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Kedves Túratárs, Természetbarát!
A Kerepesi Természetjárók szeretettel vár mindenkit, az
immár negyedik alkalommal megrendezendõ, teljesítménytú-
rájára!

Idén sok újdonsággal készülünk: a túra 80 %-a új útvonalon
halad, ezzel is lehetõséget, hogy jobban megismerjük tágabb
környezetünket. A túrán résztvevõket zsíros kenyérrel,
frissítõvel és kalóriapótló édességgel várjuk.

A túra végén, este nyolc órától a Ghymes együttes kon-
certjét is megtekinthetik, mivel a túra napja egybeesik a
„Kerepesi Körtéfa”, Nemzetiségi Fesztivál a Szilas mentén
elnevezésû fesztivállal. 
Hasznos idõtöltést, jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Érdeklõdni lehet: Pivarcsi Gábor 06-20/498-5536, e-mail:
pivarcsi.gabor@upcmail.hu

Pivarcsi Gábor, Jancsó Gábor szervezõk

Széchenyi Teljesítménytúra

Mint már egy korábbi cikkemben leírtam, mindenkit megillet a
véleménynyilvánítás szabadsága. Akkor még nem hittem, hogy lesznek
olyanok, akik nálunk is visszaélnek ezzel a jogukkal. Mivel ez a jelenség
mérgezi városunk hangulatát, úgy gondolom, törõdnünk kell vele.
Aktualitását az adja, hogy lemondott egy képviselõtársunk — minden
ellenzékinek mondott helyi média foglalkozott a hírrel.

Eddig nem is lenne különös a dolog, ám azt, hogy miért is mondott
le, már nem írták meg. Pedig ez is lényeges lett volna, mert jól jellem-
zi, egyesek hogyan élnek véleményük kinyilvánításának szabadságával.
Hogyan is ezek, az „egyesek”? Névtelenül. (Félreértés ne essék, akinek
nem inge, ne vegye magára.) Vajon mekkora hitele lehet annak a véle-
ménynek, amit átall a kinyilatkoztató személye felvállalni?...

Lemondott a képviselõ asszony. És vajon miért? — kérdezheti az
olvasó. Mert már nem tudta lelkében feldolgozni azt az aljas gyalázko-
dást, amit „egyesek” a fejére szórtak. Mert vele szemben olyan mély-
re süllyedtek ezek a névtelen „egyesek”, ami bízvást kimeríti a becsü-
letsértés, a kegyeletsértés fogalmát.

Ne tessék félreérteni: kritikát bárki megfogalmazhat, ha a
kritikus kellõen tájékozott, ha nem gázol embertársai becsületébe,
méltóságába — és ha szándékai tisztességesek! Kétségtelen, egy
képviselõ több bírálatnak van kitéve, mint az egyszerû átlagpolgár,
ám az sehol nincs megírva, hogy gyalázkodást, rágalmakat is el kell
viselnie. Pláne, ha a rágalmazó a névtelenség gyáva álarca mögé
bújik. És aki aztán persze mélyen hallgat, ha gyalázkodásáról kiderül,
hogy az szemenszedett hazug rágalom. És hallgatnak azok is, akik a
rágalmazóval egy követ fújnak.

Nem kívánok feltételezésekbe bocsátkozni, hogy a vétkesek — és
néma cinkosaik — melyik tábort képviselik, ám annyi bizonyos, hogy
õket nem látnám szívesen sem a magam, sem mások vezetõi gyanánt.
Emlékszünk, — a fiatalok is tudnak róla — volt olyan korszak, amikor
keletje, kereslete volt a névtelen véleményeknek; vajon ki az, aki azt a
korszakot saját magának, leszármazottainak, társainak visszakívánja? És
gondoljuk csak meg józanul: vajon elõre viszi-e valamely közösség élet-
ét az, ha névtelen rágalom fertõzi mindennapjait?

Visszatérve a lemondott képviselõ asszonyra, véleményt mondok: õ
embereket sohasem bántott, igyekezett feladatát maximálisan ellátni,
megözvegyülten is tisztességgel neveli árván maradt gyermekeit.
Meglehet, útjában volt valakiknek, valakiknek — remélem, elenyészõ
kisebbségnek.

Ha valaki véleményt nyilvánít — akár jót, akár rosszat, akár igazat,
akár valótlant —, az ezért felelõsséggel tartozik, ha kell, akár a törvény
színe elõtt is! Meglehet azonban, hogy ezzel õ válik a névtelen
szennyokádók soron következõ céltáblájává.

A véleményt formáló csak akképp lehet etikus, ha azt nevével is
felvállalja.

Kovács Antal képviselõ

A vélemény szabadságáról 
— itt, Kerepesen

Államalapító Szent István
ünnepe alkalmából Dr. Hidán
Csaba régész, történész, a
Károli Gáspár Református
Egyetem Bölcsészettudományi
Karának egyetemi adjunktusa
részére, eredményes oktatói és
szakmai tevékenysége, sokolda-
lú fegyvertörténeti munkássága
elismeréseként Magyarország
Köztár-sasági Elnöke a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést adományozta.

Kerepes Város Önkormány-
zata szívbõl gratulál a magas
kitüntetéshez.

Városunk büszkesége
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Szûz Mária mennybevételének ünnepén, 2013. augusztus
15-én a Pannonhalmi Bazilikában Várszegi Asztrik püspök,
fõapát diakónussá szentelte Madaras Attilát, aki a pannonhalmi
egyházmegyében teljesít majd állandó diakónusi szolgálatot.

A liturgián a bencés szerzetesközösség mellett részt vett
Madaras Attila felesége és két lánya, családja, valamint a
szilasligeti plébániáról, Kerepesrõl érkezett népes zarándok-
csoport plébánosuk, Frajna András atya vezetésével.

Homíliájában Asztrik fõapát az állandó diakónusok sajátos
küldetésérõl beszélt: „Nálunk, a magyar bencés közösségben
egy további sajátos szolgálati terület is kapcsolódik a diakó-
nusok hagyományos feladataihoz: iskoláink szolgálata, a fiata-
lok szeretete, oktatása és nevelése, a róluk történõ intézmé-
nyes gondoskodás. Szerzetesközösségünk küldetését folyta-
tod az iskolában: az irányítás és a tanítás mellett most már
Jézus Krisztus jelének és arcának is kell lenned a rád bízottak
körében.”

A közgazdász és teológus végzettségû Madaras Attila a ben-
cések által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképzõ
Iskola és Kollégium fõigazgató-helyettese. Az intézmény a
Pannonhalmi Fõapátság fenntartásában mûködik. Az iskola az
ország 7 településén (Pannonhalmán, Budapesten, Budaörsön,
Balatonfüreden, Kiskunfélegyházán, Miskolcon és Szegeden)
van jelen. Elsõsorban szakközépiskolai és szakiskolai oktatással
foglalkozunk. Több mint 2500 diák tanul iskoláinkban. 

Kerepes város és önkormányzata büszke polgárára, a dia-
konus, tanár Madaras Attilára, aki a szilasligeti településrészen
lakik abban a régi szépen felújított házban, amelyben még
nagymamája Borbíró Jánosné Ilonka néni költözött az 1950-es
években. A család egyike azoknak, amelyek a kezdetek óta
kitartottak településünk mellett és megalapozták mai
fejlõdését.

Kiss Károly
alpolgármester

Kerepesi dicsõség
Pannonhalmán 

Ignicz József kistarcsai rendõrkapitány és Kerepes Város polgár-
mestere a nyári közbiztonsági helyzetrõl tartott megbeszélést a pol-
gármesteri hivatalban. Lehet, hogy furcsán hangzik, de a statisztikák
szerint a tavalyihoz képest az idén — legalábbis eddig — 18 %-al
csökkent a vagyonelleni bûncselekmények száma, és ennél komo-
lyabb, például életellenes cselekmény nem történt. A kapitány elmon-
dása szerint mostanság a Homok dûlõ, a Hegy utca és a Szõlõ dûlõ
környéke a legkedveltebb térség, már ami a lopásokat illeti.
Elsõsorban a nem állandóan lakott ingatlanokat fosztják ki fém- és
elektronikai berendezések dolgában. Az is megfigyelhetõ, hogy az
esetek többsége az adott hónap vége felé történik, amikor vélhetõen
a tolvajoknak elfogyott már az a pénze, amelyet így-úgy megkapott. 

A rendõrkapitány személyében lelkes és elszánt szakemberre
találtunk, aki ötletekkel is elõállt. Véleménye szerint a
gyermekvédelmi õrjáratokon kívül, amelyet a családsegítõ közpon-
tunkkal végeznek, nos, ezen kívül egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe
kerültek a nyugdíjasok, azaz a szép korúak. Újabban tûzifával, polgár-
mesteri hivatalból küldött gyümölccsel és más számos trükkel igye-
keznek becsapni az öregeket, több esetben sikerrel. Ezért Kerepes
Város Önkormányzata összegyûjti a 70 év fölöttiek és egyedülállók,
illetve veszélyeztetettek névsorát és lakcímeit (akiknek a száma több
mint félezer), ezt követõen a rendõrség, a közterület-felügyelõink és
polgárõreink meglátogatják a segítségre szorulókat. Írásos tájékozta-
tót adnak át, amelyben a legfontosabb tudnivalók, telefonszámok
lesznek feltüntetve a minél gyorsabb közbeavatkozás érdekében.

Szeptember elsejétõl tehát igyekszünk rendszeresen meglátogatni
és ellenõrizni azokat, akik a tolvajok célkeresztjébe kerülnek, vagy
kerülhetnek. Megállapodtak továbbá abban is, hogy az ellenõrzések
számát ugyancsak közösen sûrítik a Gyár utcában és a Mogyoródi
úton, valamint jobban ellenõrzik a vendéglátóhelyeket, magyarán kocs-
mákat, ahol a tolvajok a könnyen szerzett pénzen igyekeznek túladni.

Franka Tibor polgármester

Igniczi József rendõrkapitány telefonszáma:  06 20/410-9095
Ménesi Norbert körzeti megbízott telefonszáma:  06 70/342-0582

Sike Csaba közterület felügyelõ telefonszáma :06 20/559-8929 
Dúzs Norbert telefonszáma: 06 20/559-8909

A szépkorúak védelmében

Megállapodást kötött 
a város és a rendõrség 

Ugyancsak szeptembertõl Kistarcsa rendõrkapitánya és Kerepes
polgármestere közös helyszíni járõrözésbe kezd, melynek lényege,
hogy városunk adott településrészein mondhassák el az ott élõk köz-
biztonsággal kapcsolatos panaszaikat, ötleteiket.

Szükség van erre azért, mert egyre többen félnek, vagy felesleges-
nek tartják egyes események, vagy információk bejelentését,
mondván: a rendõrség úgysem csinál semmit. A kapitány most azt
ígérte, hogy elszánt és következetes munkát óhajt végezni, ezért
szegõdik a polgármester mellé, hogy a helyszíni találkozókon felvetett
problémák számon kérhetõek legyenek a kistarcsai rendõrõrsön.

F.T.

Járõrözik a Polgármester
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Már kora reggel nagy volt a nyüzsgés a Forrás
Mûvelõdési Házban és környékén. A dobogót már az
elõzõ napon felállították a Kerepesi Községszolgáltató
Kft munkatársai, de a színpad és a termek dekorációja
(mely Mácsai — Krizsán Mariann képviselõasszony fel-
ajánlása és keze munkája), valamint az udvar elrendezé-
se, „bevirágoztatása” (melyet az Antal-liget
Kertészetnek köszönhetünk), a padok, asztalok, ételek,
italok fogadása, a vidámpark felállítása és egyéb
elõkészületek, mind, mind erre a délelõttre koncentrá-
lódtak. A Tóth Pékség készítette az ünnepi kenyeret, az
Oravecz Pékségbõl pogácsát kaptunk, a birkapörköltet
Bondorné Kisbenedek Éva és Baran Gáborné Móni
készítette az Urbán Miklós által felajánlott birkából. A
sertés- és marhapörköltet az Elámen Zrt-tõl, a bort a
gyöngyöspatai polgármestertõl és Urbán Miklóstól kap-
tuk, az ásványvizet a Medaqua Kft bocsájtotta
rendelkezésünkre. Minden elõállt tehát az ünnepséghez
melynek levezetésére Mayer Endréné tanácsnok
asszonyt kértük fel. 

Déltõl folyamatosan érkeztek díszvendégeink:
Németh Zsolt külügyi államtitkár, dr. Tarnai Richárd kor-
mánymegbízott, Solymosi Sándor Kistarcsa, Rimóczi
Sándor Nagytarcsa, Fábri Péter Csömör jelenlegi és
Bátovszky György Csömör volt polgármestere, Hatvani
Miklós Isaszeg, Kovács Péter a XVI kerület
polgármestere, Székely Tibor hagyományõrzõ huszár
alezredes, dr. Bozsó Zoltán r. dandártábornok Gödöllõ
rendõrkapitánya, Igniczi József Kistarcsai Rendõrõrs
parancsnoka. 

Ugyancsak déltõl a kisvonatot és a vidámparkot is
birtokba vehették az érdeklõdõk. 13 órától kezdõdött
az ünnepi szentmise, melyet dr. Varga Lajos, a Váci

Város
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savató
Egyházmegye segédpüspöke celebrált. A városavató a Forrás
Mûvelõdési Ház Tölgy termében került megrendezésre,
melyen dr. Németh Zsolt külügyi államtitkár és Franka Tibor
polgármester oldott, jó hangulatú ceremóniája mellett, szín-
padra lépett Szerekován János, operaénekes, Sági Balázs zon-
gorista, Novák Gyula szavaló, végül a gödöllõi Ütõegyüttes
koronázta meg az ünnepséget. 

Szabadtéren folytatódott tovább a vigasság, az Aranyesõ
Ezüstévek Egyesület vidám aratómûsorával, melynek koreog-
ráfiájában és kivitelezésében Lányi Attila segédkezett. Ezután
vette kezdetét az eszem-iszom, dínom-dánom, ahol az ételek
italok kiosztásában a Mûvelõdési Kör, a Családsegítõ és
Szilágyi Dénesné voltak a segítségünkre. A vidám hangulatról
a Koktél, a Kristály Duó és a feZZ Zenekar gondoskodott. Míg
az újdonsült város lakói mulattak, táncoltak, beszélgettek,
addig „az apróbb népek” a csúszdán, az ugráló várban és a
mászó falon vidámkodtak, s lufihajtogatáson, arcfestésen
vehettek részt. A kisvonat egész délután jött - ment, az uta-
sok óhajának, sóhajának figyelembevételével, bejárva
városunkat. Külön köszönet a Rendõrségnek és a Kerepesi
Polgárõr Egyesület tagjainak, hogy egész nap gondoskodtak
mindannyiunk biztonságáról. 

Köszönet a háttérmunkák segítõinek, Árva Gyulának, Barka
Tibornak, Fazekas Elõdnek, Götli Józsefnek, Kríger Évinek,
Szala Sándornénak, és a rendezvényen még segítséget nyújtó
kezeknek. Nélkülük nem sikerülhetett volna ilyen
nagyszerûen a program.

(Mûvházasok)

* * * 
Mi pedig köszönjük a gondos elõkészületi munkán keresz-

tül a kiváló kivitelezésig a Forrás Mûvelõdési Ház munkatársa-
inak lelkiismeretes, dicséretre méltó munkáját. (szerk)

Németh Zsolt 
államtitkár úr ünnepi beszéde

Polgármesterünk és a vendégek: Solymosi Sándor Kistarcsa pol-
gármestere, dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott, Németh

Zsolt államtitkár, Vécsey László országgyûlési képviselô
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A Talamba Ütôegyüttes

Az Aranyesô 
Ezüstévek 

Egyesület elôadása

Szerekován János operaénekes
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Rostás Árpád 
roma vándorasztalos

Városavató ünnepi beszédében Németh Zsolt államtitkár
kiemelte településünk évszázadokon át történt megmaradá-
sát, lakosságának nemzetiségi összetételét és az utóbbi idõben
történt látványos fejlõdését. Van összehasonlítási alapja, hiszen
gyerekkorában Széphegyen volt hétvégi házuk, ahol édesapja
id. Németh Géza református lelkész sok fiatalt kirándultatott
és nagyszerû eszmecserék színhelye lehetett az ingatlan.
Franka Tibor felajánlotta egy közös emléktábla
elhelyezésének lehetõségét a volt nyaraló falán. Ezt követõen
az államtitkár átadta a város jelképes kulcsát és a polgármes-
teri láncot. 

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott szintén elismerõleg
szólt mindarról, ami Kerepesen történt, a városi pályázaton
jelentkezõ több mint 20 település közül Kerepes várossá nyil-
vánítása nem lehetett kétséges egyrészt lakosságszáma, más-
részt eddig elért eredményei és szerepe alapján.

Kerepes polgármester megköszönte a vendégek jelenlétét,
köszöntötte a résztvevõket és hasonlattal élve kijelentette: „A
Jóisten visszaadta azt, amit a történelem Kerepestõl elrabolt.
Igyekszünk olyan értékeket teremteni, amelyekre utódaink is
büszkék lehetnek és szolgálják a jövõjüket. 

Kerepes megérdemelte a rangot, ezért õszinte köszönet
minden kerepesi polgárnak.

fr.

Kerepes dicsérete
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Az augusztus 20.-án megtartott várossá avatási ünnepségen
a Német Önkormányzat nem képviseltette magát! A temp-
lomban a székelyek, a szlovákok tiszteletüket tették és nem-
zetiségi zászlójukkal képviselték Kerepes város kisebbségi
lakosait, a németek sehol sem voltak. Olyan hivatkozás, hogy
egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni egy ilyen ran-
gos eseményen, amilyen a település életében csak egyszer
adatik, nem elfogadható! Tiszteljük városunk német
nemzetiségû lakóit, de el is várjuk tõlük, hogy ennek
megfelelõen képviseltessék magukat! Az eredetileg több órás-
ra tervezett arató ünnepségi mûsor ezen a rendezvényen túl-
ságosan hosszú ideje miatt nem volt kivitelezhetõ, de a néme-
tek nem is vállalták a délutáni fellépést. Az arató mûsort az
Aranyesõ csoport frappánsan megoldotta egy rövid, vidám
ünnepi mûsorral, gratulálunk nekik. 

A német nemzetiségi képviselet hiánya feltûnt Németh
Zsolt külügyi államtitkár úrnak is, rá is kérdezett, miért nin-
csenek itt? Erre nem tudtunk konkrét választ adni. Ugyancsak
hiányolta, elsõsorban Vécsey László országgyûlési képviselõ a
kerepesi Fidesz-KDNP vezetést, hiszen rajta kívül megtisztel-
te Kerepest Németh Zsolt államtitkár, Kovács Péter XVI.
kerületi polgármester, akik reprezentánsai a kormánypártnak,
de pártjuk helyi sejtje nem fogadta õket.  Hasonló feltûnést
keltett, hogy a Szilasligeti Teleház Egyesület nevében sem
jelent meg Csák Zoltán sem, aki pedig saját fényképével ellá-
tott levelet küldött minden kerepesinek és gratulált a városi
ranghoz. Ennyi erõvel Gyurcsány Ferenc, vagy Vona Gábor is
küldhetett volna levelet, merthogy nekik sincs semmi közük
Kerepes várossá nyilvánításához.

Kiss Károly

Miért hiányoztak?
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Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság vezetõje július 20-án elismeréseket adott át a
dunai árvízi védekezésben résztvevõknek. A budapesti
ünnepség keretében 17 tûzoltó vehetett át Bátorságért érde-
mérmet és emléklapot kaptak a 4 árvízben érintett megye
védelmi bizottságainak vezetõi, köztük Tarnai Richárd, Pest
megye kormánymegbízottja is.

A sikeres árvízi védekezésnek az elõrejelzés, a felkészülés,
a szervezettség és a társadalmi összefogás volt a kulcsa —
jelentette ki az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
vezetõje. Bakondi György altábornagy ünnepi beszédében
hangsúlyozta, hogy a kormány, amely július 19-én hivatalosan
is megszûntnek nyilvánította a vészhelyzetet, biztosította a
megfelelõ jogi és szervezeti hátteret a sikeres védekezéshez.
A fõigazgató kiemelte azt a példátlan társadalmi összefogást,
amelynek során százezrek vettek részt önkéntesként a véde-

kezésben az ország árvíz által megkímélt területeirõl, sõt a
határon túlról is.

Az ünnepségen 17 tûzoltó vehetett át Bátorságért érde-
mérmet, emléklapot kaptak a megyei védelmi bizottságok
vezetõi, illetve a fõigazgató csapatzászlókat és zászlószalago-
kat adományozott a védekezésben példamutató munkát
végzõ megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok és önkéntes
megyei mentõszervezetek számára.

Tarnai Richárd az esemény kapcsán hangsúlyozta, a
Dunakanyarban — mint ahogy az árvízzel sújtott más
országrészekben is — a katasztrófavédõk áldozatos munkája
mellett a sikeres védekezéshez hozzájárult a példaértékû tár-
sadalmi összefogás is.

(Fotó: Jóri András - BM OKF)
(MTI, Pest Megyei Kormányhivatal)

Elismerés az árvízi védekezésért
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Helyszín: Kaposmérõ — Kassai Lajos (íjkészítõ, a magyar lovas-
íjászat megteremtõje, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztjének tulajdonosa) birtokán.
Szervezõk: Rostás Árpád (vándorasztalos, Magyar Örökség
Életmûdíj tulajdonos) 

Lepres Csaba (tábor tulajdonos, szervezõ, Kerecsend-
Malompark tulajdonos)
Táborvezetõk: Szabó Maya, Lepres Csaba

A táborban kerepesi és kerecsendi roma gyerekek tábo-
roztak. Kíséretükben a közösségükben élõ felnõtt szülõk segí-
tették a táborvetés munkáját.  A kerepesi cigány gyermekek-
kel Gáspár Edmond, felesége Gáspár Edmundné Noémi és
Oláh Szabina érkezett segítségként. Köszönettel tartozunk a
felsorolt felnõtteknek az odaadó, szívbõl jövõ és aktív munká-

jukért. Személyes tapasztalatuk, és a gyerekek ismerete a
táboroztatást megkönnyítette, így lehetett az egész hetes
munkánk zökkenõmentes. 

A Gáspár szülõk és Szabina a roma hagyományokat (zene,
tánc, roma lakodalom, himnusz) saját- és a kerecsendi gyere-
kek körében folyamatosan ismertette.  Bevonták õket a birtok
területén lévõ iskolaépület felújítási munkálataiba, a tábori
konyha elõkészítési-, fõzési- és utómunkáiba, ösztönözték az
táborozókat a sátrak/jurták és a tábor területének
tisztántartására. Önkéntes, segítõ munkájukat a szülõi szere-
tet és példamutatás jellemezte, kiegészítve azzal a szigorral,
amire a cigány gyermekek sajátos neveléséhez szükség van. 

Táborvezetõként (nem roma felnõtt) és két saját gyermek-
emet is táborlakónak bevonó szülõként köszönettel tartozom

Hagyományõrzõ  roma   
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a  tábor  augusztus  5-9.
Nekik. A legnagyobb igyekezetem és akaratom ellenére sem
tudtam volna nélkülük a felmerülõ problémás szituációkat
megoldani. Minden nap, órákat beszélgetve velük sokat
tanultam tõlük. Erõsítették bennem az elfogadást, és a tole-
ranciát. Felhívták a figyelmemet arra, hogy a cigányság kérdé-
sét csak együtt nagyon komoly munkával és rengeteg befekte-
tett energiával oldhatjuk meg. Ennek az alapjait a roma gyere-
kek nevelésében, szocializációjuknak segítésében kell leten-
nünk. A tábor és az ehhez hasonló események hozhatnak
eredményt arra nézve, hogy a cigánygyerekek jövõje biztos
alapokra legyen helyezve, és õk is boldog és kiegyensúlyozott
felnõttek legyenek. Az õ családjaik viszik majd tovább a
következõ generációkban a cigányság fejlõdését, meghagyva a
roma kultúrában.

A kerepesi roma gyerekeknek szeretném megköszönni a
táborban végzett szorgos munkájukat és a közösségi életben
való példamutató magatartásukat. Hihetetlen összetartással és
szeretettel voltak saját településükrõl érkezett társaik és a
kerecsendi gyerekek felé is. Befogadóak és szófogadóak.
Életkoruk igen eltérõ volt. Jelen voltak a kisiskolások és a
kamaszok is. Kisebb társaikat felkarolva segítettek egymásnak
és nekünk is.

Külön köszönet jár azért, hogy bennünket, nem romákat
(jelen esetben a kisebbség) elfogadva tanítottak saját életük,
problémáik megértésére. 

Elismerésem, és köszönetem a gyerekek szüleinek, peda-
gógusaiknak! 

Üdvözlettel, Szabó Maya
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Automata 
mosógép 

szerviz

Billinger Zoltán
06-30-214-6366



Szent István óta élnek németek már hazánkban, de a betelepülés
igazán 300 éve kezdõdött így, Kerepesen is a XVII.-XVIII.
Században, két lépcsõben indult el. 

Augusztus 20-ra nemzeti ünnepünk kapcsán mi egy színjáték-
kal készültünk. A német kultúrkör az aratással — szürettel kap-
csolatos ünnepét Erntedankfest-nek
hívja (Betakarítási hálaünnepség). Erre
az ünnepre a Stammtisch csoport,
közösen az Aranyesõvel, egy több
epizódos Kerepes történelmébõl
merített, vidám arató ünnepségi
mûsorral készült.

A színpadon berendezve, 1713-tól
kezdve, mindig azonos helyszínen, egy
Kerepesi piactéren a templom utcában
játszódtak volna a jelenetek, valós sze-
mélyek és családok nevével és történe-
teikkel az arató ünnep kapcsán. Igaz, a
fellépés elmaradt. 

Szerepelni Zsámbokon jártunk és
említett cikk rémhíresztelései ellenére
az Aranyesõ és a Stammtisch klub tán-
caival, ismét hatalmas sikerrel szerepelt
a Zsámboki lecsófesztiválon.  Mellesleg
a Kerepesiek sváb, nokedlis lecsója, 25
liter lecsó 4 kg nokedlivel, pillanatokon belül elfogyott, pedig nem
ingyen kóstoló volt. További képek a német önkormányzat kere-
pes Facebook oldalán is. 

A Barber tanyán megrendezésre került a II. Kerepesi Sváb ifjú-

sági és gyermektábor. Sikeres volt és a programok sem voltak
szokványosak. Közel harminc gyermek vett részt idén is. 

Különleges látogatásunk volt a Shaolinok kerepesi
szentélyében ahol õsi harci technikákat ismerhettünk meg. Itt
Kerepes szívében, sokan nem is tudják milyen érték van. De volt
XX. századi katonás harci bemutató és Gokartozás is Csömörön.
A parlamentbe is ellátogattunk és köszönjük a parlamenti titkár-
ságnak, Nagy Andor parlamenti képviselõ úrnak és Kövér László

elnökúrnak, akik gyors intézkedésükkel
soron kívül lehetõvé tették ingyenes
bejutásunkat. Voltunk a Margitszigeten,
és az Aquaparkban, az Aquaworldben
és Klausmann Viktor barátom
Domonyvölgyi strandján is. 

Sztárvendégek voltak a táborban az
Irigy Hónaljmirigy tagjai, Uszkó László
és Papp Ferenc. Karaoke is volt persze
és a fantasztikus hangulat, végig egy
héten át.

Köszönetet szeretnénk ezúton is
mondani pedagógusainknak, Gróf
Erzsike Némettanárnõnek, Gaál
Zsófinak, Keresztessy Ildikónak. A sok
önzetlen segítõnknek: Artes (Honyec)
István, Bagi József, Brancs Mihály,
Burger család, Ellenbacher Marikának
(a finom lekvárért), Gaál Elek, Gróf
János, Gróf Tibor, Gulyás Antalné Edit

és Jancsó Ica és Marika, Kertészné Manyika, Kusnyár Irén és csa-
ládja, Leibingerék, Lulay Vilma, Hrustinszki Gábor, Fenyvesi Feri,
Magasdi Ildikó, Mészáros László (kisgömböc), Michalik Öcsi,
Molnár Imre, Sebály Zoltán, Sengel József, Sinkó György, Tímár
István és leánya Ottilia, Szilágyi Betti, Szász Andor és Szász Jutka
és ha valaki kimaradt volna… Köszönjük.

Springer Friedrich Horst
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Megnyitottunk Kerepes Szabadság út 1./a 
(MOL kút mellett)

Telefonon, személyesen, emailben és irodánkban várjuk Önöket
bármilyen meglévõ és új szerzõdéssel kapcsolatban:

• Házõrzõ otthon - és életmód biztosítás
• Társasházházak teljes körû biztosítása
• Vagyonbiztosítás magánszemélyek és cégek részére
• Gépjármû - casco és kötelezõ biztosítások
• Élet, Nyugdíj, Tandíj, Megtakarítási program
• Egészség program
• Balesetbiztosítás
• EUB Utasbiztosítás az egész Világra
• Kárügyintézés

Nyitási kedvezmény 20%
Mobil: 06-30-201-24-81• Fax: 06-1-329-34-28

Email: sala.agnes@freemail.hu

Nyitva tartás:
Hétfõ:  14:00 — 18:00 
Kedd:   9:00 — 14:00 
Szerda: 14:00 —18:00 
Csütörtök:  9:00 — 14:00 
Péntek:  9:00 — 14:00 

Az NÖK hírei

Részt vettem a „Kis-Dunamenti Sváb Fesztivál” rendezvényén,
mely két hónappal ezelõtt volt. Tizenkét település, német
kisebbségi egyesületek, csoportok 11-ik találkozója volt.
Kulturált, színes mûsorokkal teli, csodálatos rendezvény volt. A
kerepesiek nagy sikert arattak, az ország legaktívabb fellépõi
között, dicséretben részesültek. A rendezõ unaharaszti és kör-
nyékének német csoportja eljátszotta az 1695 évtõl kezdõdõ
bejövetelüket, viszontagságukat, küzdelmeiket, elõdeikre
emlékezve. Nem tisztem a beszámolás joga, csupán a rende-
zés színvonala, és a narrátor szövege ragadta meg
érdeklõdésemet. Kérésemre, voltak olyan kedvesek, hogy a
mûsoruk szövegét E-mailen elküldték címemre, melyet
Springer Krisztinának továbbítottam, akit illett. Elhatározták,
hogy annak mintájára a kerepesi németek történelmét Õk is
színpadra viszik, õseik tiszteletére, hiszen ugyancsak hajón
jöhettek kerepesre, mivel akkor a Duna árterülete nem volt
messze. Hajóépítõ kerepesi ácsokról is tesznek említést régi
levelekben. A Bécs-Pest-Kerepes (Mogyoród)-Gödöllõ posta-
kocsi járat is vonzó kereskedelmi útvonal volt. 
Ahogy elõadásukban elmondták: „A svábok nem kevésbé pat-
rióták, mint a magyarok. Magyarországon születtek, itt
élnek és nem akarnak innen elmenni. Származásukat
tekintve svábok, felvállalják az etnikai csoporttagságot, de
egyúttal magyar állampolgárként azonosulnak a magyar
nemzettel. Haza, nemzet, állampolgárság alkotják nem-
zetkoncepciójuk pilléreit, amelyet elsõsorban a születési
hely és az életvitel színtere határoz meg. Németül az isko-
lában tanultak, ugyanúgy, mint bármilyen más magyar, és
magyarul jobban ki tudják magukat fejezni, mint németül.
Ország és haza egy, és határai egybeesnek a magyar állam-
éval. Történelmük, múltjuk ebben a keretben játszódott le,
jelenüknek, mindennapi életüknek ez a színtere, és a
jövõjüket is ebben a keretben képzelik el.”

szaszandor 

A Német Kisebbségi Önkormányzatról
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Tisztelt Olvasók!
Várjuk írásaikat, véleményüket az Önöket érdeklõ történésekkel,
ügyekkel kapcsolatban. Kérjük, ossza meg Lakótársainkkal a
közérdeklõdésre számító és tartozó gondolatait, fogalmazza meg kriti-
káját, tegye fel kérdéseit, közzétesszük, igyekszünk utánajárni és meg-
válaszolni azokat. Olvasói levelek, vélemények rovatunkba várjuk leve-
leiket, melyeket a szerkesztés jogát megtartva lapszámainkban megje-
lentetünk. (Kivétel a durva hangnemû, személyeskedõ, névtelen leve-
lek.) E-mail címünk: velemeny@kerepes.hu, gorgenyister@gmail.com,
telefonszám: 06 20 559 8930.

Csak egy telefon
A lakosság szolgálatában

A kerepesi önkormányzat tulajdonában lévõ Kft szabad
kapacitását ajánlja a lakosság szolgálatába. Gépeink és

dolgozóink 30 százalékkal kevesebb órabérrel dolgoznak,
mint más vállalkozások. 

Garancia az önkormányzat. 
Vállalunk: Kertásás, Mûvelés, Füvesítés

Bozót irtás, Fakivágás, Fûnyírás,
Költöztetés, Fuvarozás, Sitt szállítás

Építõanyag szállítás, Daruzás, Hengerezés,
Mindenféle földmunkát, Anyagbeszerzést

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

Lépcsõk, feltöltések

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

Megbízhatóság! Alacsony árak! Garancia!

Kerepes Polgármesteri Hivatal önkormányzati adóhatósága felhívja
szíves figyelmüket arra, hogy 2013. 09. 15-ig lehet pótlékmentesen
befizetni a helyi adók, (helyi iparûzési adó, magánszemélyek
kommunális adója) a gépjármûadó valamint a talajterhelési díj  máso-
dik félévi összegeit.
Az adóhatóság 2013. február hóban postázta a nyilvántartásukban
szereplõ címeikre az „Adófolyószámla-Értesítõket”, valamint a befi-
zetésre szolgáló csekkeket. 
A fizetési kötelezettséget a bankszámlával rendelkezõ adózók átuta-
lási megbízással, a számlanyitásra nem kötelezett adózók befizetési
kötelezettségeiket postai készpénz-átutalási megbízással (csekk),
vagy lakossági folyószámlájukról banki átutalással teljesíthetik. 
Azon egyéni vállalkozók, akik nem kötelezettek számlanyitásra, a
februári értesítõvel nem kapták meg a második félévi fizetési kötele-
zettség teljesítéséhez szükséges csekket, ezért õk azt a
Polgármesteri Hivatal Adócsoportjában személyesen szerezhetik be.

Értesítés adófizetés
határidejérõl

„Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Gödöllõi Tankerülete

Tisztelt Polgármester úr!

Nagyra értékelem hatalmas erõfeszítésüket, amelyet a
gyermekek érdekében a Kerepes Széchenyi István Álta-
lános Iskoláért tesznek.
A korábban történt egyeztetések alapján az új iskola-
bútor beszerzéséhez 490 e. Ft-al járul hozzá a tanke-
rület.

Tisztelettel: Pánczél János tankerületi igazgató”
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Kérjük a Tisztelt
Lakosságot, amennyiben 
bejelentenivalójuk van
közterületen történt

rendzavarás, vagy gyanús
esetekkel kapcsolatban
hívják a közterületfelü-

gyelôket a 06-20-559-8909, 
vagy a 06-20-559-8929-es

telefonszámon.

Szeretném megköszönni Kerepes polgármesterének Franka
Tibornak, hogy 50 hátrányos helyzetû családnak lehetõvé tett egy
egész napos strandolást Velencén. Továbbá szeretném megkö-
szönni a Tóth pékségnek, az Oravecz pékségnek, az Andi pékség-
nek, és a Support Alapítványnak az adományukat.

Iskolánk a 2013/2014-es tanévben is várja leendõ új diákjait.
Tanáraink a kötelezõ és a választható tantárgyak középszintû
érettségi vizsgáira készítenek fel a magyar irodalom tan-
tárgytól kezdve akár az informatikáig.
A rugalmas képzési forma lehetõvé teszi a tanulás és a mun-
kába járás párhuzamosságát.
Intézményünk tandíjmentes képzést nyújt, a különbözõ
kedvezményekre jogosító diákigazolvány megigényelhetõ,
illetve a 21 év alatti diákjaink a családi pótlék folyósítását is
megigényelhetik.
A gimnázium Kistarcsa központjában található, a gödöllõi HÉV,
illetve a Volánbusz járataival 25 perc alatt érhetõ el. (a
Zsófialiget megállónál kell leszállni)
A beiratkozáshoz hozza magával személyes okmányait és a
legutolsó bizonyítványát!

A beiratkozás helye: 
Kistarcsa, Simándy J. Általános Iskola, II. emelet
A beiratkozás idõpontjai:
aug. 26-30. és szept. 2.,4., 16 - 19.00

Érdeklõdni lehet: Komlósi Ákosnál
Tel.: 06-30/637-9756
E-mail: komlosia@citromail.hu

Szeretettel várjuk Önt is diákjaink sorában!

A kistarcsai esti tagozatos gimnázium hírei

ÚJSÁGÍRÓ -TANFOLYAM

nemzeti gondolkodású leendõ kollégák számára.
A tanfolyam 160 órás, akkreditált képzés.  

Teljes költség 105.000,-Ft + vizsgadíj. A tandí-
jat havi részletekben is lehet fizetni. Az

elõadások szombati napokon lesznek, Budapesten.

FONTOS!
Ez az utolsó akkreditált képzés, mely a régi rend
szerint zajlik. Az új törvényeknek megfelelõen a

késõbbi tanfolyamok jóval hosszabbak és drágáb-
bak lesznek!

Jelentkezés határideje:  2013. szeptember 15 .
További információk: www.iskola.fusz.hu



Alighanem az eddigi legszínvonalasabb, s tartalmában is igen
gazdag tábort fejeztünk be az elmúlt pénteken. Ez a VI. számú
Kalamajka-Játszó Tábor volt, az új Forrás Mûvelõdési Ház
második gyermektábora. Színvonal emelkedés történt, mely
nagy valószínûséggel ahhoz köthetõ, hogy az idén nagymér-
tékben változtattuk táborunk programján. Alapfelfogásunk
egyik tényezõje volt, hogy a kézmûvesség irányába nyissunk, a
másik pedig, hogy a helytörténeti jelleget tovább erõsítsük.  
Tartalmas, jól megválasztott heti programjaink fõ vázát az idén
is a külsõs rendezvények adták. Ilyenek voltak a Lovagolás —
Uszoda — Planetárium — és a sportversenyek a Mûfüves
pályán. Kedden un. ÖKO- túrára mentünk, amely mint mindig,
most is elvarázsolta a gyerekeket - Sallai tanár bácsinak
köszönhetõen. Látszott, hogy két órára részévé váltak a ter-
mészetnek, átszellemültek a látottak-hallottak hatására. Tanár
Úr tudása, elkötelezettsége minden évben értékes gondolato-
kat ültet a kis táborlakókba. Nem kell mondani milyen nagy
szükség van egy új gondolkodású generáció felnövésére, egy
másfajta, földünket nem romboló, hanem védõ-gondoskodó
természetfelfogás érvényesülésére! Szerda reggel Ragoncza
Imre táncpedagógus a gyerekek mozgását mûvészetté
avanzsálta.  A tánc kiváló lehetõség a „másik” megismerése
terén. Bekukkantva kicsit hozzájuk azt tapasztaltam, a fiúk
nehezebben alakultak hozzá a lépésekhez — de Imre bácsi jó
érzékkel most is csodát csinált velük megtanulása hasznos és
egészséges — továbbá egy kis pancsikolás igen hálás tud lenni
ebben a hõségben. Úszóversenyeket rendeztünk, s a döntõt
nem kis meglepetésre egy kislány, Várai Réka nyerte. Meg kell
említenem, hogy sok jó úszó volt nem csak a fiúk, de a lányok
között is!  
Csütörtökön kora reggel indultunk Budapestre, a
Planetáriumba. A gyerekek már nagy izgalommal várták a
programot, mivel többnyire még nem jártak itt. Ámulatuk
még tovább fokozódott a különleges épület láttán, majd az
aulában. A kupolára vetített csillagos égbolt, az aláfestõ zene,
a nyelvükön íródott kísérõszöveg, mind-mind egyaránt
lenyûgözött kicsit és nagyot egyaránt.:)
Délután a Mûfüves pálya várt bennünket. Az esõ kicsit ijeszt-
getett, de végül egy kellemes idõjárás lett belõle. Kõvári Péter
mesterien bánt most is a gyerekekkel, melynek képeit meg-
nézhetik a www.kerepesinfo.hu oldalon. E közinformációs
honlap „médiapartnerként” folyamatos tájékoztatást adott a
tábor szervezésérõl és történéseirõl. A fõbb programoknak
szerves kiegészítõi voltak a sok-sok kézimunka, mint folyamat
felvezetése, majd a gyerekek általi elsajátítása. Ezek közül is
kiemelkedtek a különféle, agyagból készített kis munkák,
melyeket az idén már itt a Mûv. Ház saját kemencéjében ki is
tudtunk égetni. Igen jó dolog, hogy ezt az alkotó folyamatot
immár helyben végig lehet vinni, az eredmény azonnal látható!

Ez nagy élményt jelentett a gyerekeknek, s a négy pedagógus-
nak egyaránt.  
Utolsó nap délelõtt a lenyûgözõ „Monarchia Lovarda” vendégei
voltunk. Janik Attila tulajdonos és fiatal segítõi által két-három
alkalommal is felülhettek a pacikra, melyet láthatóan igen
mélyen helyeztek el az élménytáraikba gyerekeink.
Kerepes Város legfiatalabb büszkesége a „Babaliget Bölcsõde”
jóvoltából javult táborunk étkeztetési ellátása is. Napi három
étkezést tudtunk adni a gyerekeknek, amit a bölcsõde maga
szállított. Köszönjük a finom étkeket — jövõre is számítunk a
helyben készített tízórai, ebéd és uzsonna szolgálatra.
Meg kell említeni mindenképp, hogy az újjáépített Mûvelõdési
Ház — új vezetõjével — nagyban emelte az idei táborunk szín-
vonalát. Udvarunk két csodálatos „mûtárggyal” gazdagodott.
Az egyik egy jól megépített szalonnasütõ, a másik pedig egy kis
tavacska, mely két teknõsbékájával nem csak a gyerekeknek
lett állandó zarándokhelye… A kéttenyérnyi állatok - a Ház új
igazgatójának, Kolozsvári Katalinnak ajándékai - a táborlakók
azonnali kedvencévé lettek.
Péntek délutáni záró programunk az õsmagyarok hajdani kul-
túráját hozta közel a gyermekekhez. Ismerkedtek a rovásírás-
sal, és rögtön utána dalokat tanultak meg ebbõl a körbõl. A
hozzá való zenét is õk készítették. Az érdekes bemutató
tûzugrással és a „nagy” kívánsággal zárult, melyet egy termé-
kenység-fácskára kötött színes szalagocska jelképezett.
Láthatóan átszellemültek és gondolkodásra késztette a
gyermekeket. A zárásra sok szülõ hozott sütit, üdítõt. Ezt a
gyerekek rögtönzött és nagyon gazdag kézmûves kiállítással
hálálták meg, mely bemutatta azokat a munkákat melyek a
tábor ideje alatt készítettek. Ezzel párhuzamosan több mint
200 fotót láthattak a tábor egyheti életérõl, munkájáról.
Az idei tábor létszáma már magasabb volt, mint tavaly, akik
között több ismerõs arcot láttunk. Bíznak táborunkban —
három pedagógus és két segítõ azon dolgozott fáradhatatla-
nul, hogy egy vidám, élményekben gazdag hetet szolgáltasson
kis-, és nagyobb táborosainknak.
Köszönet jár Ihosné Tarcsai Erikának, Árvai Virágnak, Fónagy
Gabriella rajztanárnak, de mindenek elõtt Nagyné Mándi
Katalin tanító néninek, aki szakmai vezetõje volt a tábornak.
További köszönet:
Terike Zöldségesnek, aki az idén is kb.70 kg dinnyével járult
hozzánk; Ragoncza Imre tánctanárnak; Sallai Sándor tanár
bácsinak; Kõvári Péternek lelkiismeretes közremûködésükért.
Külön köszönet a helyi busztársaság vezetõjének Lics
Zoltánnak a kedvezményes szállításért az uszodába és vissza,
- a „Mandala Sport” Kft — nek, a Mûfüves pálya díjmentes hasz-
nálatáért. 

Véber Gábor
a tábor szervezõje
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Napok választanak el bennünket attól, hogy
elkezdõdjön a 2013/2014. tanév szorgalmi
idõszaka, azaz ismét a gyermekek vegyék birtokba
a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola épüle-
tét. A nyár a tanulók számára a pihenés, a
kikapcsolódás idõszaka. Az intézmény dolgozóinak
a nyári szabadságolások mellett a következõ tanév
elõkészítését is meg kell oldani. Az emelkedõ —
szeptembertõl 350 gyermek 15 tanulócsoportban -
diáklétszám, valamint a természetes elhasználódás
együttesen meghatározták azokat a feladatokat,
amik megvalósításával az épület a megnövekedett
igényeket is kiszolgálhatja. 

Az elmúlt tanévben ismét több helyen átázott a
lapos tetõ rendszer, ezért annak javítása és a záró
réteg felújítása elengedhetetlen volt (900 eFt). A
fõbejárathoz vezetõ lépcsõk és betonfelületek hibái
már balesetveszélyessé tették a közlekedést. A hiba
orvoslására korszerû anyagokat használt a
kivitelezõ (400 eFt). A konyha és vizesblokkok,
valamint öltözõk tisztasági meszelése mellet, idén
az épület fémszerkezeteinek megújítására is sor
kerülhetett, új szint kapott a fõbejárat, az
összekötõ folyosó, a lépcsõkorlát (anyagár:180 E
Ft). Az elsõ osztályok termeit a tanítónénik, a
szülõk, az intézmény technikai dolgozói igyekeznek
otthonossá varázsolni szeptemberre. A szülõk fes-
tenek, mázolnak, takarítanak, hiányzó berendezé-
sek beszerzésében segítenek. A technikai személy-
zet parkettát fektet, bútorokat javít. A tanítónéni a
berendezett helyiséget osztályteremmé varázsolja.
(anyagár: 200 E Ft). Az elöregedett éttermi székek
cseréje mellet és a tanulólétszám növekedése miatt
— 50 fõ számára - új tanulópadokra és székekre is
szükség lesz az új tanévben (980 E Ft).
Természetesen elkerülhetetlen az épületegyüttes
összes berendezésének felülvizsgálata, a hibák javí-
tása, a szükséges cserék megvalósítása (150 E Ft).

Örvendetes, hogy az intézmény és a mûködtetõ
önkormányzat több éves erõfeszítéseit és annak
eredményeit elismerve,  az új tanulóhelyek kialakí-
tásához anyagi segítséget is nyújt a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Gödöllõi Tankerülete
(490 E Ft). Bízunk abban, hogy a tanévkezdésre
minden a helyére kerül és Kerepes Város Önkor-
mányzatának anyagi finanszírozása nyomán biztosí-
tani tudjuk az iskola zavartalan, színvonalas
mûködésének feltételeit. 

Még tartanak a munkálatok, de már 21-tõl a tan-
testület is elkezdte a tanév elõkészítését. Két napot
a pótvizsgára és osztályozó vizsgára készülõ gyer-
mekek segítésére fordított, valamint tervezi, szer-
vezi a tanév programjait. Augusztus 26-án és 27-én
kerül sor a vizsgákra. Szeptember 2-án reggel 8
órakor az ünnepélyes tanévnyitóval kezdetét veszi
2013/2014. tanév.

Köszönetet mondva az elõkészítést támogatók-
nak és az abban tevékenyen résztvevõknek kívánok
eredményes tanévet szülõnek, nevelõnek, valamint
fenntartónak és mûködtetõnek, de mindenek elõtt
a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola  tanuló-
ifjúságának.

Nagy László igazgató

„Kopog már a barna dió, véget ért a vakáció.”
(Hárs Ernõ: Vége a vakációnak)
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Elõzõ lapszámunkban közöltük a Szilas Tér Egyesület
levelét a „Törvényesítik a törvénytelent: még zajosabb
lehet a Hungaroring” címmel. A cikk végén megjegyez-
tük, hogy miután önkormányzatunk megkapta a
zajszint mérésérõl értesítõ változás-tervezetet, azon-
nal reagált az illetékes hatóságoknál. Az alábbiakban
olvashatják az elküldött levelet.

Ikt.szám:3634/2013

Tárgy: rendelettervezettel kapcsolatos észrevétel 

Vidékfejlesztési Minisztérium
Jogi Fõosztály
Budapest
1860

Tisztelt Jogi Fõosztály!

Alulírott Franka Tibor Kerepes Nagyközség polgármestere a VM
honlapján található rendelettervezetet, mely a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenõrzésének módjáról szóló 93/2007.
(XII.18.) KvVm rendelet módosításáról szól, a tegnapi napon kol-
légáimmal áttanulmányoztuk. A tervezettel kapcsolatban az aláb-
biakat állapítottuk meg.
A rendelet-tervezet 2.§ (5) és (6) bekezdése rendelkezik a zaj
esetén elérhetõ és engedélyezhetõ versenypályáktól származó zaj
esetén a zajszint határértékek jelentõsen emelkednének.
Megállapítható, hogy a tervezetben szereplõ határértékek alkal-
mazhatók lennének az év minden napján.
Településünk közvetlen közelében lévõ nemzetközi licenccel
rendelkezõ versenypálya található, tehát a tervezet Kerepes
(Szilasligeti településrész) mintegy 4500 lakóját közvetlenül érinti.
A tervezettel kapcsolatban az alábbi kérdésekre szeretnénk
választ kapni:
Hogyan lehetséges az, hogy településünket közvetlenül és
negatívan érintõ ügyekben véleményünket elõzetesen nem kérték
ki? Hogyan lehet azokat a lakókat figyelmen kívül hagyni, akiket a
tervezett változások leginkább érintenek?
A rendelettervezetben megfogalmazott zaj határérték emelése
hogyan van összhangban a környezetvédelemrõl szóló törvén-
nyel, mely szerint a jelenleg fennálló, eredeti állapotot nem szabad
negatívabbra megváltoztatni?
Hogyan lehetséges egyformán nemzetgazdasági érdeknek
besorolni a nemzetközi szintû rendezvényeket és a baráti moto-
ros/autós rendezvényeket, ezzel azonos zajszintet megállapítani
számukra?
Álláspontunk szerint már a jelenleg érvényben lévõ határértékek
is megvalósították az életvitelszerûen Kerepesen élõ lakók nyugal-
mának zavarását, hiszen köztudomású, hogy a versenypályán a
visszatérõ nemzetközi- és országos versenyek (Forma1 Magyar
Nagydíj, WTCC, Opel Családi nap) mellett az év 200 - 220 nap-
ján programok vannak. Az új szabályozás ugyan nem jár
kötelezõen együtt magasabb zajszinttel, de megengedi az eddigi-
nél rosszabb állapot kialakulását.
Konkrét kérdésünk — azon túl, hogy kérdéseinkre válaszokat
várunk — egy konzultációs lehetõség biztosítása a rendelettervezet
elfogadása elõtt a zaj határértékek véglegesítését illetõen.

Kerepes, 2013. június 27
Tisztelettel: Franka Tibor polgármester

Futok a fák alatt, felettem baljós felhõk az ég díszletei. Hosszú
árnyak mozdulnak a horizonton átbukó, vérvörös nap elõtt. Égre
néz a kányafa, didereg a tücsök. Nõ a légnyomás, recseg a térd.
Sistereg a látóhatár, villog a messzeség. Lázas reptû fecskék
cikáznak a sötétlõ végtelen alatt, szemükben delejes tûz táncol.
Pattog a hajam, és a veréb is ijedten borzaskodik. A virágok még
egyszer a sugarak felé fordítják arcukat, és utolsót ölelkezik a fény
a fákkal. Roppan a száraz ág a talpam alatt, és pöndöri falevél
sodródik a sötétlõ bokrok rejteke felé. Egy óvatlan, kóbor kutya
szemébe homokot vág a szél. Fent, a kerepesi égen egy széllel
dacoló madár - talán egy gerle - imbolyog a mélység felett. Az
emberek ablakokat csuknak be, és sietve kapkodják össze a
száradni kirakott ruhákat. Õrjöngeni kezd az ég, és nyugtalanító,
kábult szédüléssel zenél már a szél. Zöld gyümölcsök zuhannak
ferdén a fákról, és a rigófészek is ziláltan csüng az ágról. A riadt
kerteken felhõ-árnyékok robognak át. Isten lába dübörögteti
körben a földet. Elered az esõ. 

Késõbb a teraszról nézem a csendesedõ esõt, és kis titkok nyíl-
nak elmémben éppen úgy, mint a tépett rózsa, amikor fájdalom-
ból varázsol mosolyt. Valamiért megint gyermekkorom emlékké-
pei között lapozgatok. Álmokat látok, vagy a valóságot? És csak
jönnek — jönnek elõ sorban a képek a múlt árnyai köré font emlék-
töredékek hálójából. Igen, amikor én gyerek voltam, talán szeb-
ben zöldelltek a fák, és talán virágosabb volt a rét is. Amikor én
gyerek voltam, egészen biztos, máshogy fújt a szél. Amikor én
gyerek voltam, kékebb volt az ég, és nevetett a nyár. Abban az
idõben, vagyis az ötvenes években úgynevezett „gyári” játékunk
sohasem volt, és még villamosítva sem volt a falu. Mégsem
unatkoztunk. Reggeltõl estig a szabad ég alatt töltöttük a nyarakat,
és soha, senki sem kapott káros sugárzást. Az éltetõ napfény
károsnak hazudó hatásaival akkor még szabadelvû álszakemberek
nem riogattak. Igen, õk most a hivatásos népbutítók, vagyis a termé-
szetes világképünk megrontói. - Mert hiszen a napfény az élet egyik
alapja! Egy értelmes ember pedig jól tudja, hogy mennyi idõt
tölthet erõs napfényben. Bizony, manapság a természetes
ösztönösséget legyõzni látszik a mesterséges tudatosság. Ez nagy
baj. Egy mostani vizsgálat szerint a magyar emberek több mint 80%-
a D-vitamin hiányos. Vagyis, valóságos népbetegségrõl van szó.
Alaposan megváltozott hát a világ. Akkoriban a szomszéd gyere-
kekkel, vagyis Pistával, Zolival, Magdival, és másokkal kergettük az
idõt, és a labdát. Mindig és mindent az Isten szabad ege alatt tet-
tünk! Bugylibicska, klott gatya, dorkó cipõ, fûzfasíp. Cipõ csak
akkor volt rajtunk, ha templomba mentünk. És játék közben
együtt csodálkoztunk rá a valóságos életre is. Úgy emlékszem,
hogy a barátságon kívül még valami más is összefûzött minket
akkor. Talán az általános szegénység? Lehetséges. Én úgy hiszem,
hogy a gyermekkor az egyik legnagyobb élmény az ember élet-
ében. És, ha születéskor az Isten megáld egyféle kíváncsisággal is a
világ dolgai iránt, akkor az életben nincs egyetlen feleslegesen átélt
perc sem. Ebben biztos vagyok. 

Közben elállt az esõ, és friss levegõ lapozza  tovább az albumot.
Csendesedik a város. Ilyenkor mindig nagyon jó lenni a végtelen
fantázia-világ hajlékában, ahol a csend, az élet, és a halál is lakik.
Együtt a múlt és a jövõ látomásai. Csukott szemhéjam mögött a
boldogság és a bánat emlékképei úsznak el a semmibe, mint a sza-
kadt pókháló az iménti viharban. Könny, mosoly, szerelem, halál.
Anya, apa, feleség, gyerek, unokák. Barátok, rét, erdõ, patak.
Porszemek a végtelen tér zugaiból, amint képzeletem összefújja
õket Isten tenyerén. 

Közben este lett, és a vízcseppek köré csillogó fényköröket
varázsol az esti lámpafény. Szépen rácsukom a fedelet a kis titkok
ládikójára, ámde máris alig várom, hogy újra belenézzek. Ki tudja
miért?

Kovács Ferenc

Nyári viharLevél zajügyben
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