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1964-ben csendes, nyugodt ki falu volt, amikor leszálltam a
HÉV-rõl Szilasligeten. Csak menjen itt a kukoricáson
keresztül, elér a fõútig, szemben az iskola — igazított útba egy
atyámfia. Hajtogattam a kukoricát a kitaposott úton. Jaj
Istenem, hová is jutottam. De hamar megtaláltam az én
munkahelyemet. Minden egyszerû volt, a tantermek, a duru-
zsoló kályha, az udvari árnyékszék. Lassan mindent megis-
mertem, a kisdiákoktól a kedves tanár kollégákig. Sokat men-
tem sárban, hóban gyalog. Ismertem a melegszívû asszonyo-
kat, akik mindig segítettek takarítani, padlót is súrolni.

Szerettem a kiserdõket, dombokat, minden bajnak, bánat-
nak tudója lettem, boldog voltam, hogy maguk közép fogadtak
a kerepesiek. Kapáltuk a szõlõket, egyeltük a gyógynövénye-
ket, kukoricákat — gyalog a Barber tanyára és vissza a gyere-
kekkel — de szép is volt!

Senkinek nem tetszett a „lakodalom” Kistarcsával — a nász
nem is tartott sokáig. Más az aurája ennek a népnek. Szorgos

asszonyok a kerteket csinosították, megtermelték az asztalra
valót, s a férfiak, ha kellett, gyalog is bementek Budapestre, ha
nem volt vicinális. Összefogtak a munkában, egymás segítésé-
ben, a házépítés kalákában történt. A cigány családok — csak
16 család élt itt tisztességben — becsületben, szorgalomban,
békességben a többi lakossal. Jó ezekre az idõkre emlékezni.

2013. július 15-étõl várossá nyilvánították Kerepest. Új
perspektíva, szebb jövõ, élhetõ település leszünk. Tudom,
összefogunk, ha kell, hogy szebbé, jobbá tegyük lakhelyeinket.
Senkitõl sem vagyunk kevesebbek. Szépre, jóra születtünk. S
csak egy életünk van!

Fogjuk meg egymás kezét. Ne gyûlölködjünk, vigyázzunk
egymásra. Köszöntsük egymást! Kérdezzük meg: hogy vagy?
Segíthetek neked valamit?

Legyünk boldogok szép kis városunkban!
Mayer Endréné

tanácsos

Szépre, jóra születtünk

Ez évtõl kezdõdõen már nemcsak az Államalapítást ünne-
peljük augusztus 20-án, hanem KEREPES VÁROSSÁ avatását
is. Lássuk a részletes programot:

Augusztus 20-án, kedden, 13 órára Ünnepi Szentmisére
várjuk városunk polgárait és minden kedves vendégünket a
Szent Anna templomba, melyet dr. Varga Lajos a Váci
Egyházmegye segédpüspöke celebrál. Hogy mindenki, aki
szeretne, részt tudjon venni az ünnepi alkalmon, külön busz-
járatot indítunk, mely 12:00 órakor indul a kerepesi HÉV
megállóból és gyûjti össze az utasokat a megszokott útvona-
lon. Ugyanez a különjárat indul vissza majd 19:00 órakor.
Ugyancsak délben kisvonat is indul a szilasi buszfordulótól - a
helyi járat buszmegállóiban veszi fel az utasokat s szállítja a
helyszínre - ahol városnézõ kisvonatként közlekedik 18 óráig.
Mind a buszjárat, mind a kisvonat INGYENESEN áll az utasok
rendelkezésére. 

A szentmise után 14:00 órától kezdõdik a Városavató
mûsor melynek díszvendége Németh Zsolt külügyi
államtitkár. Közremûködõk: városunk népszerû operaéneke-
se: Szerekován János, akit Sági Zoltán kísér zongorán, Novák
Gyula gödöllõi versmondó, majd a Talamba ütõ együttes rövid
kis produkciója zárja a városavatást.

Ezt követõen, már a kinti helyszínen, az Aranyesõ
Ezüstévek Egyesület vidám Aratóünnepi mûsora kerül bemu-
tatásra, mely után mindenki Kerepes Város polgármesterének
vendége egy tál ételre és egy pohár borra. A délután folyamán
600 adag sertés-, marha-, és birkapörkölt, 1,5 hl bor, üdítõ,
ásványvíz kerül kiosztásra a polgármester jóvoltából. A jó
hangulathoz a jó zenérõl a Koktél és a FEZ együttes gondos-
kodik a Templom téren.

A Forrás Mûvelõdési Ház udvarán és az épület elõtt-mel-
lett délután 13:00-tól INGYENES VIDÁMPARK: ugrálóvár,
óriáscsúszda, mászófal, a babáknak Picúr-sziget, valamint csil-
lámtetoválás, arcfestés és lufi hajtogatás várja a gyermekeket,
hogy nekik is örömteli és emlékezetes legyen Kerepes város-
sá avatása. 

Kerepesi Városünnep
2013. augusztus 20.
Részletes program

865 kerepes
Játék:
a nyerõ 13+ - júliusban
Isten áldja Kerepest várossá
válása alkalmából!

(Összeállította: 
Véber Gábor)

1. Milyen településekkel határos Kerepes?
2. Sorolja fel Kerepes település „alkotó elemeit”, a tele-

pülés részeket. (jóval többet várunk, mint amik az
újság fejlécén láthatók! — térkép!)

3. Hány díszpolgára van Kerepesnek — név szerint. 
4. Sorolja fel Kerepes testvértelepüléseit.
5. A községi könyvtárt kirõl nevezték el?
6. Mi a három óvoda neve, egyenként?
7. A kerepesi  bölcsõde „beceneve”.
8. „Lakótelep”, de nem lakja senki?!  (Mára már az

enyészeté, be van nõve, de szõlõ, az már nincs!)
Hol van ez, mik ezek?

9. Soroljon fel azokból a gyógynövényekbõl, melyeket
termesztettek és fel is dolgoztak Kerepesen az elmúlt
50 évben. 

10. Ki volt az a magyar-cseh királynõ, aki patronálója volt a
gödöllõi kastély urának, Grassalkovich Antalnak?

11. Grassalkovich Antal meghívja és vendégül látja
királynõjét. Ehhez a látogatáshoz járul az a különös
legenda, miszerint a vendéglátó - talán fogadásból, vagy
másért - sóval szóratta fel az utolsó kilométereket,
azért, hogy királynõje szánon érkezzen hozzá.  Igaz, e
látogatás a nyár kellõs közepén esett, jól illeszkedik az
elegáns udvari allûrök sorába.  Milyen évet írunk
ekkor?

12. Hány templom építése fûzõdik Grassalkovich Antal
nevéhez?

13. Ki az építõje Kerepes legrégebbi épületének? 
+1 Kerepes földrajzi helyzete (fok, perc)

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy játékunk értékelésé-
re szeptemberben, a helytörténeti kiállítás megnyitójának
keretén belül kerül sor!

Hasznos idõtöltést, jó játékot kívánunk!
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„Mert amit erõ és hatalom elvesz, azt idõ, 
s kedvezõ szerencse ismét visszahozhatják”

Deák Ferenc

Tisztelt Honfitársam! Ön 2013. július 15-én reggel úgy ébredt otthonában,
mint Kerepes város polgára, noha elõzõ este még falusi lakosként hajtotta álom-
ra fejét. Igaz, nagyközség volt a miénk, több mint 200, eddig várossá nyilvání-
tott településnél népesebb, és történelmét-, jó hírét tekintve is acélosabb, még-
sem keltettük fel a várossá nyilvánító bizottságok érdeklõdését, vagy éppen
nagyon is felkeltettük.

De ennek vége! Kerepes visszaszerezte feledésbe merült, vagy kényszerített
jelentõségét immáron papíron, azaz oklevélen is. Igazságtalanok voltak velünk:
a sors, a történelem, és a politikai- gazdasági döntéshozók. Igen, azok voltak.
Szerényen, de bátran mondhatjuk, mint ahogyan az elmúlt években mondtuk és
bizonyítottuk is, hogy Kerepes többet érdemel. Az idén 865 esztendõs telepü-
lés a térség egyik legrégebbi lakóhelye, s mint ilyen, már a középkortól közle-
kedési-, vallási-, oktatási- és egészségügyi központ volt. Hozzá tartozott
Csömör, Kistarcsa, Mogyoród, sõt Gödöllõ is. Persze sokat változott a világ, de
többször is sajnos nem Kerepes javára. Növekedése, fejlõdése nem állt meg, de
központi szerepe, különösen az 1900-as évek elejétõl — Kistarcsa és Gödöllõ
iparosítása — fokozatosan csökkent.

Közigazgatási gyengülését betetézte két dátum: az egyik az 1951-ben
Kistarcsához csatolt Zsófialiget elveszítése volt, majd a kegyelemdöfést 1979.
január elsején szenvedtük el, mikor szintén hatalmi szóra Kerepest és Kistarcsát
egyesítették, de prioritást Kistarcsa kapott. Odaköltözött a politikai-, és tele-
pülési irányítás, ott mondták meg mi történik, és mi nem történhet. Kerepes
képviselõi, volt vezetõi, lokálpatriótái tehetetlennek bizonyultak a település
képviseletére, Kerepes érdekei és fejlõdése egyre hátrébb sorolódott, miköz-
ben Kistarcsa az 1994. évi szétválásig izmosodott, sõt, késõbb városi rangot is
kapott.

Ebbõl a Gödöllõ és Kistarcsa közé szorított falusi helyzetbõl kellett felállni és
az évtizedek során elkopott, ellopott, elirányított tekintélyt visszaszerezni.
Nem óhajtom minõsíteni polgármester elõdeim ebbéli tevékenységét, a
régebben itt élõk anélkül is tudják. Magam 2006-ban történt megválasztásom
után megfogadtam, mindent megteszek azért, hogy Kerepes ismét régi
fényében tündököljön: erre kötelez õseink reánk hagyott öröksége, erre köte-
lez a település társadalmának bizalma és kívánsága, valamint erre kötelez
szüleim, családom, saját kötõdésem Kerepeshez.

Szép dolog, de nem elegendõ. Így igaz, hiszen materiálisan és mentálisan is
lemaradásban voltunk. Amikor elõször vittem a testület elé a városi pályázatot,
többen kinevetettek és akadt képviselõ — nem is egy — aki meg sem szavazta a
kezdeményezésemet. Közben, ami csak mozgott, mindenre pályáztunk, az
önrészek finanszírozásához kötvényt bocsátottunk ki, ne az embereket terhel-
jük adókkal. Az elmúlt hét év alatt összesen 2,1 milliárd forintot nyertünk, abból
bölcsõdét építettünk, idõsek és fogyatékkal élõk napközi otthonát, felújítottuk
a mûvelõdési házat, a családsegítõt, óvodákat bõvítettünk, utakat építettünk,
röviden 2006-tól 2014-re több mint 2,5 milliárddal növeltük Kerepes tulajdonát
úgy, hogy adót nem vezettünk be. Persze, elsõ nekifutásra a szocialista kormány
elutasította városi pályázatunkat, ennek politikai okai is voltak, hiszen a testület
többsége és jómagam keresztények és jobboldaliak vagyunk. A második pályá-
zat idején már a FIDESZ-KDNP volt hatalmon 2011-ben, akkor viszont úgy
döntöttek, hogy abban az esztendõben nem bírálják el a „versenyzõket”. Tavaly
adtuk be negyedszerre és most sikerült. Torokszorító.

Tisztelt kerepesi Honfitársam! Az Ön bizalma és támogatása nélkül mindez
nem lett volna lehetséges. Köszönöm mindenkinek a segítséget, az ellenzõknek
az ellenkezést, mert megerõsített abban, jó úton járunk… Istennek is köszö-
nöm.

Éppen befejeztem a településünk fennállásának 865 évfordulójára megjelenõ
monográfia írását, amikor magas helyrõl rövid telefont kaptam.

Kerepes Nagyközség 2013. július 15. napjától (hétfõ) a köztársasági elnök
rendelete alapján VÁROS.

Franka Tibor
polgármester

A rend helyreállt!

Kerepes városElkészült a járda a Hegy utcában, mely épí-
tésének támogatását kérve felhívással for-
dult az önkormányzat a vállalkozókhoz, civil
szervezetekhez, pártokhoz. A költségekhez
csak magánszemélyek járultak hozzá össze-
sen 142.000 forinttal, hiába tettük többször
is közzé az újságban, hogy kérjük és várjuk
például civil szervezetek támogatását is. a
négyzetméter ár igazán baráti volt mindösz-
sze 1600 forint, igaz, szakképzett emberek
hiányában a burkolat a szokásosnál lassab-
ban készült, de elkészült. A Sólyom utcai
keresztezõdésnél a járdát fém korlátokkal
zártas le a kft, elejét véve annak, hogy kis-
gyerekek, esetleg kerékpárosok figyel-
metlenségbõl a nagy forgalmú Sólyom utcá-
ra juthassanak. Azon keveseknek, akik
elsõsorban néhány szülõ, lokálpatrióta és
testületi tag, illetve hivatali dolgozó, átérez-
te a biztonságos közlekedés fontosságát
sokadszorra is köszönjük. Pogácsásné Dr.
Kis Katalin, Krajczárné T. Emília,
Krajczár Petra, Dálnoki Bertalanné,
Pázsitka Bálint, Prohászka Sándorné,
Tasi Géza, Prikkel András, Kiss Károly,
Franka Tibor, Kovács Antal, Görgényi
Erzsébet.

Elkészült a járda

Sebességlassító
kihelyezése
Lakossági kérésre a Wéber Ede utcában az
óvoda elõtti útszakaszra sebességlassító
virágládák kerültek Varga József mûköves
mester ajándékaként, melyet a lakók helyez-
nek ki és ültetnek be virággal. 
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Franka Tibor polgármester napirend
elõtti felszólalásában ismertette az öröm-
teli hírt, miszerint Kerepes megkapta a
városi rangot. Elmondta, hogy öt év
kemény munka után negyedik nekifutásra
lett sikeres a pályázat, s köszönetet mon-
dott azoknak, akik tevékenyen részt
vettek a munkában. Ezt követõen
köszöntötte a Kistarcsai Rendõrõrs újon-
nan kinevezett parancsnokát, akinek átad-
ta a szót.
Igniczi József bemutatkozásában
elmondta, hogy 23 éve teljesít rendõri
szolgálatot. Bozsó tábornok úr felkérésé-

re július 1-jével vállalta a Kistarcsai
Rendõrõrs parancsnokságát. Beszélt az
önkormányzatokkal, a körzeti megbízotti
szolgálattal, és egyéb szervezetekkel való
együttmûködés fontosságáról. Az elmúlt
három hét tapasztalata alapján elmondta,
hogy rendkívül erõs önkritikát kell
gyakorolnia a rendõrségnek, egyben
indítványozta, hogy a rendõrõrs kapjon
helyet a h elyi médiában, ahol az
elkövetett bûncselekményekrõl és a
megtett intézkedésekrõl, a felderítésekrõl
számolhatnak be.
Kovács Antal képviselõ hozzá-
szólásában elõadta, hogy a településen
most ismét megalakult a Polgárõrség,
amelynek a vezetését vállalta, és
szeretnének õk is együttmûködni a
rendõrséggel. 

A testületi ülésen két napirendi pont
került megtárgyalásra: Kerepes
Nagyközség várossá nyilvánítása, és a
Gyulai Pál utcai lakosok közút
burkolási javaslata

Az elsõ napirendi pont tárgyalásakor
polgármester úr elmondta, hogy a várossá
nyilvánításnak vannak protokolláris ele-
mei. Az ünnepséget augusztus 20-án ren-

deznék, melyre Németh Zsolt államtitkár
urat hívnák meg. Az alkalomra, illetve
annak emlékére, egy üvegmûves mester
alkotna egy címerszerû pajzsot ábrázoló
faliképet. 
- Az idén 865 éves Kerepes régi
címerében több száz évvel ezelõtt egy
lombos, erõs gyökérzetû fa volt látható.
Nem tudni miért, ez a címer feledésbe
merült: 2013-ban, amikor nem csak 865
évesek lettünk, hanem megkaptuk a
városi címet is — amely Kerepes régi és új
jelentõségét bizonyítja — javasolom az õsi
szimbólum leporolását és megjelenítését.
Az erõs gyökerû lombos fa városunkat,
annak élni vágyását és fejlõdését ábrázol-
ja, ráadásul ágai megjelenítik Kerepest,
Hollandia-telepet, Szilasligetet,
Széphegyet, s mindezek összefogását,
azonos tõrõl fejlõdését, illetve
nehézségeit, eredményeit, kudarcait —
ismertette elképzelését a polgármester. —
A több mint egy méter magas pajzs alakú
alkotás elkészítését, méghozzá színes
üvegmozaikból — hasonló például a tem-
plomablakok szépségére — a Mártírok
utcában élõ és alkotó Jócsák Zsolt üveges
mester vállalta 700.000 forint + Áfa
összegért, amelyet — hozzájárulva az
emlékmû állításához — 50%-os ked-
vezménnyel, 350 000 forint + ÁFA áron
elkészít — tájékoztatott Franka Tibor. A
címer fölött egy rézlapon felirat lenne a
várossá nyilvánítás és a 865 éves fennállás-
ra való utalással. A szimbólumot az
augusztus 20-i városi ünnepség keretein
belül láthatják az ünneplõ városi polgárok,
majd a hivatal falán kerül elhelyezésre.
Jócsák Zsolt helyi üvegmûves mester
egy elõzetes vázrajzon bemutatta a ter-
vezett alkotást, és elmondta, hogy az
elkészítéséhez idõtálló, vízhatlan, fagyálló
anyagot használnak. 
A testület egyhangúlag elfogadta az ehhez
a napirendi ponthoz tartozó három
határozati javaslat közül az elsõt: Kerepes

865. évfordulójára a 2013.07.17-i ülésén
megtekintett és jóváhagyott pajzs
elkészítésével Jócsák Zsolt üveges
mestert bízza meg 350 000 forint + ÁFA
összegben. Ugyancsak egyhangúlag
fogadták el a második határozati javasla-
tot, mely szerint Kerepes Nagyközség
Önkormányzata üdvözli és tisztelettel
megköszöni Áder János Köztársasági
Elnök úr döntését a városi cím adomány-
ozását illetõen, elfogadja a városi címet, és
a magyar jogrendszerben elõírt és
kialakult módon kíván annak megfelelni,

kívánja betölteni feladatát és a település
lakosságának érdekeit szem elõtt tartva
kívánja meghatározni és végrehajtani
fejlesztését. 
Nyolc igen és egy tartózkodás mellett
szavazták meg a képviselõk a harmadik
határozati javaslatot, hogy a városi cím
elnyeréséhez, a várossá nyilvánítás közjo-
gi értelemben történõ megjelenítéséhez
kapcsolódó rendezvény 2013. augusztus
20. napján 13 órától kerüljön megren-
dezésre, és hogy a városi cím és a jelképes
kulcs átadására Németh Zsolt külügyi
államtitkárt óhajtja felkérni. 
Ehhez meg egy kiegészítõ javaslat szintén
elfogadásra került: a programokra és a
rendezvényekhez kapcsolódó önkor-
mányzati kiadásokra az önkormányzat a
2013. évi költségvetésének terhére 1,3
millió forint összegû keretet biztosít. A
költségvetési keretbõl ténylegesen fel-
használt forrásra a testület augusztusi ren-
des ülésére készül tájékoztató. 
Második napirendi pontként a Gyulai
Pál utcai lakosok közút burkolási
javaslatát tárgyalta a testület. A
Gyulai Pál utca szilárd burkolattal történõ
ellátása ügyében már folytak tárgyalások

Beszámoló a Képviselõ-testület július 17-én 
megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésérõl
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az ott lakókkal, illetve szakem-
berek bevonásával többször is
volt lakógyûlés. A kezdeti
igények, mely szerint „csak”
egy egyszerû, olcsó aszfaltos
utat kérnek, késõbb egyre
nõttek. A szakszerûen
megtervezett és kivitelezett,
útalappal, vízelvezetéssel ellá-
tott útburkolat bekerülési
költségeihez történõ többlet
hozzájárulást azonban a lakók
nem vállalták, így a tárgyalások
ideiglenesen abbamaradtak. A
környezõ utcák leaszfaltozása
kapcsán újból felmerült az
igény a lakók részérõl, levelük-
ben ingatlanonkénti 60.000
forintos költség vállalása mel-
lett kérik utcájuk szilárd
burkolattal történõ ellátását.
A testület az elõterjesztésben
foglaltakat a következõk
szerint fogadta el: Kerepes
Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testülete támogatni
kívánja a Gyulai Pál utca lako-
sainak kérését, ezért felkéri a
polgármestert, hogy a lakók

kérelme és nyilatkozata
alapján szakirányú isme-
retekkel rendelkezõ sza-
kemberek bevonásával ha-
tározzák meg a lakók
kérésének és a vonatkozó
mûszaki szabványoknak
megfelelõ munkálatok mû-
szaki tartalmát, valamint az
ehhez szükséges várható
kivitelezés idõtartamát.
Felkéri továbbá a képvi-
selõtestület a polgármestert,
hogy az önkormányzat ügy-
védjének bevonásával készít-
senek elõ egy megállapodás-
tervezetet, amelyet az önko-
rmányzatnak kell kötnie a
fizetési kötelezettséget vál-
laló ingatlantulajdonosokkal.
A képviselõ-testület felkéri a
polgármestert, hogy a
mûszaki tartalom és az
ahhoz szükséges pénzügyi
források ismeretében készít-
se elõ a kivitelezõk kiválasz-
tásához szükséges beszer-
zési eljárást. 

G.E.

Felmérés során kiderült, hogy tûz esetén kellõ távolságban
nem található vízvételi lehetõség, ezért Széphegyen a
Martinovics- Berzsenyi-, és Béke utcában tûzcsapokat és toló-
zárakat kellett beállítani, illetve cserélni az ott lakók nagy örö-
mére, mert így a közlekedés a Hegy utcával párhuzamosan
szilárd burkolaton történhet ott, ahol eddig csak földutakon
tudtak járni, például a Kölcsey utcában. Tovább javult Kistarcsa
felõl a közlekedés, hiszen a Hegy utcából a Martinovics utcá-
ra fordulva tudnak komfortosan közlekedni egészen a Vécsey
utcáig, a kis közérttõl pedig a Béke utcán le a nagy kanyarig.
Ezzel együtt ezekben az utcákban az önkormányzat elvégezte
az utak helyreállítását, a padkák rendezését, néhol a
vízelvezetõ árkok kitisztítását, a Hegy utcában sebességkorlá-
tozó virágtartók és táblák kihelyezését.

A településen élõk közül egyre több utca lakói keresik meg
a hivatalt keskeny, de szilárd út kiépítésének igényével úgy,

hogy abból komoly,
akár 60 %-os ön-
erõt is vállalnának.
Az önkormányzat
örül az ilyen kezde-
ményezéseknek, és
tartalékaival néhány
millió forintos ösz-
szegben támogatni
szándékozik a tettre
kész lakosokat.
Mindehhez azonban
idõre van szükség,
elsõsorban admi-
nisztrációs, mûszaki
és tervezõi egyezte-
tésekre, illetve ön-
kormányzati dönté-
sekre. A folyamat
mindannyiunk hasz-
nára elindult.

Tettre kész lakosok

Megkereste  az önkormányzatot a gyöngyöspatai pol-
gármester Juhász Oszkár és dr. Fila László jegyzô, akik érdek-
lôdtek a településen mûködô községszolgáltató kft tapaszta-
latairól, gépekkel való ellátottságáról, mivel ôk is szeretnének
városukban ilyen formában szolgáltatást létrehozni és
mûködtetni. Szó esett a két település együttmûködésérôl is,
mivel Gyöngyöspata is városi rangot kapott, amihez ezúton is
gratulálunk. A megbeszélésrôl bôvebben a következô lap-
számban olvashatnak.
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Aki járt már a Forrás Mûvelõdési Házban, esetleg rendszeresen
visszatérõ vendégünk, nem gyõz csodálkozni a változásokon, melyek
az átadás óta eltelt egy évben történtek. Vajon honnan van ennyi pénze
a „Faluháznak”, vagy az önkormányzatnak, hogy ennyi mindenre telik?
— vetõdhet fel a kérdés, látván az emeleti aulát, az új „tükrös termet”,

a kis kerti tavat a teknõcökkel, vala-
mint a „mediterrán” hangulatú
tûzrakóhelyet, illetve a
szalonnasütõt. Mai — anyagias vilá-
gunkban — is maradt még olyan
érték, melynek mértéke nem fel-
tétlenül a pénz.

Ilyen érték az emberi lelemé-
nyesség, önzetlenség, tenni- és segí-
teni akarás. A tükörfalat némi utá-
najárásnak, telefonhívásnak
köszönhetõen — használtan ugyan,
de remek állapotban — az új árának
a töredékéért sikerült
megszereznünk. Az emeleti rész
kõmûves és festõ munkáit Szabós

József végezte el, jelképes összegért. A nyílászárókat a mûvelõdési ház
dolgozói csiszolták és festették, a függönyöket Nagy Irénnek
köszönhetjük, a fûtõtesteket Pivarcsi Gábor szerelte fel társadalmi
munkában. A tükrös terem padlója, csúszásmentes mûgyantából,
Mayer Zsolt keze munkáját dicséri, a kerti tóhoz és a szalonnasütõhöz
a térköveket a polgármesteri hivataltól kaptuk, kialakítása Czibi Béla
munkája. Rengeteg szép növényt kaptunk a város lakosságától, melyet
ezúton és e helyen is köszönünk, remélve azt, hogy mindig lesznek
Kerepesen ilyen emberek, akiknek köszönhetõen majd tovább épü-
lünk-szépülünk.

Tükrös terem, dísz tó és szalonnasütô

Ebben a hõségben, amikor minden növény, bokor elszárad, a
Szabadság út lámpás keresztezõdésének két oldalán, a CBA
környékén és a temetõ sarkánál, valamint a posta elõtt egyik napról a
másikra szemet gyönyörködtetõ virágok „nõttek ki” a földbõl. Lelkes
szervezõje és kivitelezõje az ültetésnek nem kíván névvel szerepelni,
de küldött egy írást, amit kért, hogy jelentessünk meg az újságban.

A posta elõtti tereprendezésnél a Kft munkatársai hozták a földet és
a termésköveket, a föld és a kövek elrendezésében részt vett: Rózsa
Karcsi bácsi, Horváth Pista, Szabó Balázs (Nefelejcs utcából),
Mészáros Tibi a Mogyoródi útról. A posta elé kiültetett virágok öntö-
zését Mészárosné Marika vállalta. A CBA környékére elültetett virág-
oknál a Kft munkatársai földet és virágot hoztak. Lengyelné Margit,
Vizesné Eta és a szervezõ ültették el a növényeket. Köszönöm a segít-
séget. Mi is.
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Nem szeretek idegen kifejezéseket használni, de erre nem
találtam még a mi nagyon gazdag nyelvünkben sem megfelelõ
szót. Arrogancia: a gõg neve, a valaki által saját magánál keve-
sebbre tartott személyekkel szemben mutatott túlzott
büszkeség, öntudat és felsõbbrendûség megnyilvánulása visel-
kedésben, gesztusokban, és fogalmazásban.

Mire is gondolok? Hétköznapokból véve példát: annak ide-
jén, mikor elkaptak egy tolvajt az elfutott, ha tudott. Ma meg-
veri a tolvaj azt, aki elkapja, Ez arrogancia! Anno akkor törtek
be egy lakásba, amikor úgy sejtették nincs otthon senki. Ma
akkor törnek be, ha otthon vannak, és megverik, vagy megölik
az otthon lévõket. Ez is arrogancia!

Honnan lett, honnan jött ez? Volt kitõl tanulni! A mostani
gazdasági válságot a bankok felelõtlen magatartása robbantotta
ki. Erre õket konszolidáljuk, a dolgozok pénzén. Akik annyit
keresnek, amennyit egy egyszerû ember el se tud képzelni,
akik munka nélkül hatalmas hasznot söpörnek be, azokat a mi
pénzünkön, akik egyik fizetéstõl a másikig alig- alig jönnek ki,
azoknak a pénzébõl kell helyreállítani! Ez arrogancia!

Az, hogy szinte egyszer használatos árukat gyártanak a
nagyobb haszon reményében, kizsákmányolva a föld kincseit,
nem törõdve, azzal hogy az unokáinknak mi marad! Ez
arrogancia!

Az, hogy egy szûk elit irányítja a világot a saját érdekei
szerint, és nem érdekli õket több milliárd ember véleménye.
Ez arrogancia!

Az, amilyen az oktatás színvonala, az, hogy a média csak
butítja az embereket. Az arrogancia!

Az, hogy félmûvelt, vagy mûveletlen emberek, Brüsszelbõl
elítélik országunkat, de annak idején, amikor lõttek az
emberekre nem érdekelte õket. Na, ez nagy arrogancia!

Amikor azok, akik közel ötven évig irányították (?), kirabol-
ták (?!), az országot, azok most,
felsõbbrendû tévedhetetlenséggel megmondják, mit kell, mit
kéne tenni. Ez arrogancia!

Azok, akik semmit se tettek anyagi érdek nélkül, azok meg-
írják, elmondják, mit kéne Kerepesen csinálni azoknak, akik
hosszú évek után, ténylegesen tettek valamit nagyközségün-
kért, immár városunkért! Ez is arrogancia!

A jó szavak akkor érnek valamit, ha jó tettek is állnak
mögötte. Ez nem arrogancia! Kóbor Tamás

Hétköznapi arrogancia

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!
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Megjelent itt-ott, ráadásul lefitymáló
hangnemben, hogy a kerepesi Szabó
Magda emlékhely zászlaja a
megfigyelõ szerint, elhelyezését
tekintve nem is magyar, hanem olasz
zászló. Ezen felfedezését úgy adta
közre a polgártárs, mint Kerepes
vezetésének tudatlan csacsiságát.
Ezzel szemben a valóság az, hogy ha a
piros-fehér-zöld színû magyar zászlót
függõlegesen helyezzük el, akkor a
piros szín mindenkor a baloldalra
kerül. Tehát a magyar zászló
függõleges helyzetben sem olasz, leg-
feljebb csak annak, aki úgy akarja látni,
vagy nem ismeri a magyar jelképek és
szimbólumok elhelyezési szabályait.
Képünk, amely mindezt alátámasztja
Budapesten, az ilyen-olyan káderek és
politikusok lakta Hegyalja úton készült
és láss csodát! A fõváros egyik legis-

mertebb ré-
s z é n e k
pontján ki-
h e l y e z e t t
m a g y a r
zászló rögzí-
tését és színeit tekintve ugyanúgy
leng a langyos nyári szélben, mint a
Kerepesen kihelyezett magyar zász-
ló. 
Egyébként a magyar szimbólumok,
zászlók és jelképek vékonyka
kiadványát a könyvesboltokban, sõt,
antikváriumokban is árulják csupán
néhány száz forintért. Aki beszerzi s
megnézi, az talán nem vált sze-
müveget, hogyha meglát egy függõ-
legesen és bal oldalt rögzített
magyar zászlót. A zászlók ugyanis
nem csak szentek, hanem ideológia-
mentesek is. F.T.

Nem mindenki tudja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok
állami költségvetésbõl kapnak támogatást, egységesen mindenki
ugyanannyit. Most 2013-ban kétszázhúszezer forint körül volt
ez. Ebbõl támogatható minden rendezvényünk és a csoportja-
ink, de még egyes beszerzések is csak ennek terhére elszámol-
hatóak. Valljuk be, messzire nem futnak vele a nemzetiségi
önkormányzatok Kerepesen sem. Szerencsére van viszont fel-
adatalapú támogatás is. Ez a jó munka eredménye alapján adható
évente, különbözõ feladatokra, különbözõ pontszámra, mit
bonyolult számítás alapján ad az állam. A NÖK harmadik alka-
lommal kap a nagy kalapból, egyre magasabb pontszámmal, bár
csökkentett költségvetési forrásból. 

Eddig is 1,8 — és 1,4 millió forintot értünk el. Idén már remél-
ve, egy még magasabb, eredménnyel is számítottunk. Ám,
meglepõdve és nagy örömmel konstatáltuk, hogy a legmagasabb
100 pontos maximumot mi értük el. Az ország összes német és
egyéb nemzetiségi önkormányzata elõtt. Ezzel a maximális
támogatást is kerepesi Németek kapják. Magyarországon. Az
országos elismerés mellett, az országos német vezetõink elis-
merését is kivívjuk, mivel olyan nagy településeket is magunk
mögött tudhatunk, mint Pilisvörösvár, vagy épp Budaörs is, hogy

a baranyai vagy somogyi sváb településeket meg se említsem. 
De a többi nem német nemzetiségûek is felfigyelnek

Kerepesre. Mögöttünk messze lemaradva sok település van.
Ezzel, most már megvalósulhatnak akár milliós terveink, rendez-
vényeink is. Várjuk még a jelentkezéseket a színvonalas nyári
gyermek táborra, amely augusztus 12-18-ig tart és idén az „irigy
mirigyet” is várjuk, vagy új fesztivált is tervezünk a „Sramli fesz-
tivál”, de lesz 3. kerepesi sörfesztivál is 2013-ban és még sok -
sok minden más. 

Köszönet a támogatásukért, hogy létre jöhetett a Németek
saját önkormányzata az NÖK és köszönjük a sok munkát, segít-
séget, csoportjainknak és mindenkinek, aki bízott bennünk, hogy
Kerepes lehessen az elsõ az országban.

Springer Friedrich Horst
*

Kerepes Város Önkormányzata elismerését fejezi ki a
településen tevékenykedô közösségek mindegyikének, ha
cselekedetei elismerést váltanak ki. Ezért köszönjük a
Pávakör Egyesületnek, akárcsak a németeknek, hogy
Kerepes 865 évi évfordulójára, hagyományaink ápolására
több mint 1,7 millió forintot nyertek.

Az NÖK hírei

Történt, hogy az augusztusi ünnepi mûsort az Aranyesõ és
a Német Önkormányzat elõször közösen vállalta az idén. A
kezdés az ünnepnapon reggel 9 órakor lett volna. Készültek is
becsülettel, de idõközben kaptuk az örömteli értesítést,
Kerepest várossá nyilvánította Áder János Köztársasági elnök
úr. A hivatalos ünnepség — az idõegyeztetéseket követõen —
délután 13 órakor lehetséges, ezért kértük az Aranyesõt, meg
a németeket, hogy a várossá nyilvánítás mûsorában adják elõ
azt, amit reggelre szántak, hiszen városunk életében ilyen
alkalom még egyszer nem lesz.

Nos, rövid vonakodás után a németek, Springer úr, meg az
Aranyesõ vezetõje Nagy Béláné úrhölgy közös szavazás után
úgy döntött, hogy délután õk már nem érnek rá, majd inkább
egy másik alkalommal mutatják be mûsorukat. Érthetetlen
miért akarták cserben hagyni Kerepes városát. Elképzeléseink
vannak!

Ekkor azok, akik felelõsséget éreznek a városért,
„ellentmondva” a német vezetõknek közölték: örülnek a váro-
si rangnak, örülnek Kerepes sikereinek, ezért, ha kevesebben
is, de elõadják ünnepi mûsorukat. Ez pedig az Aranyesõ
csapata. Bravó Aranyesõ! Bravó Baran Annuska! Bizony, a köz-
érdek fontosabb néhány önjelölt magánérdekénél! 

Egyébként fordítva nem is történhetett volna, hiszen amire
az Aranyesõ egyedül képes, arra a Német Önkormányzat
Aranyesõ nélkül nem képes. 

Köszönjük Aranyesõ: Farkas Zsuzsanna, Kiss Károly, Kóbor
Tamás, Kovács Antal, Mayer Endréné, Mácsai-Krizsán
Mariann, Nagy Anna, Pap Anikó, Vaszil László, Franka Tibor.

Bravó Aranyesõ! Zászlók
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Kerepes július 15-vel városi rangot kapott. Több
embert kérdeztünk meg mi a véleménye errõl, mit vár
tõle, örül-e neki. Ha igen miért, ha nem, miért nem. 

Vélemények: 
• Örülök neki. Szerintem presztizst jelent a népesség megíté-
lésében, ha valaki városlakó. Emellett feltehetõen változtak a
jogszabályok is, a városi címet viselõ települések, önkormány-
zatok nagyobb állami támogatást kapnak, mivel a feladataik is
megnõttek. Feladatokkal kapcsolatban érdemes néhány,
közvetlen a lakosságot érintõ feladatot említeni, aminek
jórészt Kerepes már eleget tett, gondolok itt a bölcsõdére,
óvodára. Sikernek tartom azt, hogy Kerepes város lett. A
faluhoz régi, berögzõdött, sokszor kedvezõtlen gondolatok,
tapasztalatok társulnak: rossz utak, fejletlen infrastruktúra.
Ezen a településen is jelentõs beruházások zajlottak az infrast-

ruktúra fejlesztés területén is, nem csak útépítésre gondolok,
hanem az önkormányzat által fenntartott intézmények
bõvítésére, építésére, ami a városi rang elnyeréséhez is elõnyt
jelentett, meg a komformitását is növelte az itteni szolgáltatá-
soknak — fejtette ki véleményét Rapavi József. 
• Véleményem szerint az emberek értékelik, hogy fejlõdik a
település. Kijárt már nekünk ez a városi cím. Várunk még
további útépítéseket, központosított orvosi rendelõt, igazi jó
városközpontot.
• Nincs véleményem, eddig is nehéz volt a megélhetés,
ezután is az lesz. Nem változik itt ettõl semmi.
• Remélem a városi ranggal több pénz is jár.
• Örülök neki, hogy megkaptuk a városi rangot. Úgy gondo-
lom, ez nemcsak örömmel, de kötelességgel is jár úgy a veze-
tôknek, mint az itt lakóknak. Igazán csak évek múlva “érik be
az a mag”, amit a mostani vezetés elvetett, értem ezalatt a
többlet juttatásokkal elért eredmények - infrastruktúra, új
utak, több pályázat - csak késôbb válnak valósággá.

Vélemények a városi címrôl

A településünket bemutató füzetben sajnos téves információ
jelent meg a kerepesi református gyülekezetrõl. A kiadvány-
ban megjelenteket mi nem tudjuk javítani, ezért ezúton is
elnézést kérünk és közöljük a gyülekezet rövid bemutatását. 

Kerepesi Református Gyülekezet

A Kerepesen, Szilasligeten élõ reformátusok 2011-tõl önálló
egyházközséget alkotnak. Feladatuknak érzik a Krisztusi
Evangélium hirdetését, a családok összetartó erejének
erõsítését és a következõ nemzedék hitben való nevelését.
Rendszeresen tartanak hitoktatást a kerepesi iskolásoknak,
Istentiszteleti alkalmaikat a Szilasligeti Közösségi Házban
tartják vasárnaponként 9.00 órakor
Az évente négyszer megjelenõ Bizonyságtevõ c. gyülekeze-
ti újságot minden kerepesi, szilasligeti református kézhez
kapja.

Lelkész: Koncz Zoltán

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.
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Automata 
mosógép 

szerviz

Billinger Zoltán
06-30-214-6366

Június 28-án tartották az I.
Cseh - Magyar Testvérvá-
rosi Találkozót Tatán, a város-
házán. Jelenleg 26 magyar tele-
pülésnek van Csehországi
partnere. Kerepes az elsõk
között volt, akik testvérvárosi
szerzõdést kötöttek egy cseh-
országi településsel. 

Kerepes — Horice
kapcsolata 2009. november 4-
én kezdõdött és azóta számos
sikeres közös rendezvényt
szerveztünk. Tatán Kerepest
Kiss Károly alpolgármester,
Hoøicét Ivan Doležal polgár-
mester képviselte. Prezentá-
ciójukban bemutatták települé-
seiket és közös tevékenységü-
ket, mely bizonyítja, hogy a
kapcsolat tud sikeresen mû-
ködni mindkét partner számá-
ra. A találkozót Csehország
Budapesti Nagykövetsége szervezte, Michl József, Tata város
polgármesterének a közremûködésével. A találkozón magas
rangú személyiségek vettek részt: Helena Bambasová
nagykövet asszony, Pethõ Tibor Prágai magyar nagykövet,
konzulok, államtitkárok, települési polgármesterek, kereske-
delmi képviseletek. A találkozón bemutattuk és öregbítettük

Kerepes hírnevét, hagyományait, nevezetességeit. Egy idõben
zajlott a városban a háromnapos „Víz, Zene, Virág Fesztivál”.
Köszönet Tata városának és polgármesterének a rendezvény
helyszínének biztosításáért, megszervezéséért.

Kiss Károly
alpolgármester

Testvérvárosok találkozója Tatán
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FELHÍVÁS 
VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

A termôföldrôl szóló 1994. évi LV. törvény és a földhaszná-
lati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII.
23.) Korm. rendelet változása következtében valamennyi
ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál)
regisztrált földhasználó 

köteles bejelenteni:

a) magánszemély földhasználó esetében a sze-
mélyi azonosítóját (személyi számát) és az állampol-
gárságát,

b) gazdálkodó szervezet földhasználó eseté-
ben pedig a statisztikai azonosítóját.

A fentiek alapján
2013. szeptember 30-ig

az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani a 2013.
január 1-ét megelôzôen már regisztrált földhasználóknak a
fenti adatokat tartalmazó földhasználati azonosító adat-
közlési adatlapot. 

A földhasználati azonosító adatközlési adatlap besze-
rezhetô a földhivataloknál, vagy letölthetô a www.föld-
hivatal.hu honlapról.

A bejelentést határidôben elmulasztó földhasználót a
földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termô-
föld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszere-
se, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás
minimális összegénél.

Reflexológia hatásai eredményei
A talp ideghatása rendkívül gazdag, és azzal, hogy cipõbe

kényszerítettük, elvesztette önerõsítõ képességét. Több mint 70 000
idegvégzõdés található rajta ezért alkalmas arra, hogy nyomóingerületeket
küldjünk a vele összeköttetésben lévõ szervek, mirigyek, idegek felé,
ezáltal mûködébe hozzuk a szervek öngyógyító erõit.

Testünk rengeteg módon adja tudtunkra, hogy valami baj van odabent.
Talpunk jelez, ha a szervezetünk túlterhelt, elfáradt, vagy ha tele van
méreganyaggal. A betegség akkor következik be, ha a méreganyag mennyi-
sége miatt a szervezet már nem képes feldolgozni, felismerni ezeket az ide-
gen anyagokat, ilyenkor jelentkeznek a kellemetlen tünetek.

A reflexológiával csodálatos eredményeket lehet elérni, olyan betegsé-
geket lehet gyógyítani, kezelni, amelyekrõl sokan úgy gondolják, hogy gyó-
gyíthatatlan betegségek, pl.: magas vérnyomás, hormon zavarok, vese- szív
problémák, érszûkület, agyvérzés stb.
Egészségük érdekében, bizalommal forduljanak hozzám: 06-70-598-0631

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

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 

Kerepes városi rangra emelkedett. Ez már önmagában is
pozitív helyzet, ami azt jelenti, hogy valamilyen módon
elõnnyel kell, hogy járjon. Ennek részleteit még nem ismerjük.
Az elnyert cím elvárt elõnyei mellett bizonyára valamilyen
kötelességek teljesítését is magával hozza majd a rang elnye-
rése. Gondolok itt az infrastruktúra teljes fedettségére, és
minden egyébre, amely az itt élõk életminõségét szolgálja, illet-
ve javítja. 

Emlékszem, a korábbi községvezetõk is célul tûzték ki a
várossá válást, eleddig sikertelenül. Azt hiszem, hogy gratulál-
hatunk Franka Tibornak, és társainak. A városiasodás
tulajdonképpen a képviselõink eddigi munkájának az elismeré-
se is. Egyféle elvárással, bizalommal, és kíváncsisággal nézhetünk
Kerepes város jövõje elé. A sikerhez vezetõ út részleteirõl vár-
juk a polgármester úr beszámolóját. 

Kovács Ferenc

Rang

2013. július 13-án ünnepelte Busi Antalné Kerepesi lakos 95.
születésnapját. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
nevében ünnepé lyesen megköszöntöttük az idõs hölgyet, jó
egészséget kívánva neki, annak reményében, hogy a 100. szü-
linapját is megünnepelhessük. Az évfordulóra Miniszterelnök
úr oklevelet küldött 95 ezer forint kíséretében, melyet a
köszöntéskor adtunk át Paula néninek virágcsokor és egy apró
ajándék mellett. További jó egészséget kívánunk!  

Kiss Károly alpolgármester

Szépkorú köszöntése
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Idén nyáron különleges táboroknak ad helyet a kere-
csendi Malompark Rendezvényközpont. Hátrányos
helyzetû fiataloknak „varázsolnak szárnyakat.” 

A napokban kilencven, 8-15 év közötti  hátrányos helyzetû,
ám különleges tehetségû, ígéretes fiatal érkezett Kerecsendre
a Malompark Központba, ahol egy héten át felkészült
mentorok segítik õket tehetségük kibontakoztatásában, illetve
abban, hogy új, inspiráló élményekhez jussanak. A gyerekek
Jobbágyiból, Kerepesrõl érkeztek, de húsz kerecsendi fiatal is
bekapcsolódhatott az elsõ turnus programjaiba.
A tehetségkutató, motivációs tábor céljáról a táborokat koor-
dináló Lepres Dáviddal és a felnõtt mentorokkal, Szögi
Szilviával, Józsa Vendellel és Tanyi Péterrel beszélgettünk.
Róluk annyit érdemes tudni, hogy valamennyien egyetemi,
fõiskolai hallgatók, s évek óta örömmel kapcsolódnak be
hasonló felzárkóztató, esélyteremtõ pályázati programokba.
Szilvia és Vendel ezúttal táncot oktatott, míg Péter egy külön-
leges afrikai hangszer elkészítésében és használatában segítet-
te a kis zenei tehetségeket.
Az elkövetkezõ hetekben egymást követik majd a változatos
tematikájú táborok, így lesz kézmûves, és sporttábor is, ahová
élsportolókat is várnak. A Tehetséghidak program több száz
hazai résztvevõje a tervek szerint augusztus végén az egri
sportcsarnokban találkozik majd, ahol közös produkcióval
köszönik meg az élményeket. 
— Az idén Kerecsenden szervezett táborokról, kurzusokról

érdemes tudni, hogy az úgynevezett Tehetséghidak Program
részei — tudtuk meg Lepres Dávidtól, a programok koordiná-
torától. Az Európai Unió által támogatott Tehetséghidak 2014
nyaráig két milliárd forinttal támogatja a hazánkban élõ fiatal
tehetségeket. Ez nem kevesebbet jelent, minthogy ezek a
gyerekek, akik többnyire hátrányos szociális környezetbõl
érkeztek, s többségüknek arra is kevés esélye van, hogy a
lakóhelyüket elhagyják, egy hétig kellemes környezetben,
kiváló tehetséggondozó fiatalok társaságában tanulhatnak,
pihenhetnek. A szállás, az étkezés, az utazás költségei nem
terhelik a családokat, hiszen ezeket a pályázati támogatásból
fedezzük. 

Barta Katalin

A mentorok képzésére is figyelmet fordítanak
A program céljai: — A Tehetségpontoknál tanuló tehetséges
fiatalok, azok szülei és pedagógusai kapcsolatrendszerének
fejlesztése. — Tehetség Piactér létrehozása a tehetség köz-
vetlen társadalmi hasznosulása érdekében itthon vagy
külföldön. — Sikeres felnõtt/ifjú tehetségek bevonása, hazai
kapcsolatainak erõsítése, mentori szerepvállalásának ösztön-
zése. — A tehetséggondozók és mentorok képzése, a jó gya-
korlatok terjesztése. — A nemzeti tehetség életpálya-
nyilvántartó-, és követõ rendszer (TÉNYKÖR) kialakítása.

Elõzmény: a Magyar Géniusz Program

A MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek
Szövetsége) gondozásában megvalósuló Tehetséghidak
Program vonzó lehetõségeket biztosít az ígéretes fiatalok
számára, együttmûködve a velük foglalkozó pedagógusokkal,
pszichológusokkal és a szülõkkel. A MATEHETSZ a 2011-ben
sikeresen zárult Magyar Géniusz Program tapasztalataira és a
Tehetségpontok közel ezer intézményt számláló hálózatára
támaszkodva kezdte meg a Tehetséghidak Program megvaló-
sítását. A Tehetséghidak Program fõ célkitûzése a
kiemelkedõen tehetséges fiatalok támogatása, illetve speciális
programok kidolgozása, évközi és nyári gazdagító programok
révén kiemelkedõen tehetséges fiatalok támogatása.

TÁBOROK  - Tehetséghidakat építenek
Felkészült mentorok segítik kibontakozni az ígéretes fiatalokat 

Elõzõ lapszámunkban néhány soros felhívást tettünk közzé.
Kértük a Kedves Olvasókat, aki tud segítsen, hogy két
gyermek részt vehessen a mûvelõdési ház egyhetes táborában
az Önök hathatós segítségével. Bevallom õszintén nagyon
meglepõdtem azon, ami ezután történt!  Ha valaki ezt elõre
mondja nekem, mondjuk jóslatként, akkor csak szomorkásan
mosolygok rajta, de semmiképpen nem hiszem el, legfeljebb
reménykedem…

Embermesém röviden.  Az újság a felhívással a postaládák-
ba kezdett megérkezni egy csütörtök délelõtt 9-10 óra körül.
Elsõként egy felnõtt nõi hang hívott fel 11 körül és ötezer
forintot ajánlott fel. Bár akartam hinni, nem mertem, a szó
elszáll… Egy óra múlva megérkezett a hölgy férje és kétszer
ennyit nyújt át.  Zavarban vagyok, vissza akarok adni, de már
megy a kijárat felé. Nehezen reagálom le a dolgot!  De ez csak
a kezdet volt, s az én hiszékeny idealizmusomat is messze
meghaladták a késõbbiek. 

Elmondhatom, napszálltával a két gyermek tábori részvéte-
le teljes összegben, félig konkrétan, másik részt megajánlással
együtt volt — sõt!  Összességében majdnem kétszer annyi ado-
mány jött össze - s ez már valóságosan - mint ami a táborra
kellett!  Fog jutni belõle az õszi iskolakezdésre is. 

Bevallom, nem hittem benne, hogy sok értelme, visszhang-
ja lesz majd a felhívásnak. Ehelyett nyugdíjas, fiatal családanya,
tanár néni, doki bácsi és egy szilasligeti amatõr színtársulat
egyaránt nyújtotta a kezét, s bizony nem üresen… Szeretném
ezt Önöknek megköszönni, csak így a magam nevében. Az
igazán gazdag az, aki adni képes és kész. 

Tisztelt Olvasó!  Kérem, engedje meg, hogy pár gondolatot
hozzáfûzzek a történtekhez.  Mondhatja nekem bárki, hogy a
magyar rosszindulatú egymáshoz - ott tesz bajt a másiknak,
ahol tud, nem összetartó, nem segíti a másikat, stb. Ilyen buta,
önmarcangoló szólamokat lehet pufogtatni - de minek? Nem
csak értelme nincs, de alapja sem sok. Örülök annak, hogy
ezeket a sorokat van módomban, akár csak egyszer is itt,
most leírni!  Az a nép, vagy kisebb közösség, mely ilyen dol-
gokra képes, az bízik magában, jövõjében, és segít azon, akit a
sors keze meglegyintett...

véber

Két kisgyermek…
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Két turnusban 64 tehetséges és hátrányos helyzetû
gyermek táborozhatott Kerecsenden július 9-e és 20-a
között a Malomparkban.

Az elsõ turnus témája cajon dob készítése és színpadi tánc
tanulása volt. A második tematikus táborban a gyerekek var-
rással, bábkészítéssel, színpadi show-val foglalkoztak. Maguk
választottak a lehetõségek közöl olyat, amihez leginkább ked-
vet éreztek. A fiúk a saját maguk készítette hangszeren meg-
tanultak játszani, a lányok színpadi tánc koreográfiát gyakorol-
tak be. A varró szekcióban egy divatbemutatóhoz pólót
alakítottak át, kiegészítõket készítettek, ruhadarabok bemuta-
tásához színpadi mozgást tanultak. A bábosok maguk varrták
az elõadáshoz szükséges bábokat. A színpadi show szereplõi
vidám, humoros jelenettel
készültek az elõadásra. A
sok új dolgot nagy lelkese-
déssel, örömmel tanulták
a gyerekek. Mindkét tur-
nusban az utolsó napra
komplex produkciók áll-
tak össze.

A tematikus foglalko-
zásokon kívül a szervezõk
gazdag programot biztosí-
tottak a gyerekeknek:
helyi üzemben a gomba-
termesztéssel ismerked-
tek meg, az egri strandon
lubickoltak és a Tisza-tavi
Ökocentrumban a termé-
szet csodáiban gyönyör-
ködtek. Kényelmes barát-
ságos volt a szálláshely,
bõséges, ízletes volt az
ellátás. A legjobb az volt ,
mondták a gyerekek, hogy
a tanulás- és érdekes látni-
valók mellett összebarát-
koztak az ugyancsak itt

nyaraló szomolyai, karancssági, kerecsendi, egri és jobbágyi
gyerekekkel.

A szép környezetben gyorsan teltek a napok, unatkozásra
nem maradt idõ. Sokan szívesen meghosszabbították volna a
nyaralást. Ezért az értékes, programokban gazdag táborozá-
sért mindössze 2.000 Ft-ot kellett fizetni a szülõknek.

Köszönjük ezt a szép és értékes kétszer hat nap nyaralást
Lepres Csabának, a Malompark tulajdonosának, Franka Tibor
polgármesternek, az Amerikai Kereskedelmi Kamara
Alapítványának, mindenkinek, aki anyagilag vagy más eszkö-
zökkel támogatta a táborozást. 

Mészáros Klára
szervezést segítõ pedeagógus

Kerepesi gyerekek Kerecsenden
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Z. Farkas Erzsébet:
Sarlósboldgasszony

Beérett gabona,
amelyet megszentelt a hajnali harmat,
Isten szent napjának fényes ragyogása,

egy Asszony látogatása, aki elvitte örömhírét
Erzsébetnek, hogy tudtul adja

számára a csodát!
A bóduló nyár hevében megérett az áldás,

sürget a mag hangja, szivárványforrása, 
hol van a sarló, az éles kasza
a vihar után leborult búza,

az élet dele, az aranyló kalász?
Sikolt a vészmadár

gyülekezõ felhõk az égbolt alján!
Csöndesedj szív

lanyhuljon kopogásod ritmusa
várj még kicsit 

az élet csodájára. 

Kazincbarcika, 2010-07-06.

Az ember léte egy megmásíthatatlan csoda. Gyermekkora —
jó esetben — szüleihez fûzi. Élete delén szépítgeti, építgeti,
megálmodja jövõjét. Aztán úgy hiszi, összeállt. 
Boldog akar lenni. De ekkor elrontja. Valaki hiányzik mellõle,
akit nem keres. Mert nem látja, úgy hiszi, boldogul nélküle.
Toldozgatja, foltozgatja, javítgatja elrontott életét. Boldog akar
lenni. Az idõ múlásával veszi észre, hogy élete megmásíthatat-
lanul összeállt. Keresi magában a kérdõjeleket. Sóvárog egy
szebb jövõ után. Valaki nincs mellette. Már kutat utána, de
még nem találja. Meggyorsítja iramát. Fölé magasodnak az
évek. Észre sem veszi, hogy elgurulnak,  évtizedekké válnak. 
Boldogságot keresõ vágya egyszer csak teljesül. Valaki meg-
fogta kezét. Megmásíthatatlan csoda. Boldog. Bízik jövõjében. 
Kazincbarcika, 2010-07-06.                                            zfe.

Bekopog a múlt

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben 
bejelentenivalójuk van közterületen történt

rendzavarás, vagy gyanús esetekkel kapcsolatban
hívják a közterületfelügyelôket a 06-20-559-8909, 

vagy a 06-20-559-8929-es telefonszámon.

Amit a képen látnak, az nem hulladék-, és sitt lerakás. Feltöltik
a medret, és megerõsítik a Szabadság út alatti, a Templom
utca Pest felõli végénél lévõ vízátfolyót.
Gyerekkorunkban még a Templom utca felõl lejárat volt az
árokmederbe, ott sétáltunk fel az órák után a Róka hegyre, a
tölgyesekhez, a régi gémeskúthoz. Az évek folyamán a
Templom utca homokját, földjét odahordta az esõ, lefújta a
szél, az árok másik oldalán, ami a Szabadság út folytatása,
házakat, parkolókat építettek, ami szintén a vízfolyás széles
árkának szélét nyomta befelé. A Szabadság úti úttesten is
megnõtt a forgalom, az esõ- és a hóolvadás vize az út szélén
zúdult le, alámosva a beton átereszt, ami alatt mára akkora
lyukak keletkeztek, hogy félõ, nemsokára teljesen
összeroppan az áteresz.  Ennek megelõzésére, a nagyobb
károkozás elkerülése érdekében kezdte meg a meder feltöl-
tését az önkormányzat.

Veszélyhelyzet
elhárítás
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Foglalkoztunk a „Szabad költözködés, de hová”, illetve
a krumpli osztás körüli témákkal, amelyekhez kértük
az Önök, az olvasók véleményét is. Most közreadjuk a
következõket.

„Tisztelt Szerkesztõbizottság!
Javaslom én is Noszvaj polgármestere döntését. Amit már csi-
nálnak a romák, az már borzasztó! Egy 75 éves utcabeli néni-
nek a saját kapujában tépték ki a kezébõl a szatyrot, benne,
amit vásárolt, és a pénztárcája. A 70-es években még csak-
csak megismertük õket, de most már azt sem lehet tudni,
hogy ki-kicsoda. Tisztelet a kivételnek, mert van, aki rendes,
de a többség azt csinál, amit akar. Csapatokban járkálnak az

utcákban, és nem is lehet szólni semmiért, mert az embernek
nekimennek. Sorba szülik a gyerekeket, hivatalos munkavi-
szony soha nem volt. Minek? Úgyis kapunk segélyt.
Oláh Ibolyával kapcsolatba legközelebb ásni, ültetni, kapálni
kér segítséget, télen havat dobálni. Nagyon jól ki lehet húzni a
gazt gyökerestõl, fõleg, ha esõ esik. Én is így csinálom. Neki
kéne példát mutatni a többieknek. Hát jót mutat.
Egy elõzõ cikkel kapcsoltban az is lehet, egy lakásba 10-13
személy bejelentve. Még valami. Sorbaállásnál legyen az
orvosnál, vagy bárhol, õk nem ismernek lehetetlent, elõre
mennek, nem számít, hogy még tízen vannak elõttük. Nekik
mindent szabad, senki nem mert szólni, mert nekünk jönnek.

Egy Kerepesen született 60 éves lakos”

Szabad költözködés, de hová? 
Olvasói levél májusi lapszámunkban megjelent írásra 

Hasonló témájú az alábbi levél is.
„Úgy gondolom kötelességem ezekrõl az esetekrõl

értesíteni Önt. A Rendõrségtõl talán eljut a hír a hivatalba,
hogy miféle bûncselekmények történtek. 

A Gyár utca (…) szám alatti ház 1/2 részét megörököltem.
A másik 1/2 rész jelenleg is árverezés alatt van (ez nem az én
tulajdonom). Mióta üresen áll az ingatlan, tavaly is többször és
idén is sok esetben betörtek a házba és a melléképületekbe.
Minden alkalommal fémeket vittek el. Vízóra akna tetõt, fali-
kutat kiszakították a falból, alulemezeket az udvarról, most
utoljára már a gázrendszert rongálták meg. Kénytelen voltam
kiköttetni és leszereltetni a gázórát és a nyomáscsökkentõt.
Ez nekem mind nagyon sok pénzembe kerül. A Tigáz sajnos
számláz!

A Rendõrséget kisebb esetekben csak értesítem telefonon,
nagyobb volumenû ügynél kérjük is a helyszínelést. Õk szíve-
sen állnak rendelkezésünkre, de ebben a környezetben ennél
többet nem tehetnek!

Már lassan nincs semmi amit elvihetnének, de gondolom
mindig egy újabb csapat jön körülnézni, feszegetni, tönkrezúz-
ni, azaz igyekszik bejutni a lakásba. Mi 1-2 hetente megyünk
ellenõrizni, de már lassan nincs mit. A házból lassan egy rom-
ház lesz, nem tudom ilyen állapotban ki veszi meg az árveré-
sen. Félek, nehogy még nagyobb bajt csináljanak. A villanyóra
még ott van, meg a vízóra, ha ezt is megrongálják, ez nekem
tetemes kiadás lenne. Amúgy meg nem köttethetek ki
magamtól semmit, nem csak az én tulajdonom (csak ha fizet-
ni kell).

Nem lehetne térfigyelõ kamerákat felszereltetni az utcába?
Kérem Önt a lehetõségeikhez mérten tegyenek valamit, hogy
vége legyen a tettesek randalírozásainak. Azt hallottam nem
csak ide, hanem bárhová betörnek és lopnak a környéken. 

Elnézést, hogy ilyen hosszúra sikeredett a levelem, csak így
tudtam vázolni a szomorú helyzetet. 

Kné G. R”.
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Az Országgyûlés által elfogadott Magyarország 2013. évi
központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény
(továbbiakban: Törvény) 72-75. §-ai rendelkeznek az 5000 fõ
feletti önkormányzatok adósságának részleges átvállalásáról.
2013. február 27-én kötött az Önkormányzat megállapodást a
Nemzetgazdasági és a Belügyminisztériummal, melyben meg-
határozásra került, hogy a Törvény 73. § (4) bekezdésében

meghatározott mérték figyelembe vételével az Önkormány-
zat 2012. december 31-i adósságállományából 417.139.456,-
Ft összegû adósságot és ennek meghatározott járulékai össze-
gét vállalja át. (A devizás ügyletek forint-értéke a 2012. dec-
ember 31-ei MNB középárfolyamon (241,06 HUF/CHF,
291,29 HUF/EUR) került meghatározásra.)
Az Önkormányzatnak 2012. december 31-én 8 elembõl állt az
adósságállománya összesen 847.222.018,4 Ft értékben. Ezek
közül a megszûnt vízi-közmû társulatoktól nem kerülhetnek
átvállalás alá.

Az Önkormányzat 2013. június 6-án kapott értesítést az
átvállalás alá kerülõ adósságelemekrõl. Ennek alapján az
Önkormányzat 2012. december 31-ei hitelállományából a
Magyar Állam átvállal: a 250 millió Ft-os hitelbõl 159.652,41
CHF-ot, 38.485.810 Ft-os összegben, a Kerepes 2028
kötvénybõl (450 millió) 1.507.323,3 CHF-ot, 363.355.342,7
Ft-os összegben és az MFB hitelbõl (OLLÉ mûfüves futsal
pálya) 15.298.303,- Ft-ot.
A fent felsorolt elemekbõl az 250 millió Ft-os és az MFB hitel-
törlesztési támogatással kerül átvállalásra. 
Az elõtörlesztési támogatás átutalására 2013. június 28-án
került sor, a kötvények visszavásárlására a K&H tájékoztatása
alapján szintén 2013. június 28-án „papíron” szintén sor került.
A kötvény okirat cseréje a KELER-nél a következõ törlesztés
elõtt fog megtörténni. 
A bank által adott telefonos tájékoztatás alapján az átvállalás
lezajlását követõen válik egyértelmûvé, hogy a 2013. II. félévi
és az azt követõ hiteltörlesztések hogyan változnak a
konszolidálást követõen.
Változatlan feltételek mellett az Önkormányzatnak a II. félév-
ben várhatóan 16.063.844,- Ft törlesztési kötelezettsége lesz.
2014-ben hasonló nagyságú törlesztésre számíthatunk, vagyis
semmiféle fizetési nehézsége az önkormányzatnak nem volt
és a jövõben sem lesz. A konszolidációt követõen a II. félév-
ben már plusz 40-45 millió forint megtakarítással számolha-
tunk, amely a jelenleg is bankban lévõ 58 millió forinttal össze-
sen 103 millió forint pénzeszközt jelent.

Jelenlegi állapot:
- A 250 milliós hitel végtörlesztésre került, így a hitelállomány
nulla forint lett.

- A Kerepes 2028 kötvény okirat tényleges cseréje
szeptemberben várható, a tõke jelenleg 656.838.80
CHF.

- Az OLLÉ-nál 2022-ig csak kamatot fizetünk.

Adósságkonszolidáció után 
az önkormányzat hiteltörlesztési mutatói
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Akik a Hungaroring közelében laknak, már megtapasztal-
hatták, hogy milyen hangzavarral járnak az autóversenyek. A
Szilas Tér Egyesület évek óta küzd a versenypálya zajszintjé-
nek csökkentése érdekében. Különbözõ fórumokhoz fordul-
tunk, megkerestük többek között a Környezetvédelmi
Hatóságot, a Környezetügyért Felelõs Államtitkárságot,
Önkormányzatunkat, körzetünk Országgyûlési képviselõjét és
a Jövõ Nemzedékek Országgyûlési Biztosát. Az Önkormány-
zat részvételével két fórum került megrendezésre, ebbõl az
egyik már az új pályavezetés részvételével. Sajnos kevés érde-
mi intézkedés történt a pálya vezetõsége részérõl, de legalább
az éjszakai versenyek megszûntek, és folyamatosan foglalkoz-
niuk kellett az általunk felhozott szakmai érvekkel, mérési
eredményekkel.

Sajnos a napokban olyan változástervezet látott napvilágot,
ami egy cinikus megoldást talált a minket naponta zavaró
problémára: nem a zaj szintjét csökkentenék, nem arra ten-
nének kísérletet, hogy esetleg zajvédõ falakkal megállítsák a
zúgó motorok hangját. Ennél kényelmesebb megoldást

találtak: jelentõsen megemelik a szabályozásban a megenge-
dett zaj szintjét.

Ezzel az intézkedés tervezettel azt is elismerik, hogy eddig
törvénytelen szinten volt a Hungaroringen a kibocsájtott zaj,
ellenkezõ esetben mi szükség lenne a megengedett szint
növelésére, az eddigi törvénysértõ állapotok legalizálásra?
Mindezt a módosítást úgy teszik, hogy kerülik a szakmai kuta-
tómunkát, mindenféle érdemi egyeztetést. Egy új szabályozás
elkészítése valóban egyszerûbb, mint folyamatosan egyeztet-
ni, beruházásokat tervezni, de úgy gondoljuk, hogy egy olyan
témában, ahol az egészségünkrõl van szó, ez teljesen elfogad-
hatatlan.

Számos kutatás, köztük a WHO kutatásai is
bebizonyították, hogy a túlzott mértékû zaj nagyon káros az
emberi szervezetre, az idegrendszerre. A világ fejlett országa-
iban, az Európai Unióban a környezetvédelmi szabályok egyre
szigorodnak, korlátozzák a környezetre káros tevékenysége-
ket. Ezért is furcsa, hogy az Unió egyik tagállamában a
környezetszennyezõnek kedveznek.

A tervezet cinikusságát az úgynevezett hatásvizsgálat egyet-
len megvalósítás után jelentkezõ kockázata is jelzi, ami a
következõ: „civil ellenállás erõsödése a pálya okozta környe-
zeti ártalmak miatt”. Nem a lakók egészségkárosodása a koc-
kázat, hanem a civil ellenállás erõsödésének a veszélye. De a
mondat beismerést is tartalmaz: környezeti ártalmakat
kívánnak törvényesíteni. Ez lenne a jogállamiság?

Sokszor hallottuk, sokszor halljuk mostanában, hogy a tör-

vényeknek kell az emberekért lenni, nem fordítva. A mostani
szabály nem az emberekért, nem az egészségért van. Az
indoklásban szerepel a turisztikai bevételek növekedése. Ha
ezek a bevételek valóban növekednek, akkor abból kellene,
hogy jusson az emberek egészségének védelmére, zajvédõ
falak építésére is. Ha azzal az indokkal vetik el a zajvédõ falak
építését, hogy túl magas a költsége, akkor mégsem lenne
akkora nemzetgazdasági haszon a zajos versenyek megrende-
zése, mint amire folyamatosan hivatkoznak?

A hírekben vidéki futballkluboknak adott négyszáz milliós
támogatásról hallunk. Nem elvitatva annak jogosságát szeret-
nénk megkérdezni: van-e olyan fontos a kerepesi lakosok
egészsége, mint egy NB2-bõl éppen feljutott futballklub pályá-
jának kivilágítása?

Az Alaptörvény XX. cikk (1) bekezdése alapján mindenki-
nek joga van a testi és lelki egészséghez, s e jogot
Magyarország többek között a környezet védelmének
biztosításával segíti elõ. A XXI. cikk alapján Magyarország elis-
meri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezet-
hez. Azzal, hogy a Hungaroring környékén más a zajszint, mi
kerepesiek kevésbé vagyunk értékesek, az Alaptörvény ezen
része ránk nem vonatkozik olyan mértékben? Nekünk többet
kell elviselni, mint a máshol lakóknak? Néha elhangzik ellen-
érvként, hogy aki ide költözött, az tudta, hogy egy autóver-
seny pálya mellé költözik. Évi több mint 250 napnyi pálya-
használatra, megemelt zajszintre viszont nem számíthatott
senki.

Tisztelt Kerepesi Polgárok! Ne hagyjuk, hogy kevesebb
jogunk legyen, mint az ország többi lakosának! Ne engedjük,

hogy ingatlanaink értéke csökkenjen! Ne engedjük, hogy saját
és gyermekeink egészsége károsodjon! Ne engedjük, hogy egy
eddig törvénytelen állapotot egy tollvonással törvényessé
tegyenek!

Legyen igaz, amit kockázatként megjelölt a rendelet
tervezete: Erõsödjön a civil ellenállás a pálya okozta kör-
nyezeti ártalmak miatt! Ehhez kérjük az Önkormányzat,
Polgármester Úr és a képviselõink támogatását is!

Szilas Tér Egyesület
*

Kerepes Város Önkormányzata, miután megkapta a
zajszint mérésérôl értesítô változás-tervezetet, azonnal
reagált és a tervezetet szintén hivatalos kifogással megtá-
madta az illetékes hatóságoknál.

Törvényesítik a törvénytelent: 
még zajosabb lehet a Hungaroring
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FONTOS TUDNIVALÓK

Jó hangulatban, mindenféle attrocitás és probléma nélkül zajlott az idei 28-dik verseny a Hungaroringen,
melyet Louis Hamilton nyert meg. Megdôlt az eddigi nézôcsúcs is, a 3 nap alatt 247 ezren drukkoltak 

a flúgos futam résztvevôinek.
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és nem küldünk vissza.  Anyagleadás: gorgenyister@gmail.com, velemeny@kerepes.hu telefon: 06-20-559-8930. Anyag leadási határidõ: tárgy hó 15-e. • 
Nyomdai elõkészítés: jenografika@gmail.com •  Nyomda: Berei és Társa Nyomda, Mogyoród. 


