egyhangúlag 
megszavazták.

Nemzetiségi önkormányzatokkal kö-
tendő együttműködési megállapodá-
sok
Springer Friedrich Horst ismertette, 

hogy indítványa mindössze három szót 
kíván módosítani, valamint kéri beemel-
ni az illetékes törvény 4-5. bekezdését. 
Oláh János jegyző megjegyezte, hogy 
célszerű azonos megállapodástartalom-
mal megállapodni mindhárom kerepe-
si nemzetiséggel. Az együttműködési 
megállapodásokat a képviselők megsza-
vazták.

A KMB-s iroda bérleti jogviszonyának 
megszüntetése 
Polgármester úr vázolta, hogy az irodát 
annak idején a rendőrséggel egyetértve 
nyitották meg, azonban azt a lakosság 
nem veszi igénybe, így az irodabérlet 
felesleges. A KMB-s rendőrök a további-
akban a fogadóórájukat változatlan idő-
pontokban, de a Polgármesteri Hivatal-
ban tartják majd. A jelen lévő kistarcsai 
őrsparancsnok egyetértett a javaslattal. 
A képviselő-testület megszavazta a vál-
toztatást.

Intézményi alapító okiratok módosí-
tása 
A szükségessé vált módosítások a képvi-
selők megszavazták.

A Szociális Alapszolgáltatási Központ 
SZMSZ, Szakmai Program, valamint 
a család- és gyermekjóléti szolgáltatás 
igénybevételére vonatkozó intézményi 
együttműködési megállapodás jóváha-
gyása 
A képviselő-testület ezt is egyhangúlag 
megszavazta.
 

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó 
köztisztviselők 2016. évi teljesítmény-
értékelésének szempontjai 
A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, 
hogy a kiemelt célok alapján gondos-
kodjon a köztisztviselők egyéni teljesít-
ménykövetelményeinek meghatározásá-
ról.

A Szérűskert II. ütem telekalakítási 
szerződése 
Pásztor György, a tulajdonosok kép-
viseletében arra tett javaslatot, hogy a 
testület hatalmazza fel a polgármestert 
a szerződés aláírására. Oláh János jegy-
ző azonban ismertette, hogy még csak 
a szerződéstervezet előkészítéséről van 
szó. A polgármester olyan jogot nem 
kaphat, hogy a testület által nem látott 
szerződést aláírja. Pásztor György kifej-
tette, hogy először az önkormányzatnak 
kell elfogadni a telekfelosztást és a költ-
ségeket, a tulajdonosok összehíváshoz ez 
az előzetes hozzájárulás kellett volna. 
A határozat szerint a képviselő-testület el-
fogadta Pásztor György, a Mogyoródi Kisz-
szövetkezet képviseletében tett tájékoztatá-
sát a „Szérűskert” elnevezésű területtömb 
rendezésével kapcsolatban és fölkérték 
Franka Tibor polgármestert, továbbá dr. 
Mezei Julianna ügyvédet, hogy a telekala-
kításokhoz szükséges telekalakítási szer-
ződést, valamint tulajdonosi viszonyokat 
figyelembe vevő költségmegosztá-si szer-
ződés tervezetét a képviselő-testület 2016. 
március 29-i ülésére előkészítsék.

Az iskolabővítés tervpályázat eredmé-
nye
A még decemberben meghirdetett terv-
pályázat eredményéről a 2016. júniusá-
ban esedékes képviselő-testületi ülésen 
döntenek majd.

Buszmegállókban létesítendő reklám-
felületek kialakítására kiírt pályázat 
eredménye 
Kovács Beáta főépítész ismertette, hogy 
a pályázat eredménytelen lett, de voltak 

Androvicz Miklós a vendégek sorában

Pásztor György hozzászól
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olyan elemei, amelyek a későbbiekben 
felhasználhatók. Ezek alapján a testület 
készíttet egy anyagot a műszaki és eszté-
tikai elvárásokról, majd ezek felhasználá-
sával kiírják az új közbeszerzési eljárást.

A Powerlife Bt. Helyi Építési Szabály-
zat módosítási kérelme 
Kovács Beáta tájékoztatása szerint a 
HÉV megállóban lévő korábbi Hörpin-
tő borozó edzőteremmé való átalakítása 
érdekében a szükséges a HÉSZ egyes pa-
ramétereinek módosítása, mert a beru-
házó meg szeretné emelni a parapetet és 
tetőtérbeépítést szeretne. 
Liptay Gábor jelezte, hogy problémát lát a 
parkolóhelyek kialakításánál. Kovács Be-
áta ismertette, hogy a településrendezési 
eszköz módosításának egyik munkaré-
sze vizsgálja a parkoló és a közmű ellátás 
biztosításának műszaki megoldásait is. 
Mind a HÉSZ, mind az OTÉK lehetősé-
get biztosít arra, hogy ne telken belül va-
lósuljanak meg a parkolók, erre 500 mé-
teres sugarú körben van lehetőség. 

A képviselő-testület támogatta, hogy a 
Powerlife Bt. az ingatlanon fitness ter-
met alakítson ki, és ezzel összefüggésben 
a helyi építési szabályzat módosuljon.

A Hegy utcai járda folytatásának kivi-
telezése 
A költségvetésben nettó 9 millió forin-
tot fogadott el a testület erre a feladatra, 
mely a bizottság által támogatott bontott 
anyag felhasználására elegendő. Ha új 
anyagból készül, akkor 10 millió Ft felet-
ti összeg szükséges hozzá. Bakai Kálmán 
javasolta az új anyaggal történő meg-
építés támogatását. Franka Tibor a 10,2 
millió Ft-ot bocsátotta szavazásra, amit a 
testület egyhangúlag jóvá is hagyott.

A 1716/115 hrsz. vízmosás vízrendezé-
sének kivitelezése. A képviselő-testület 
elfogadta a Kft. által tett, bruttó 2,3 
millió Ft-os árajánlatot.

Az iskolai udvarra játszótéri elemek 
beszerzése 
A két játszótéri elem megrendelését brut-
tó 330.000 Ft értékben, a tavaszi szünet-
ben történő szállításra és telepítésre egy-
hangúlag megszavazta a testület.

A Vécsey Károly utca - Kölcsey Ferenc 
utca kereszteződésében sárrázó építé-
se, és az illegális hulladék lerakat meg-
szűntetése 
Vig János elemezte, hogy itt ismét a Kft-
nek adnak megbízást. Javasolta, hogy ha-
tározzák meg, milyen mértékben vehet 
igénybe a Kft. alvállalkozót önkormány-
zati megbízások esetén, mert ellenkező 
esetben a Kft akár 100 %-ban is kiadhatja 
a munkát, s ezáltal a vállalkozó kiválasz-
tása kikerül az önkormányzat fennható-
sága alól. Oláh János ismertette, hogy a 
Kft-nek van beszerzési szabályzata, azt a 
testület átnézheti és tehetnek azzal kap-
csolatban javaslatokat. 
Liptay Gábor nem tartotta megfelelőnek 
a szemét elszállítását az Erdősor utcából, 

mert hiába teszik, ha az mindig újra ter-
melődik. Eredményesebb lenne a szemét 
lerakásának a megakadályozása. Lega-
lább akkora összeget használjanak a meg-
előzésre, akár kamerák kiépítésére, vagy 
írjanak ki jutalmat. Nagy Irén jelezte, 
hogy minden pénteken a kitett kukáknál 
intenzív guberálás folyik. Erre a közte-
rületfelügyelőknek kellene odafigyelni. 
Emellett kihívhatnák a NAV-ot a lomta-
lanítások napjára, amely igazoltathatja az 
autókat, így az idegen kocsik elkerülnék 
a települést.
Kiss Károly elmondta, felvette a kapcso-
latot a polgárőrség parancsnokával, hogy 
a lomtalanítás idején legyenek a helyszí-
neken ők is és a közterületfelügyelők is. 
Sikerült megegyeznie a Zöld Híddal a 
költségek csökkentéséről. A logisztikai 
részleg vezetőjével pedig  szemlézik a 
Gyár utcát, a Mogyoródi út végét, a Vé-
csey Károly utca végét, illetve a Szőlősort.

A képviselő-testület felkérte a polgár-
mestert, hogy a Nonprofit Kft-től kérjen 
be árajánlatot a sárrázó kialakítására, 
valamint gondoskodjon az illegális hul-
ladék lerakatok megszűntetéséről 

Halász utca – Szilasligeti út közötti 
szakaszon parkolók kialakítása té-
mában lefolytatott beszerzési eljárás 
eredménye 
A beszerzési eljárás érvényes és ered-
mé-nyes lett. Az ajánlatok közül a 
SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató B-t 
választották, amely 500.000, - Ft-ért vál-
lalta a feladatot.

Kerepesi Községszolgáltató Közhasz-
nú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének bér-
emelése 
Liptay Gábor úgy vélte, hogy egy ilyen 
felelősségteljes munkakörben nem meg-
engedhető, hogy alacsony díjazásért vé-
gezzék. Javaslata, hogy bruttó 100.000 
forinttal emeljék a vezető juttatását. Ja-
vaslatát társai nem fogadták el. Ellenben 
havi bruttó 300 000 forint összegű mun-
kabért állapítottak meg a vezetőnek.

Közbeszerzési eljárás indítása ideig-
lenes iskolai tanterem céljára szolgáló 
konténer bérlésére
Gombkötő Róbert javasolta, hogy a bér-
leti díj mellett egyúttal kérjenek ajánlatot 
a megvásárlásra is. Így a két összeg isme-
retében könnyebb lesz dönteni, hogy me-
lyik a kedvezőbb a város számára. Oláh 
János ismertette, hogy a költségvetés nem 
tartalmaz forrást a vásárlásra, de opciós 
lehetőséget kérhetnek a vételre is. A ja-
vaslattal a testület egyetértett.

Hordozható számítógépek beszerzése 
képviselők számára
A testület a kiírt pályázatot eredményes-
nek minősítette és a helyi Korona Szoft-
ver Kft. ajánlatát fogadja el. 142.000 Ft 
+ ÁFA/db egységáron rendelnek meg 5 
db gépet. 

Pályázati kiírás civil szervezetek költ-
ségvetési támogatására 
Liptay Gábor javasolta, hogy azt támo-
gassák, hogy az önkormányzat költség-
vetéséből származó összeg azt szolgálja, 
hogy önrésznek történő felhasználásával 
további bevételeket szerezzenek a szer-
vezetek, országos vagy más pályázatok 
elnyerésével. Dr. Fila László aljegyző je-
lezte, hogy a pályázati felhívásban meg-
határozták, hogy milyen célra fordít-
hatók az összegek. A képviselő-testület 
megszavazta a pályázati kiírást.

A következő rendes képvi-
selő-testületi ülés időpont-
ja április 5. (kedd)

Ignéczi József őrnagy az ülésen
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Bővebben a Hulladékkezelővel kapcsolatban
Kerepesen a képviselő-testület elé került egy hulladékkezelő megépítésének a lehetősége. Mivel egy 
ilyen ügy a teljes lakosságot élénken érdekelheti és hosszútávra meghatározó tényező lehet, ezért sze-
retnénk megosztani Önökkel a Település Fejlesztési Bizottságon, majd a képviselő-testület ülésén 
hosszasan tárgyalt napirendi pontot.
- Miért foglalkozik ezzel egyáltalán a testület?
- Kevés az adóbevételünk, ezért nem jut pénz minden fej-
lesztésre. Meghallgatjuk a lehetőségeket és mérlegelés után 
döntünk, hogy mik azok, amelyek támogathatók. A cég (ami 
állami beruházást valósítana meg) olyan opciókat kínál, ami-
ket ostobaság lenne élből elutasítani. Meg kell vizsgálni, hogy 
milyen körülmények mellett lenne elfogadható. Ha ilyenek 
nincsenek, akkor megtörténik az elutasítása, de hangsúlyozom 
most még csak a lehetőség jött elő, melyet a megismert para-
méterek és megvalósíthatósági vizsgálatok fényében a későb-
biekben a lakosság bevonásával megvitatunk.

- Lesz-e népszavazás az ügyben? 
- Az ügy nem tart ott, hogy véleményt alkossunk. Előbb egy 
hatósági eljárás folyik le, amely választ ad arra a kérdésre, 
hogy a vonatkozó országos szabályok és hatósági vélemények 
alapján egyáltalán elképzelhető-e a megvalósítás? Amíg erre a 
kérdésre nem tudunk felelni, addig nincs miről szavazást in-
dítani. Biztos, hogy jobban fogja terhelni a környezetet, mint 
ha nem épül semmi, de az már kétséges, hogy pl. egy autógyár 
vagy festéküzem nem termelne-e akár több káros anyagot. Az 
előnyök és hátrányok megismerése után összegezhetünk és 
megállapítható, hogy támogatandó-e vagy sem az elképzelés.

- Honnan jött az ötlet?
- A területünkön fut az M31-es autópálya, azonban ezen nincs 
lehajtó városunk felé. Ennek nem látjuk nagy hátrányát, de ha 
lenne, az nagyban hozzájárulhatna ahhoz, hogy jelentős mé-
retű ipari park alakuljon ki Kerepes Isaszeghez közeli részén. 
Egy ilyen lehajtó utólagos megépítése 3 milliárdos költséget 
jelent. Kerepesnek sikerült elérnie, hogy az ehhez kapcsolódó 
tervezés megvalósuljon az állam pénzén, 1 milliárd forintért. 
Most már „csak” meg kell valósítani. Az ehhez szükséges for-
rás nem áll rendelkezésre ezért a megoldás az lehet, hogy egy 
olyan cég települ ide, amelyiknek belefér a keretébe ennek a 
lehajtónak a költsége. Ilyet csak nagy beruházások képesek 
megfinanszírozni, így került képbe egy ingatlanhasznosító cég 
által (Road Project Kft.) a hulladékgazdálkodás területe. Még 
évekkel ezelőtt a cég magán befektetőt kívánt a területre hozni, 
mára azonban ezen a piacon csak az állam van jelen, a tulaj-
donosi üzemeltetési feladatokat az állam végezné, esetleg egy 
partnercégeken keresztül. 

- Hogyan zajlik a beruházás folyamata?
- A területet egy ingatlan-fejlesztő cég kezeli, ő keres beruhá-
zót. Jelenleg a magyar állam által történhet meg a beruházás. 
Ahhoz, hogy ez a több lépcsős engedélyezési folyamat elindul-
hasson, önkormányzati jóváhagyásra van szükség. Elkészült 
egy tanulmány terv, amelyben ismertetik a projektet (bárki 
számára elérhető anyag), a kerepesi képviselő-testület pedig 
jóváhagyását adta, hogy megindulhat a hivatalok felé törté-
nő véleményeztetési folyamat. Ezzel a testület nem kötelezi el 
magát a megvalósulás mellett, csupán azt jelzi, hogy érdekli, 
hogy megvalósítható-e a beruházás, és ha igen, azok milyen 
környezeti és egyéb következményekkel járnak. Ezek ismere-
tében bármikor elállhat a megvalósulástól.
A hatósági eljárás (4-12 hónap) során kiderül, hogy megva-
lósítható-e a projekt. A folyamatot eddig a pontig fenntartá-
sokkal kell kezelni, mert bármikor kiderülhet, hogy pl. érté-
kes erdőfelület, ökológiai folyosó, stb. miatt eleve nem lehet 
megépíteni. Ha ezen átment és még mindig adott a lehetőség, 

jöhet egy széleskörű lakossági egyeztetési folyamat, a szakma 
ismerőinek bevonásával. Az esetleges pozitív döntés esetén az 
államigazgatási szervekhez kerül az ügy, majd szerkezeti terv 
és építési szabályzat kidolgozása történik (4-6 hónap). Ezek 
után építési jog keletkezik, ahol vizsgálni kell a megépítendő 
objektum környezeti hatásait és a szükséges hatósági engedé-
lyeztetéseken is sikerrel kell átmennie. Csak ezek után épülhet 
meg a létesítmény, melynek hozzávetőleges beruházási ideje 
2 év.

- Mit lehet még tudni az ügyről?
- A beruházás költsége 20-25 milliárd Ft. A tervek szerint leg-
alább 6 ilyen épülne az országban. A Magyarországon hatá-
lyos előírások és környezeti terhelésekre meghatározott határ-
értékek az EU előírásainál sok esetben szigorúbbak, ezeknek 
maradéktalanul kell megfelelnie a beruházásnak. A modern 
szűrőberendezéseknek köszönhetően a környezetbe jutó ká-
rosanyag kibocsátás kisebb szintre vihető, mint ami a mellette 
vezető autópályán keletkezik. 

- Mi a haszna ebből Kerepesnek?
-

ben. (milliárdos tétel). 

évente. Nálunk is 100 milliót meghaladó összeggel lehetne 
számolni. 

mértékű villamos áramot is termelhet, amelyet a mellé tele-
pülő ipari üzemek hasznosíthat. 

önkormányzat tulajdonában lévő több hektáros ipari park 
működő egységekkel betelepüljön, hasznosuljon.

- Ki fizeti a szükséges hatósági eljárási, illetve további változ-
tatási költségeket?
- Sajnos már megjelent ezzel kapcsolatban hamis információ 
a neten. Az önkormányzatot nem terheli ez ügyben költség. A 
szükséges engedélyeztetési és ehhez kapcsolódó eljárásokat a 
Road Projekt Kft. vállalja (több milliós nagyságrend). Ha ezek 
után kiderül, hogy nem megvalósítható a beruházás, akkor ez 
az ő veszteségük.

- Kit képvisel a képviselő?
- Az önkormányzati képviselők Kerepes lakosságától kapták 
a felhatalmazást. Itt élünk és nekünk sem mindegy, hogy mi 
épül a házunktól 2 - 5 km-re. Úgy gondolom, hogy képviselő-
társaim nevében is nyilatkozhatom, hogy tüzetesen és nagy 
gonddal fogunk eljárni ez ügyben, hogy megismerjük azokat 
a kockázatokat, amik ezzel a beruházással veszélyeztethetik a 
lakosságot. Nyilvánosságra fogom hozni az ezzel kapcsolatos 
információkat és megismerhetik az ezzel kapcsolatos vélemé-
nyemet, továbbá Önök is bizalommal megkereshetnek engem. 

- Hol kaphatok további információt?
- Elkészült egy kb. 40 oldalas tanulmányterv, melyben a leg-
fontosabb vázlatok, információk településre vetített különbö-
ző hatások szerepelnek. Az anyag a Tegyünk Együtt Kerepe-
sért facebook csoportban elérhető a fájlok menüpontban.

Liptay Gábor 
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2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tar-
talmasabbá tétele

Az alábbi témakörökben lehet pályázni:
A.) Település környezet- és természetvédelmének segítése,
B.) Kapcsolódás települési rendezvények szervezéséhez 
C.) Helyi nevezetességek, hagyományok, kulturális értékek 
ápolása, bemutatása, 
D.) Ifjúság részére szervezett szabadidős tevékenység segítése 
E.) Településkép javítás (épített környezet, parkok, épületek ja-
vítása, karbantartása) 
F.) A lakosság részére szervezett helyi kulturális és szabadidős 
tevékenységek, programok segítése 

Rendelkezésre álló forrás: Kerepes Város Önkormányzat 
2016. évi költségvetésében elkülönített 3.000.000 forint kere-
tösszeg.

Saját forrás mértéke: a támogatással megvalósítani kívánt cél 
költségének 25 %-a.

Támogatottak köre: Az egyesülési jogról, a közhasznú jog-
állásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támo-
gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv előírásainak megfelelő 
társadalmi szervezetek közül (kivétel: pártok, érdekvédelmi 
szervezetek, egyházak) – az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben (Áht.), az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben 
(Ámr.), valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átlát-
hatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglaltakra 
figyelemmel – pályázatot nyújthatnak be azok, akik: 

a) a bíróságon 2016. január 1 előtt bejegyzésre kerültek, 
b) az alapító okiratuknak megfelelően ténylegesen végzik te-

vékenységüket, 
c) amennyiben önkormányzati támogatásban már részesül-

tek, az előző évben kapott önkormányzati támogatással hi-
ánytalanul elszámoltak, és kifogás az elbírálás időpontjáig 
nem merült fel. 

Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő és előfinan-
szírozás formájában, időarányos részletekben történik. A pá-
lyázónak 2016. január 1. - december 31. közötti időszakra, az 
alapító okiratában meghatározott célok érdekében szervezett 
programok megvalósítására, illetve a programokkal összefüg-
gő anyagok beszerzésére igényelhető támogatás.

KIZÁRÓLAG HELYBEN MEGVALÓSULÓ PROGRA-
MOKRA ADHATÓ BE PÁLYÁZAT

Nem igényelhető támogatás: személyi juttatásokra és járulé-
kokra, élvezeti cikkekre (alkohol, cigaretta). A megvalósított 
programoknál támogatóként meg kell nevezni, fel kell tüntetni 
Kerepes Város Önkormányzatát. 

Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatán, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról: 
www.kerepes.hu/palyazatok  

Pályázat benyújtása: A pályázatot személyesen, vagy postai 
úton lehet benyújtani zárt borítékban, egy eredeti példányban. 
Személyes benyújtás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
történhet, mely az átvétel után iktatásra kerül.  

Határidő: 2016. április 25-én 16 óráig

Hiánypótlás egy alkalommal, 
2016. május 11-én 16 óráig lehetséges.

Elbírálás: Csak a pályázati kiírás részeként kiadott, olvasha-
tóan kitöltött, határidőre benyújtott, a kötelező mellékleteket 
tartalmazó pályázatok kerülnek elbírálásra. A támogatások 
odaítéléséről Kerepes Város Képviselő-testülete által létreho-
zott ideiglenes bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 
dönt a 2016. májusi ülésén.

Pályázók értesítése: 
A döntésről a pályázók írásos értesítést kapnak. 

Szerződéskötés: A döntésről szóló értesítőlevelek tartalmaz-
zák a szerződéskötés feltételeit, az ahhoz szükséges dokumen-
tumokat és az aláírás módját, határidejét. 

Támogatás folyósítása: Egyszeri, vissza nem térítendő, a szer-
ződésben rögzítettek szerint. 

Elszámolás, ellenőrzés: A támogatás felhasználásáról a ked-
vezményezettek az Áht. 53. §-ában és az Ámr. 80-81. §-ában 
foglaltak, valamint a támogatási szerződés és a gazdálkodásuk-
ra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni. 
A támogatott nevére kiállított számlákat “Önkormányzati 
támogatásból fizetve” záradékkal kell ellátni és azok fény-
másolatát a pályázatért felelős személy aláírásával, bélyeg-
zőjével hitelesítve kell benyújtani.

Támogatott szervezet a szerződés teljesítéséről szakmai be-
számolót és pénzügyi elszámolást köteles készíteni. A be-
számoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje: 
2017. január 31. A pénzügyi elszámolás keretében benyúj-
tandó bizonylatok 2016. január 1. és 2016. december 31. kö-
zötti kifizetésekről szólhatnak. A szakmai beszámoló elfoga-
dásáról a B.), C.), D.) és F.) témakörök tekintetében az Oktatási 
és Kulturális Bizottság, az A.) és E.) témakörök tekintetében 
a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság, a pénzügyi 
elszámolásról a Pénzügy és Ügyrendi Bizottság dönt. 

További információk: Franka Tibor polgármester telefon: 
06 28/561-059, 20/559-89-05
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Az ingatlanok előtti területek gondozása
Tájékoztatom a lakosságot, hogy jogszabály alapján az ingat-
lanok előtti zöldfelületek, járdák, növények (fák, élő sövények 
stb.) gondozása, karbantartása az ingatlan tulajdonosát terheli.

Kerepes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
környezet és természet védelméről szóló 7/2004. (III. 25.) ren-
deletének  4.§-a előírja, hogy:az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni:

oldalán (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a 
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) 
zöldsáv, nyíltárok, és ennek műtárgyainak tisztántartásáról,

által ültetett, illetve a közterületen telepített növényzet gon-
dozásáról (fák metszése, stb.),

fák és más növények, valamint az élő sövény gallyazásáról, a 
járdák járhatóvá tételéről.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasz-
tásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2013. (VI.28.) önkor-
mányzati rendelete alapján az, aki elmulasztja a fenti rendelke-
zések betartását ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal 
vagy százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható.” 

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai Kerepes Városában
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete új rendeletet alkotott az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről. A 26/2014.
(XI.26.) önkormányzati rendelet alapján az avar és kerti hulladékot (a kert használata során keletkező és további hasznosításra 
nem kerülő növényi maradvány, fű, kaszálék, falomb, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, metszett gally, emberi fogyasztásra 
alkalmatlan zöldség, gyümölcs és egyéb növényi maradványok) elsősorban komposztálással kell hasznosítani, illetve a hulladék-
kezelővel elszállíttatni.
A hulladékkezelő által el nem szállított, illetve nem komposz-
tált avar és kerti hulladékot április 01. és november 30. közötti 
időszakban minden hónap első és utolsó pénteki napján 10.00 
és 21.00 óra közötti időben, legfeljebb négy órán keresztül 
lehet égetés útján megsemmisíteni enyhe légmozgás (gyenge 
szél) mellett, száraz időben, a tűzvédelmi szabályok szigorú 
betartásával. Amennyiben a pénteki nap ünnepnapra esik, az 
adott héten az égetés tilos. Szélcsendes időben az égetést ke-
rülni kell.

A kerti hulladék égetése április 01. és november 30. közötti 
időszakban is tilos:

-
lési vezetékek alatt, vagy

nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intéz-
mény működési ideje alatt.

Kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított helyen, 
vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, 
nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a 
lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett, szomszédos 
és saját telken lévő épületektől legalább 10 méteres távolság 
tartásával szabad. 
Az ingatlan tulajdonosa az égetés során köteles gondoskodni 
arról, hogy szükség esetén a tűz eloltásához szükséges eszkö-
zök (pl.: oltóvíz, homok, kéziszerszámok stb.) azonnali alkal-
mazásra kész állapotban rendelkezésre álljanak. 

A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hul-
ladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés 
csak folyamatosan kis adagokban történhet.
 
FONTOS!

A kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű 
vagy veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festé-
ket, illetve ezek maradékait, stb.), így kábelt, egyéb szennyező 

anyagot égetni szigorúan tilos, a rendőrség és a közterület fel-
ügyelők minden észlelt esetben eljárnak, és akár 100.000,-Ft 
összegű levegőtisztaság-védelmi bírságot köteles fizetni.

Általános égetési napló a 2016. évre (A Rendelet szerinti kivé-
telek figyelemmel kísérése mellett!!!):
2016. április 1. és 29.
2016. május 6. és 27.
2016. június 3. és 24.
2016. július 1. és 29.
2016. augusztus 5. és 26.
2016. szeptember 2. és 30.
2016. október 7. és 28.
2016. november 4. és 25.

Dr. Fila László aljegyző
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Jelentkezz! www.teszedd.hu

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója Veresegyházán!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, 
PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT

tananyagok megtekinthetők és  21.990,- Ft-os egységáron megvásárolhatók:
VERESEGYHÁZ:

 2016. március 16. (szerda) és 23. (szerda) 17-19 óráig
Innovációs Központ - 309-es terem (Fő út 45-47.)

GÖDÖLLŐ:
2016. március 17. (csütörtök) és 24. (csütörtök) 17-19 óráig

Művészetek Háza - F4-es terem (Szabadság út 6.)
FÓT:

2016. március 21. (hétfő) 17-19 óráig
Vörösmarty Művelődési Ház - Bársony terem (Vörösmarty tér 3.)
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Megkésett BUÉK! Két számból is kimaradt valamilyen okból a 
NÖK, ezért most engedjék meg, hogy korábbi cikkünket kissé át-
dolgozva, összefoglalva tegyük közzé. Minden kedves kerepesit 
ez úton köszöntünk. Reményeink szerint ez az év sem lesz rosz-
szabb, mint az eddigiek. Van olyan, aki csak beszél, de ebben az 
évben a tetteken a sor. Sokat fejlődött a semmiből megalakult 
Kerepesi Német Önkormányzat mára. Kis számadással kellene 
kezdenem mit is tett Kerepesért és a németségért az NÖK.

A lap hasábjai kevésnek tűnnek, ha végig 
gondolom, hogy 6. éve létezünk Kerepe-
sen. Valamikor az elején Horváth Lajos 
Kerepestarcsa története könyvét Palotai 
Lászlótól kaptam. Szász Jutka férjével, 
Andorral mentette meg a Kistarcsai Ta-
nács előtt szemetesbe kidobott rengeteg 
könyvet a szétválás után. Ebben volt sok 
német név: Hofmann, Ferra, Krieger, 
Rozmüller, Stogl, Ellenbacher, Fogd, 
Heik, és több más német név. Ez is adta 
az ötletet, hogy megalakuljunk. Sok harc 
után sikerült meggyőzni a vezetést arról 
is, hogy jó a településnek és az iskolának, 
ha lesz német oktatás. Az óvodában pe-
dig, a Brigi néni által folytatott szakkör 
legyen hivatalosan is támogatva. Mára 
bebizonyosodott, érdemes volt. 

Ma, 70 fő körüli a 3 németes csoport az 
oviban, és 160 fő tanul németül a 400 fős 
iskolában. Ezeknek a gyerekeknek és az 
őket követőknek is adhattunk valamit, 
ami egy életre szól. A tudás lehetőségét! 
Megalakult a Stammtisch, ebből lett egy 
egyesület, és itt kiváló emberek jöttek 
össze. Évek óta hetente találkozunk és 
várjuk a szerdákat, mikor találkozunk. 
Tánc, ének beszélgetés, néha – néha ün-
nepség, mint most is a Nőnap. Ezúton 
kívánok minden kedves kerepesi hölgy-
nek boldog nőnapot! 
Nemrég, 9 diák a vecsési versmondó 
versenyen és német tájszólás kategóri-
ában szerzett Kerepesnek jó hírnevet. 
Őket ünnepeljük most, hisz közülük hét 
fő tovább jutott a Pestmegyei döntőbe. A 
rendezvényünkkel az iskolának, a taná-
roknak, a szülőknek, de főként a diákok-
nak gratulálunk. Itt kerülnek átadásra 
az iskola német oktatását támogató mo-
dern USB+Bluetooth-os CD-lejátszók és 
egy kivetítő is, közel 200 ezerforint ér-
tékben. Az Óvodai igények felmérése is 
megkezdődött. Ezúton köszöntjük az új 
intézményvezetőt és sok sikert kívánunk 
munkájukhoz. 
Megnehezíti a helyzetünket, hogy 2. éve 
nincs együttműködési megállapodásunk 
a településsel, mivel eddig, a számunkra 
előnytelen szerződést nem fogatuk elAz 
idén végre sikerült elfogadtatnunk az 
érveinket, s a kerepesi önkormányzat 
képviselő-testületével megköthettük az 
együttműködési szerződésünket.

Sok rémhír terjeng mostanában, de sok 
az irigye is a NÖK-nek, és tán nekem is. 
De előre nézünk és tesszük a dolgunk. 

Sorolhatnám még tovább a 2015-ös évi 
programjainkat, melyre büszke lenne 
minden más település is. A nyári tábort 
is megemlítem hát, ahol 40-50 gyerek 
szórakozik minden évben, itt játszva 
tanulnak németül, de nem kötelező. 
Már most, év elején is sok a jelentkező. 
Épp a napokban pályázunk, hogy még 
nagyobb dobás lehessen a sváb tábor 
Kerepesen. A tábor helyszínét 100 Ft/
évért „bérbe” adtam a NÖK-nek, immár 
4. éve és további 5 évre meghosszabbít-
juk. Dolgozunk a testvérvárosi kapcso-
latért is. Az intézményekkel közösen 
elkezdtük a Márton nap méltatását, 
megünneplését. A 4-500 fős rendezvény 
megmozgatja a szülőket is, akik együtt 
készítik a lámpásokat a gyerekekkel. 
Hihetetlen közösségi élmény volt ez is. 
Az idén huszadik alkalommal rendezték 
meg a Magyarországi Német Önkor-
mányzatok Napját Pécsett, ahol mi is 
részt vettünk két fővel.

A templomban volt az újévköszöntő-
je, az iskolásoknak. Bizony, lassan egy 
sportcsarnok kell, hogy mindenki el-
férjen, már a templom is kicsinek bi-
zonyult. Persze ez nem baj, ez öröm!  
Nagyon szép előadások voltak, minden 
osztály kitett magáért, 11 műsort adtak 
elő. A tanárok és óvónők tánc- és egyéb 
továbbképzésére forrást különítettünk el 
ebben az évben. Pályázni kellett volna 
az intézményeknek is, idén háromszor 
annyi pénzre lehette volna pályázni. Az 
NÖK és a német KNK egyesület, viszont 
több forrásra is pályázott. 

Köszönet a jó hangulatért a „Batyus” 
farsangi és Pótszilveszter bálon, melyre 
bárki jöhetett. Zenélt a Kerepesi Kok-
tél Duó. Ez fáj tán egyeseknek? Mert 
csak egy rendezvényt szeretne enged-
ni nekünk évente ingyen, miközben a 
törvény támogatja, és nem korlátozza 
ezt. Mindenképp lesz sörfesztivált Ke-
repesen. Ha nem is lagzi Lajcsival, hisz 
ő már volt. Mint Balázs Pali, a Sram-
li-Kings a 3 Peller, stb. Ne felejtsük el, 
mi nem a település pénzénforrásából 
rendezzük meg, hanem a pályázatokból. 
Szerencsére már 3. éve az élen voltunk, 
és az idén is nagy kihívás lesz tartani a 
szintet. De mi örülünk, ha tudjuk támo-
gatni az iskolát, az óvodát és a kultúr-
csoportunkat. Erre tartalékoltunk pénzt 
még 2015-ből. 

Csoportunk számos fellépéssel és elis-
meréssel sok sikert tudhat magáénak. 
Magánszemélyeket nem támogatha-
tunk, de ha valakinek gondja volt, for-
dulhatott hozzánk eddig is. Ezért szeret-
nénk, ha minél többen jelentkeznének 
a csoportunkba. Várunk mindenkit, 
minden kedves Kerepesit, fiatalt és nem 
fiatalt, svábot vagy sem, aki szereti a jó 
társaságot és a jó hangulatot. Ha nem 
tetszene neki, nálunk - amit nem hiszek 
-, akkor is legalább megismerkedtünk 
egymással. Az  50-60 fő közötti csopor-
tunkból 20-25 fő szerdánként találkozik 
a Forrás Művelődési Házban 4-6-ig. 
Várjuk Önt is!

Springer Friedrich 

Kerepesi gyerekek a vecsési német nyelvi verseny megnyitóján
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Gödöllői Tankerület
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK 

ELLÁTÁSI KÖRZETE 
A 2016/2017. TANÉVBEN

Pedagógiai Szakszolgálat neve, címe
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői 

Tagintézménye
Ügyviteli telephelye: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A

Tagintézmény telephelye: 2100 Gödöllő, Dobó Katica utca 2.
Tagintézmény telephelye: 2133 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

Tagintézmény telephelye: 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 63.
Tagintézmény telephelye: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.

Tagintézmény telephelye: 2112 Veresegyháza, Kálvin utca 6.

Ellátási feladat
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondo-
zás fejlesztő nevelés (tankerületi) szakértői bizottsági tevékeny-

ség, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai 
ellátás, gyógytestnevelés, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai 

ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Ellátási körzet
Csömör, Dány, Erdőkertes, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, 

Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Valkó, Vácszentlászló, 
Veresegyház, Zsámbok.

HIRDETMÉNY
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSRÓL

A 2016/2017. tanévre történő beíratás időpontja:
2016. április 14. (csütörtök) 

8-19 óra között
2016. április 15. (péntek) 

8-19 óra között

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50. § (1) bekezdése értelmében az általános 
iskolába történő felvételről vagy átvételről az iskola 
igazgatója dönt. Döntését írásban közli a szülővel. 
A felvételi kérelem elutasításáról határozatot hoz. 
A felvétel elutasítása esetén a szülőnek joga van az 
elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 na-
pon belül - jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre 
hivatkozással - jogorvoslattal élni. Fellebbezését a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területi-
leg illetékes Tankerületi Igazgatójához nyújthatja be.

Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biz-
tosító körzetes iskolába kívánja gyermekét beíratni, 
és a választott iskola a gyermek felvételét elutasító 
döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre 
emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a 
kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
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OVI-HÍRADÓ
Csicsergő óvoda
Óvodánkban a februári hónap is sok eseményben bővelkedett. 
Február 9-én a Mókus és a Delfin csoport meglátogatta a Vá-
rosi Könyvtárat, ahol a könyvtáros néni megismertette az ovi-
sokat a könyvkölcsönzéssel. A könyvtárfoglalkozáson mesét 
hallgattak, könyvekkel ismerkedtek és tornáztak is a gyerekek. 
Az eseménydús könyvtári látogatáson a tanító nénik is részt 
vettek.
Február 18-án a Fecske, a Méhecske és a Mókus csoport a For-
rás Művelődési Házban megnézte a Micimackó című előadást. 
A gyerekeknek nagyon tetszett a mulatságos, interaktív mese. 
Február 20-21-i hétvégén Szuhai Nikolász apukája és segítői 
saját költségen kifestették a Süni csoport helyiségét, hogy az 
új bútorok a megújult csoportszobába kerülhessenek. A szép 
munkáért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Süni 
csoport gyermek és felnőtt tagjai nevében. Köszönet illeti a 
festés utáni takarításban résztvevő szülőket is: Csató Zsom-
bor anyukáját és apukáját, Torma Eszter anyukáját, Horváth 
Tímea anyukáját, Németh Zsuzsanna anyukáját, Aleva Lehel 
anyukáját. A Süni csoportos gyerekek (a Méhecske csoportban 
töltött háromnapi vendégeskedés, illetve otthoni pihenő után) 
február 24-én nagy izgalommal és örömmel vették birtokba 
megszépült csoportszobájukat.
Február 22-én a Gurigongó néphagyományőrző programon a 
Teknős, Süni, Csiga, Mazsola és a Delfin csoportos gyerekek a 
disznóvágással kapcsolatos szokásokkal ismerkedhettek meg. 
Anett néni nem csak sok érdekességet mesélt, hanem mulatni 
is hívta a gyerekeket, akik jó hangulatban ropták a táncot.
Február 24-én tartott német nemzetiségi napon a Delfin cso-
portosok „Az egér házat keres” (Die Maus sucht ein Haus) 
című mesét adták elő. A Mazsola és a Teknős csoportosok da-
lokkal és körjátékokkal színesítették a programot (Ritarutsch 
wir fahren mit der Kutsch; Teddy, Teddy…; Guten Tag; Söcke 
flicken; Das ist der Herr Prinz; Ringelrein,Ringelrein). 
A nemzetiségi napra az óvó nénik meghívták Germán István 
harmonikást is. Az előadás előkészületeként a gyerekek a né-
met zászló színeire festett harmonikát készítettek. A harmoni-
kazenét hallgatva a gyerekek táncra is perdültek. A mulatság 
után a gyerekek jó étvággyal fogyasztották el a finom szendvi-
cseket, amiket a Kerepesi Német Önkormányzat által biztosí-
tott finom német húsok tettek igazán ízletessé. Az eseménydús 
nap sok élményt nyújtott a gyerekeknek, akik nagyon jól érez-
ték magukat. 
Március 1-én a Csiga-biga csoportos óvó nénik szülői értekez-
letet tartottak.

Meseliget óvoda
A január végi farsangi bálunk lezárásaként a Pillangó csopor-
tosok szervezésében téltemető, télbúcsúztató napot tartottunk 
egy hideg pénteki napon. Márti néni irányításával a gyerekek 

Kiszebábot készítettek a néphagyományok felelevenítésével, 
majd naponta körbejárták az óvoda többi csoportját bemu-
tatva a szokásokat, mondókákat, énekeket. Pénteken délelőtt 
minden kisgyermek egy zajkeltő eszközzel a kezében felsora-
kozott a rollerpályán, ahol közös énekléssel, verseléssel, dobo-
lással, kereplőzéssel próbáltuk elűzni a telet és idecsalogatni 
a régóta várt tavaszt. Közben elégettük a bábot, melyre a na-
gyobbak a rossz gondolatokat is feltűzték egy szalag segítségé-
vel, így próbáltunk minden bajunktól, bánatunktól megszaba-
dulni. A gyerekek nagyon élvezték a programot a tűz melege 
és fénye sok kisgyereket jókedvre derített.
Február 18-án az óvoda mind a négy csoportjával ellátogattunk 
a Forrás Művelődési Házba, ahol az 1000 bocs! MiciMacKo-
Média interaktív bábszínházat tekintettük meg. A gyerekek 
nagyon jól szórakoztak, még a legkisebbek (Maci csoporto-
sok) is végig figyelemmel kísérték a mese cselekményét. 
A februári sorozatos megbetegedések a gyermekeket és a fel-
nőtteket sem kímélte. Minden csoportunkban a nagymértékű 
létszámcsökkenés hatására az egészségmegőrzésre és az orvos 
gyógyító munkájának fontosságára hívtuk fel a kicsik figyel-
mét. Igyekeztünk az időjárás függvényében a lehető legtöbb 
időt a szabad levegőn tartózkodni, és minél több vitaminhoz 
juttatni a gyermekeket. Ehhez a szülők rengeteg segítséget 
nyújtottak számunkra a friss gyümölcsök zöldségek beszerzé-
sében. Köszönjük!

Szivárvány óvoda
Februárban óvodánk legkiemelkedőbb eseménye a farsangi bál 
volt. Nagyon sok felajánlás érkezett, amit ezúton szeretnénk 
mindenkinek megköszönni. Felajánlók: Ál Capone Pizzéria, 
Tücsök Gyros, Kipp-kopp Játszóház Veresegyház; Állatkert 
Játszóház Budapest, Szablya Étterem Kerepes; Planetárium 
Budapest; Minipolisz Játszóház Budapest; Súlyán Cukrászda 
Gödöllő, Fehér Áron és Fanni Decatlon csomag; Gólyafészek 
Gyermekruházat Kistarcsa, Agip Benzinkút Gödöllő; Varró 
Zoltán Állateledel; Lila ABC Kerepes; Viveco Kft Díszpárna-
bolt; Euro Famyli Gödöllő; Terike Zöldséges; Ferenczi Lajos 
Zöldséges; Illés Cukrászda Kistarcsa; Royal Station Kerepes; 
Medvepark Veresegyház; Dymol Kft; Vetőmag Kft Kerepes; 
Élményváros Játszóház; Etka Jóga Kerepes; Tupperware; Nagy 
Irén képviselő asszony; Kovács Kevin szülei; Nagy Martin 
szülei; Kolonics Kristóf szülei; Rajmond Gergő szülei; Böhm 
Dorina szülei; Delfin Patika; Tölgyfa Patika; Kistarcsai Gyógy-
szertár; Klári Bolt Kerepes; Kata Boltja Kerepes; Diszkont 
ABC Kerepes; Rétesház Kistarcsa; Raiffeisen Bank; Ceze Pizza; 
Manó Könyvkiadó; Game Klub; Kisgömböc Étterem; Sebes-
tyén Edit; Virág Afrodité; Hajnalka Virág; Könyvmindenes.
hu; Baán Gabriella.
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Széchenyi István Általános Iskola
A Német Nemzetiségi Körzeti és Regionális Vers- és Próza-
verseny
A Széchenyi István Általános Iskola német nemzetségi tanulói 
hagyományosan részt vesznek a Német Nemzetiségi Körzeti 
Vers- és Prózamondó versenyen, valamint a Regionális Német 
Énekversenyen.
Előbbi kategóriában a körzeti elődöntőre Vecsésen került sor 
2016. február 26-án. A versenyre március 5-én Fekete Szonja 
(3.a), Gébert Ádám (3.c), Mikó Boróka (3.c), Papp Márton (3.c), 
Pásztor Boglár (3.a), Töreky Dorka (3.a) és a felső tagozatból 
Vilhelm Zalán (5.c) jutottak tovább, ők valamennyien német 
nyelvjárás kategóriában indultak. Az eredményhez szívből gra-
tulálunk! A körzeti versenyen részt vettek még Oláh Viktória 
és Szabó Zsombor 1.a osztályos és Nagy Szabolcs 1.b osztályos 
tanulók, ők irodalmi német nyelv kategóriában. 
A regionális döntőre a budakalászi Kalász Suliban került sor 
március 5-én. Tanulóink a nagyon erős mezőny miatt nem 
jutottak ugyan tovább, de derekasan helytálltak, tudásuk javát 
adták, alig néhány nap alatt újabb nehéz versszövegeket kellett 
megtanulniuk német nyelvjárásban. Nehéz egyelőre olyan tele-
pülésekkel versenyeznünk, ahol még van élő német nemzetisé-
gi háttér és időt, pénzt, energiát nem kímélve ápolják a német 
nemzetiségi hagyományokat – ahol nem gond népviseletet be-
szerezni (nekünk kérni kellett), van tánccsoport, esetleg színját-
szókör és otthon is hallják az idősebbektől 
a beszélt nyelvjárást – úgymint Pilisvörös-
vár, Solymár vagy éppen Taksony. – Re-
méljük idővel sikerül ebben is előre lép-
nünk, vannak pályázati lehetőségek a helyi 
német önkormányzatok számára is, ahogy 
az a megnyitó beszéden elhangzott. 
A szervezés kiváló volt, a nem versenyző 
gyerekeket kézműves foglalkozások, mo-
ziterem várta német nyelvű gyerekfilmek-
kel. Ízletes ebédet kaptunk, odafigyeltek 
még a gluténérzékenyekre is, a felnőtteket 
is büfé, kávé, péksütemények várták egész 
nap. Megnézhettük a helyi tájházat is, nem 
messze az iskolától. 
Köszönet a szervezőknek, a tanárokat és 
diákokat fuvarozó szülőknek, a felkészí-
tő tanároknak (Szécsi Zsuzsanna, Gróf 
Tiborné Erzsike, B. Horváth Stefánia) és 
legfőképpen a gyerekeknek, hogy rövid 
felkészülési idővel ilyen szép teljesítményt 
nyújtottak.
2016. március 18-án pénteken kerül meg-
rendezésre a Regionális Német Énekverseny, melyre gőzerővel 
készülnek alsó tagozatos tanulóink. Jövőre találkozunk ugyan-
itt, tapasztalatokkal gazdagodva.

B. Horváth Stefánia németnyelv-tanár

Mesélő Muzsika 2016. március
Március 3-án délelőtt 11 órakor ismét koncertteremmé válto-
zott a Széchenyi István Általános Iskola és Művészeti Iskola tor-
naterme.
A gyerekek kíváncsian nézték a sok nénit és bácsit, akik min-
denféle hangszerekkel a színpadra léptek. A Gödöllői Szimfo-
nikus Zenekar jött el hozzánk és varázsolta el a gyerekeket a 
gyönyörű dallamokkal.
Az előadás rögtön interaktívvá vált, hiszen az együttes vezetője 
kíváncsi volt, tudják-e a gyerekek, milyen hangszerek szólaltat-
ják meg a mese szereplőit. Sok-sok kéz a magasba lendült és a 
gyerekek nagyon ügyesen megválaszolták a kérdéseket, amiért 
szaloncukor volt a jutalom. Ezután következett a mese, amelyet 
a gyerekek tátott szájjal hallgattak. Ismét nagyon sok új ismeret-

tel távozhattak az előadásról, melynek a folytatását a jövő tanév-
ben reméljük, ismét iskolánk falai között nézhetjük meg!

Botrágyiné Virágh Orsolya
Zeneiskolai munkaközösség vezető

Alsós farsang
Február 6-án tartottuk az alsós farsangot, nagyon jó hangulat-
ban. A 9 órától 13 óráig, pontosan kezdődő programokból min-
denki kivette a részét. A mulatság legfigyelemreméltóbb része a 
csoportos jelmezes produkció volt. 9 osztály készített egy kis be-
mutatkozást. Ezt követte az egyéni jelmezes felvonulás. 25 beöl-
tözött óvodás után kb. 200 iskolás gyermek jelmezéből kellett a 
zsűrinek kiválasztania a díjazottakat. Nagyon nehéz munka várt 
rájuk. Záró programunk a tombola volt. Rengeteg nyeremény 
került kiosztásra.
KÖSZÖNJÜK a szülőknek a felajánlott tombolatárgyakat, és 
mindenféle segítséget, ami hozzájárult hagyományos farsangi 
ünnepségünk sikeréhez!

Felsős farsang
A napfényes márciusból visszatekintve a borongós február is 
hozott a gyerekek számár fényes ünnepnapokat, köztük a febru-
ár 5-én megrendezett farsangot.
Izgalom, lelkes készülődés jellemezte azt a napot, mely a nyol-

cadikosok számára meghozta a várva-várt nyitótáncot, mely al-
kalomból nemcsak a szívek öltöztek ünneplőbe. A lányok gyö-
nyörű fehér ruhában, a fiúk elegáns öltönyben lejtettek az Imre 
bácsi által összeállított koreográfiára a büszke, mosolygós és 
csillogó szemek előtt. Az idén a vidám nyitó hangulathoz Krisz-
ta néni ügyes színjátszó csapata is hozzájárult a bál hercegnője 
és hercege, valamint udvartartásuk segítségével.
Az évfolyamok osztályközösségei ötletes táncokkal, produk-
ciókkal mutatták meg kreativitásukat és ügyességüket. Így lát-
hattuk például a táncra perdülő mignonokat, esernyőket, görög 
istenségeket, vagy a jókedvű sárkányokat, hogy csak néhányat 
említsünk a színvonalas fellépések közül. Aztán a lelkes farsan-
golók egyéni jelmezeikben is felvonultak a zsűri előtt. A mókás 
farsangi felvonulást a felsős tanári kar cirkuszi előadása zárta le.
A gyerekek szórakozásához ismét hozzájárult a szülők által ké-
szített sok-sok finomság, valamint a rengeteg felajánlásból érke-
ző tombolanyeremény, melyet ezúton is nagyon köszönünk. A jó 
hangulatú nap szép emlékké vált mindnyájunk számára, köszönet 
érte mindenkinek, aki munkájával, jelenlétével hozzájárult. 
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A Forrás Művelődési Ház rendezvényei, foglalkozásai
2144 Kerepes, Templom u. 3. Tel.: 28/560-360 www.kerepesmuvhaz.hu

MÁRCIUS 24. 
09.00-13.00 Masszázs, 
16.30-18.30 Kézműves szak-
kör, 
18.00-19.30 Városi kórus, 
18.00-20.00 Pávakör 
17.00-19.00 Református Ifi

MÁRCIUS 25. 
14.00-19.00 Masszázs, 
17.00-18.00 Ovis balett, 
17.00-19.00 Rejtvény Klub
17.00-20.00 Ping-pong, 

MÁRCIUS 29. 
09-13.00 Masszázs, 
16.00-18.00 Ifi Senior klub, 
17.00-18.00 Citera oktatás

MÁRCIUS 30. 
14.00-19.00 Masszázs, 
16.00-18.00 Német Önkor-
mányzat Klubnap,
18.00-19.00 Zumba, 
17.00-20.00 Ping-pong

MÁRCIUS 31. 
09.00-13.00 Masszázs, 
16.30-18.30 Kézműves szak-
kör, 
18.00-19.30 Városi kórus, 

18.00-20.00 Pávakör 
17.00-19.00 Református Ifi

ÁPRILIS 1.
 14.00-19.00 Masszázs, 
17.00-18.00 Ovis balett, 
17.00-20.00 Ping-pong, 
17.30-19.30 Kerepesi Alapfo-
kú Művészeti Iskola koncertje 

ÁPRILIS 4. 
18.00-19.00 Zumba, 
17.00-20.00 Ping-pong, 
16.00-18.00 Lilaakác Nyugdí-
jas Klubnap, 
18.00-20.00 Művelődési Kör, 
17.00-19.00 kezdő német 
nyelvtanfolyam

ÁPRILIS 5. 
09.00-12.00 Vegyes vásár 
09-13.00 Masszázs, 
16.00-18.00 Aranyeső Nyug-
díjas Klubnap, 
17.00-18.00 Citera oktatás

ÁPRILIS 6. 
14.00-19.00 Masszázs, 
16.00-18.00 Német Önkor-
mányzat Klubnap,
17.00-19.00 haladó német 

nyelvtanfolyam
17.00-20.00 Ping-pong,
18.00-19.00 Zumba

ÁPRILIS 7.  
09.00-13.00 Masszázs, 
16.30-18.30 Kézműves szak-
kör, 
18.00-19.30 Városi kórus, 
18.00-20.00 Pávakör 
17.00-19.00 Református Ifi

ÁPRILIS 8. 
14.00-19.00 Masszázs, 
17.00-18.00 Ovis balett, 
17.00-19.00 Rejtvény Klub
17.00-20.00 Ping-pong, 

ÁPRILIS 9. 
18.00 Bach: János Passió – 
Szent Anna templom

ÁPRILIS 11. 
18.00-19.00 Zumba, 
17.00-19.00 kezdő német 
nyelvtanfolyam
17.00-20.00 Ping-pong,
18.00-20.00 Művelődési Kör, 

ÁPRILIS 12
09-13.00 Masszázs, 

16.00-18.00 Aranyeső Nyug-
díjas Klubnap, 
17.00-18.00 Citera oktatás

ÁPRILIS 13. 
14.00-19.00 Masszázs, 
16.00-18.00 Német Önkor-
mányzat Klubnap, 
17.00-19.00 haladó német 
nyelvtanfolyam
17.00-20.00 Ping-pong
18.00-19.00 Zumba

ÁPRILIS 14. 
09.30, 11.00 órától Harlekin 
Bábszínház: A három kisma-
lac bábos előadása jegyek: 800 
forint, 
09.00-13.00 Masszázs 
14.00 Baltazár Színház vend-
égjátéka
16.30-18.30 Kézműves szak-
kör, 
17.00-19.00 Református Ifi
18.00-19.30 Városi kórus, 
18.00-20.00 Pávakör 

ÁPRILIS 15. 
14.00-19.00 Masszázs, 
17.00-18.00 Ovis balett, 
17.00-20.00 Ping-pong

Szilasligeti Közösségi Ház 
állandó rendezvényei, 

foglalkozásai
2145 Kerepes, József A. park 3.  tel.: 28/2560-360 

www.kerepesmuvhaz.hu

HÉTFŐ 
10.00-11.00 Zsip-zsup torna, 
14.00-16.00 Szilasligeti 
Kulturális Egyesület Klub-
nap,
17.15-18.00 Show tánc (ovi-
soknak) 
18.00-19.00 Show tánc, 
20.30-22.00 Hit Gyülekezet 
Klubnap

KEDD 
08.30-10.00 Etka Jóga, 
13.00-16.00 Ping-pong, 
16.30-19.00 Pompon rocky  
19.00-22.00 Civilek

SZERDA 
10.00-12.00 Baba-mama 
Klub, 
14.00-16.00 Szilasligeti Kult. 
Egyesület, 

17.15-18.00 Show tánc 
(ovisoknak) 
18.00-19.00 Show tánc

CSÜTÖRTÖK 
08.30-10.00 Etka Jóga, 
13.00-16.00 Ping-pong, 
16.30-18.30 Pompon Rocky,
18.30-20.00 Etka Jóga

PÉNTEK 
16.30-17.30 Német nyelvtan-
folyam (ovisoknak), 
19.00-21.00 Székelykör

SZOMBAT 
15.00-18.00 Együtt 
Egymásért Nyugdíjas Klub

VASÁRNAP 
09.00-10.00 Református 
Istentisztelet 

90. születésnap
Köszöntjük Forgó Józsefnét 

(született: Győri Mária) 
90. születésnapja alkalmából.

Marika néni hála Istennek egészséges, 
semmiféle gyógyszert nem szed. Az ünnepség 

során Kiss Károly alpolgármester és 
Lénártné Kovács Györgyi anyakönyvvezető 

kívánt jó egészséget és további hosszú éveket.
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Megemlékezés a Kommunizmus Áldozatai Napján

KORMÁNY KONTRA ÖNKORMÁNYZATOK?
Úgy vélem, hogy a különféle államhatalmi ágak szétválasz-
tása az elmúlt huszonöt év alatt még megnyugtatóan nem 
történt meg. Így van ez a fenti címben szereplők vonatko-
zásában is. (A választási rendszerünk garantálja, hogy be-
látható időn belül ez nem is fog változni.) Azért gondolom 
a nevezett hatalmi ágakról ezt, mert például a húszegyné-
hány kötelező önkormányzati feladat ellátása saját hatáskör 
ugyan, de hozzá az anyagi háttér kormányzati együttműkö-
dés nélkül általában nem biztosítható. 

Közben ne feledjük, hogy az intézmények gazdálkodásával 
kapcsolatos visszaélések és túlköltekezések miatt kellett a 
kormánynak intézkedéseket hoznia. Ezután a korábbi 1300-
ról 17 milliárd forintra csökkent a hiány. Ennek ellenére az 
újsütetű KLIK, mint intézményfenntartó központ, nem iga-
zán sikeres működésű. Itt azonnal felmerül a kérdés, hogy a 
kormány központosítási törekvése, vagyis az erre utaló ma-
gatartása vajon meddig mehet el úgy, hogy az úgynevezett 
önkormányzati „demokrácia” – ha egyáltalán létezik ilyen 
- ne sérüljön? Tehát valami még mindig nincs rendben, mi-
vel szinte minden önkormányzat anyagi, és hatáskör-értel-
mezési gondokkal küzd. 

A közoktatási intézmények, vagy éppen a közműszektor 
zavartalan működésében is elsősorban anyagi természetű 
hiányosságok mutatkoznak. Ugyanekkor a fejlesztésekre az 
uniós pályázatok segítségével jelentős anyagi forrásokhoz 
lehet jutni. Aztán van olyan is, amikor a valós problémát 
alaposan felfújva, politikai előnyök szerzésére használják ki 
a működési anomáliákat. Beszélnek már az önkormányzati 
törvény újabb módosításától kezdve a teljes államosításig 
mindenről. Például, egy milliárdos adóbevételű város „örö-
kös” polgármestere is élen jár a riogatásban, aki bizonyára 
attól fél, hogy talán élete végéig nem lehet polgármester, ha 
ez a hatalom marad fent sokáig. Most minden vonatkozá-
sában nem bontva ki ezt a kérdéskört, mégis megjegyzem, 
hogy minimum érdekes, amikor a régi munkáspártból 
jött ember éppen Kádár János korszakának felélesztésével 

ijesztget. Szinte a legtöbb ilyen „felelős” megnyilatkozás 
hátsó szándékot is sejtet, amely nagy részben önös hatalmi 
féltés, illetve politikai vonatkozású. 

Látszik, hogy a rendszerváltással a szocializmus még nem 
ért véget. Vannak gazdag, és vannak szegény önkormány-
zatok. Ezek között őrlődik a kormány, amint próbálkozik az 
egyenlőtlen bevételi lehetőségeket kompenzálni. Természe-
tes, hogy ezt a „gazdag” önkormányzatoknál képződő pén-
zek felhasználásával igyekszik tenni. Ez bizony nem hálás 
feladat. Úgy vélem, hogy a kerepesi vezetés sem örülne, ha 
szűkös bevételeiből még egy borsodi kis falut is finanszí-
roznának. Így aztán a „pénztermelő” városok preferálása az 
elvándorlást, vagyis a kisebb települések elsorvadását idéz-
heti elő. 

Tehát sok ellentmondás és igazságtalanság is felszínre ke-
rülhet az új kormányzati intézkedések következtében. Ezek 
a látszólag hatásköröket is elvonó törvénymódosítások, 
vagy rendeletek tisztességes szándékúak, de nehezen fogad-
hatóak el, mivel sok esetben nem jól működnek. Az ilyen, 
indulatokkal körülvett kérdéskörben sokszor felmerül az is, 
hogy a pártpolitika milyen mértékig kívánatos az önkor-
mányzati munka során.

Aztán sokan elvárják azt is, hogy az önkormányzatok növel-
jék a saját bevételeiket, vagyis egyszerűbben szólva termel-
jenek ki pénzt, mint egy ipari vállalkozás. Ez abszurdum, 
hiszen a települési vezetés nem ezért van. A munkahelyek 
teremtése a kormány feladata. Ennek ellenére, például a jár-
dák, vagy éppen a vízelvezető árkok építéséhez szükséges 
betonlapok saját közmunkásokkal való legyártása olcsóbbá 
teheti annak elkészítését.

A fentebb olvasható gondolatok időszerűségét a napokban 
kihirdetett 2016-os helyi költségvetés fő összegei is jól tük-
rözik.

Kovács Ferenc



Bemutatjuk Baczay Csaba, kerepesi borkereskedőt
Erdélyben születtem, és nagyon vágytam Magyarországra 

jönni, annak ellenére, hogy voltak román barátaim is, akik-
kel pedig nem voltak különösebb gondjaink. 1990. óta élek 
itt, 1994. óta banki területen dolgozom, informatikai vonalon. 
A feleségemmel Budapesten ismerkedtem meg, azóta már 
három gyermekünk van. A főváros számunkra fojtó légkört 
jelentett, ezért kerestünk egy Pest közeli, de zöldövezeti in-
gatlant. Ismeretség útján vásároltunk telket Szilasligeten, épít-
keztünk és 2005. karácsonyán beköltöztünk, azóta a kerepesi 
közösség tagjai vagyunk.

A borral már régen, még fiatalon kötöttem ismeretséget. 
Érdekeltek a különböző borfajták, különösen a minőségi 
italok, de persze az ízlések különbözők, én azt keresem, ami 
nekem a legjobbnak tűnik. Valahogy így alakult ki, hogy meg-
próbálom a borokat helybe hozni, és nemcsak magam, mások 
számára is. 

Azzal igyekszem magamat megnyugtatni, hogy a kíná-
latomban lévő összes bor keletkezési helyét ismerem, a pin-
cészetekbe személyesen mentem el. A tulajdonosok, a borá-
szok körbevezettek, megkóstoltatták a boraikat. Jóleső érzés, 
hogy sok pincészetben kötöttem ismeretségen túli barátságot 
a partiumi, Krassó-szörényi, badacsonyi, szekszárdi, tokaji 
borosgazdákkal. Tőlük olyan dolgokat tanultam, amiket egy 
hétköznapi borkóstoló soha. Emiatt nyugodt lelkiismeret-
tel forgalmazom azokat a borokat, amelyek a kínálatunkban 
megtalálhatók. Egy pincei beszélgetés mellett 2-3-4 fajta bort 
kóstolok meg, és ha ezek kellemesek annyira, hogy máskor is 
szívesen meginnám, akkor valószínűleg nem csalódom a pin-
ce többi fajtájában sem. 

Egy ilyen vállalkozás beindítása elég bonyolult, hiszen ren-
geteg dolognak kell megfelelni a NAV szempontjából: jövedék 
kiadása, helységek, biztonság, stb., végül papír-papír hátán, 
mivel minden csepp bor bevételt-kiadást dokumentálni kell. 
Fokozatosan tanultam bele, ez az én tanulópénzem volt, akad-
tak bosszankodások, de nem bántam meg.

Cégnevem nincs, egyéni vállalkozó vagyok, jelenleg csak 
egy webshopon keresztül lehet nálam vásárolni. Nem is cím-
kézem át a borokat, nincs saját címkém. Ahogy a termelőtől 
jön, úgy adom el. Idővel talán majd saját címkés boraim is 

lesznek, s egyébként is keresem az utat, az új lehetőségeket, 
az új piacokat, az új borokat.

Szekszárdról a Halmai Csaba - Tüske Pincészet, Tokaj-
ból a Matyisák-Vízkeleti Pincészet, Badacsonytomajból a 
Borbély Pincészet, Partiumból a Nachbil Pincészet borait 
forgalmazom, Krassó-Szörény megyéből a franciás vonalat 
hozom, csodásan finom borokat. Tárgyalásban állok több 
borásszal a Villányi Borvidékről is, igyekszem apránként 
lefedni a Kárpát-medence minden borvidékét. 

Lehet egy üveget is rendelni, de raktáron nem tartok 
óriási mennyiségeket, azonban viszonylag gyorsan be tu-
dom szerezni, amit kérnek. Ha szükséges, ki is szállítom a 
megrendelt tételt. A www.kulonlegesborok.hu, office@ku-
lonlegesborok.hu, 06-30-350-1848 elérhetőségeken tudnak 
nálam a borok felől érdeklődni. 

Szervezünk borvacsorákat azokkal a pincészetekkel, 
amelyekkel kapcsolatban állunk A  Kreatív Szakácsok nevű 
baráti társaság főzi meg a menüt, ehhez kérünk egy pin-
cemestert, aki kínálja az egyes fogásokhoz illő borokat és 
persze ismerteti is a nedűt. Többeknek egy ismeretlen új 
világot nyitunk ki a harmonikus, finom ízekkel.

Az utóbbi időben a rosé a divat, a Vörösmarty , télen, 
a forralt borból is a roséból készült volt a sláger. Idősza-
kosan és nyáron keresettebbek a könnyebb fehérborok, 
rosék, ünnepekre pedig a nehezebb vörösborok. Ritkaság 
az Erdélyben termelt fekete leányka, melyet egyedül én for-
galmazok Magyarországon. Jelenleg kifogyott, most épp az 
új szállítmányt várom. Ez egy egyéves, fahordós érlelésű, 
különleges bor. 

Én mostanában legjobban a Shiraz borokat kedvelem. 
Engem lenyűgöz, hogy milyen ízek köszönnek vissza ben-
ne. A mai napig vitatkoznak a nagy nemzetközi szőlő-bo-
rász hozzáértők, hogy ez most tényleg perzsa behatás-e. Én 
azonban csak szemlélem, kóstolom és élvezem.

Lejegyezte Windhager Károly

Baczay Csaba (kötényben) 
a szekszárdi Tűzkő Pincészet vezetőjével


