
Aranyosi Ervin: 

Boldog új esztendõt...

Eljött hát a szilveszter,
Éjfélt üt az óra.

Legtitkosabb vágyaid
váljanak valóra.

Harangoznak, szól a himnusz
pezsgõ a kezedben.

Kívánom, hogy életed
teljen szeretetben.

Egészséged, egyre jobb,
szíved fitten dobban,

mozogj, nevess, s érezd magad
napról-napra jobban!

Váltsd valóra terveidet,
legyen, ahogy kéred,

Kívánok egy sikeresebb,
boldogabb új évet!
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Decemberben, Karácsony elõtt az egyik szeles,
de verõfényes, majdnem tavasziasnak tetszõ
napon avatták föl a város két játszóteréhez kap-
csolódó kondiparkot az Összefogás Kerepesért
képviselõcsoport tagjai. A szalagátvágás elõtt
Jakab Mariannt kértük, foglalja össze mit jelent
ez a két beruházás.

A köztérfejlesztés témakörének egyik elsõ
elemének tekintjük a felnõttek számára
készült kondiparkokat, amelyekkel el szeret-
nénk érni, hogy egészségesebben éljünk, s ne
csak a fitnesz termekbe járóknak legyen
lehetõségük karbantartani az izmaikat, egész-
ségüket. Úgy gondoltuk, hogy a legcélszerûbb
a játszóterekhez csatolni ezeket a szabadtéri
fitnesz egységeket. Így a gyermekes
családoknak is kézenfekvõ, hogy amíg a kicsik
játszanak, hintáznak, addig az apukák, anyu-
kák, esetleg nagyobb gyerekek is megmoz-
gathatják magukat. Reméljük, hogy a rendsze-
res testmozgás beépül a fiatalabb nemzedé-
kek életvitelébe, akik ezt egészen az idõs
korukig fontosnak tartják majd. 

Elõzetes felmérésünk szerint sokan igé-
nyelték ezt a beruházást, így várhatóan
népszerûek lesznek ezek az eszközök. A vá-
laszadók véleményére támaszkodva
választottuk ki az elsõ két helyszínt is, az
Alföldi utcai és az Állomás utcai játszótereket. 

Elsõ körben 4-4 eszközt helyeztünk ki,
amit persze szeretnénk majd késõbb
továbbiakkal bõvíteni. Ezeket a meglévõket
úgy választottuk ki, hogy a négy eszköz hasz-
nálatával minden izomcsoportot meg
lehessen mozgatni, erõsíteni. Van
hasfalerõsítõ, karizom erõsítõ, van két ember
számára alkalmas comberõsítõ, stb. Máris
népszerû a „légben járó”, amely az egész tes-
tet megmozgatja.

Ezeket a „kondigépeket” a 14 éven felüliek
számára helyeztük ki, a náluk fiatalabbak csak
szülõi felügyelet mellett használhatják. Mivel a
gépeken nem lehet súlyokat választani, ki-ki a
maga testtömegét használja, így nem
szükséges személyi edzõ jelenléte. Ezzel
együtt célszerû a bemelegítés, a fokozatos
terhelés az egyes izomcsoportok
erõsítésekor. 

A kondiparkok jó lehetõséget biztosítanak
a szabad levegõn történõ sportoláshoz,
sportbalesetek nélkül. 

Bízunk benne, hogy a környezõ lakosság is
figyel majd az eszközökre, nehogy megpróbálják
megrongálni, tönkre tenni, de eleve is vandál-
biztos kivitelezésûek a kihelyezett gépek.

Az összesen 8 fitnesz eszköz megvásárlása
és telepítése, valamint a hinták szabvá-
nyosítása, bölcsõhinták felszerelése a pici
gyerekek számára összesen br. 4 millió Ft-ba
került. A beruházást az Önkormányzat
végeztette a 2013-as pénzmaradványának a
felhasználásával. Az elõkészítést az Összefo-
gás Kerepesért Egyesület kezdeményezte
még májusban. Augusztusban az elõzõ
képviselõ-testület hagyta jóvá a terveket, a
közbeszerzési eljárás októberre zajlott le. 

Kondipark az Alföldi utcai és az Állomás utcai játszótéren

Szalagátvágás az Állomás utcában. Liptay Gábor, Jakab Mariann,
Bakai Kálmán és Zsalakó István operatõr
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KEREPESI VÉLEMÉNY
Kerepes információs lapja • Megjelenik havonta  3800 példányban. Kerepes Város Önkormányzata megbízásából kiadja: Windhager Kft. 

•Felelôs szerkesztõ: Windhager Károly. • A szerkesztôségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra.
Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg és nem küldünk vissza. 

Anyagleadás: windhager@decens.eu, kerepesivelemeny@gmail.hu, telefon: 06-30-335-9050. 
Anyagleadási határidõ: tárgy hó 15-e. 

Nyomdai elõkészítés: jenografika@gmail.com • Nyomda: Berei és Társa Nyomda, Mogyoród. 

„Merjünk hinni és szeretni!”
címmel tartott elõadást december
10-én Böjte Csaba Ferences rendi
szerzetes Gödöllõn, a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány alapítója, - a
„Lélekkalauz” elõadássorozat kere-
tében. A jótékonysági rendezvény
bevételével a nevezett alapítványt
támogatták a jelenlévõk. Az elõadás
elõtt a Shopen Zeneiskola diákja
moldvai csángó betlehemest
mûvekkel kedveskedett a népes hall-
gatóságnak. 

Mit lehet kérni a jó Istentõl a
nemzet karácsonyfája alá? - tette
fel a kérdést Csaba testvér. Négy
gondolatkörben fejtette ki az általa
megfogalmazott kéréseket.

Áldott békét kér minden
magyar embernek. Minden
egyszerûbb, tisztább, átláthatóbb,
világosabb, ha béke van a szívben. A
világ számos táján háborúk dúlnak.
Ellenségeskedés van a családokban.
Még egyedül, magunkban is dühön-
günk. A médiából is áradnak a durva
sértések, kifejezések. Legyen

példakép elõttünk az Úr Jézus, aki
földi életében a békesség útját
mutatta be. Születésekor az angyal-
kar ezt zengte: „Békesség a földön a
jóakaratú embernek!” Jézus rabszol-
gatartó társadalomban élt, de nem
foglalkozott a rabszolgák
felszabadításával, annál inkább a
„belsõ forradalommal”, a szívek
megváltoztatásával. A keresztfán,
haláltusájában így imádkozott a  gyil-
kosaiért és a gúnyolódókért:
„Atyám, bocsásd meg nekik, mert
nem tudják, hogy mit cselekszenek!
Életével, halálával, feltámadásával a
békét hozta mások számára. 

Jókedv, öröm, vidámság — egy
fontos ajándékcsomag. Ha még nem
tettük, tanuljunk meg örülni Isten
teremtett világának,  a gyümölcsök
ízeinek, a természet csodáinak, az
egészséges testrészeinknek.
Számtalan okunk van az  örömre! A
szerzetesi rend azt tartja, hogy nem
elég dolgozni, imádkozni. Ezért a
közösségbe tartozók legalább
hetente egyszer összejönnek, hogy
közösen kikapcsolódjanak, mókáz-
zanak, kacagjanak. A jókedv, a derû
Istenben van. A gyermek mindenen
tud kacagni, gyorsan elfelejti, ami
fájt. Lökjük ki magunkból a fájdal-
mat, a  szomorúságot, lépjünk túl a
rossz érzéseinken. A sérelmeket, a
haragot, a mocskot ne hurcoljuk

évekig, még egy napig sem, szaba-
duljunk meg azoktól!

A jól végzett, becsületes munka
öröme, a munkakedv is legyen a fa
alatt!

Csaba testvér számos példát
hozott a szolgálata során átélt
eseményekbõl. Munkatársaival közel
2800 rászoruló gyermekrõl gondos-
kodnak 52 házukban. (A hálózata
már Magyarországra is kiterjedt.)
Merjünk hinni, bízni Istenben, hiszen
Õ lehetetlen feladatot nem ad. Merd
beledobni az életedet a gondok
közé. Ha zúgolódsz a munkád során,
akkor sem lesz jobb. Merjünk dol-
gozni, nem kell nyafogni, kétségbe-
esni. Minden férfi vállalja a
családjában a felelõsséget. Azt tedd,
amit Isten tõled vár: merj az
asztalfõre ülni. 

Irgalmasság! Ne csak azt adjuk a
másiknak, amit megérdemel. Isten
Fia karácsony éjszakáján eljött. Nem
azért, mert az emberiség megérde-
melte, hanem  azért, mert  a
Teremtõje irgalmat gyakorolt felé. 

Karácsonykor a legszebb, legérté-
kesebb ajándékok a családtagjaink
felé a szeretet, az irgalom, a jóság.
Ha ezeket vetjük, bõségesen ara-
tunk is. 

Pálinkás Ibolya 

Ajándékok 
a magyar nemzet

karácsonyfája alatt
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Képviselõ-testületi ülések

A 2014. évi elõirányzat átcsopor-
tosítás, költségvetési rendelet
módosítása. 

A képviselõk egyhangúlag megsza-
vazták.

Beszámoló az Önkormányzat
2014. évi költségvetésének III.
negyedéves helyzetérõl. 

A képviselõk egyhangúlag megsza-
vazták.

A 2015. évi Belsõ ellenõrzési terv.
A képviselõk egyhangúlag megsza-

vazták.
Az Önkormányzat és Szervei

Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának módosítása.

A képviselõk egyhangúlag megsza-
vazták.

Önkormányzati rendelet az avar és
kerti hulladék nyílttéri égetésérõl.

Bakai Kámán bizottsági elnök
ismertette javaslatukat, mely szerint a
kerti hulladékot április 1. és november
30. között minden hónap elsõ és utolsó
pénteki napján 10-21 óra közötti
idõben, legföljebb 4 óra idõtartamban
lehessen elégetni.

Franka Pál Tibor véleménye szerint
mindig lesznek, akik nem tudják
megvásárolni a kirakáshoz szükséges
zsákokat, illetve, akik nem képesek
azokat kihordani az utcára. Így számukra
marad az égetés, de ki kell dolgozni egy
olcsó komposztáló rendszert. Kör-
nyezetvédelmi okokból is ez a helye-
sebb megoldás.

Dr. Fila László aljegyzõ ismertette,
hogy a rendelettervezet megjárta a
törvényesség útját, a hatóságok azt tel-
jes mértékben elfogadhatónak találták.
Fontos, hogy az önkormányzati újság
márciusi számában a lakosság kapjon az
idõpontokról részletes égetési naptárt.

Nemzetiségi Önkormányzatokkal
történõ együttmûködési megál-
lapodások. 

Gáspár Tiborné, a Roma Nemze-

tiségi Önkormányzat nevében elfogadta
az együttmûködési megállapodást, azzal
a módosítással, hogy üléseiket a város
Szociális Alapszolgáltatási Központjában,
minden második héten, hétfõn és
csütörtökön 14 és 18 óra közötti idõtar-
tamban tarthassák. 

Horváth Vera intézményvezetõ a
Mosolyvár Gyerekház irodahelyiségét
ajánlotta fel erre a célra. Itt tudnak inter-
net-hozzáférést, számítógép-használa-
tot és telefont biztosítani. 

Kiss Károly, a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat nevében jelezte, hogy az
együttmûködési megállapodást elfo-
gadták.

Springer Friedrich Horst ismer-
tette, hogy a Német Nemzetiségi
Önkormányzat a törvényre hivatkozva
csak azzal a módosítással tudja elfogadni
az elõterjesztett megállapodást, amen-
nyiben Kerepes Város a Polgármesteri
Hivatalban biztosít számukra helyet.

Franka Pál Tibor polgármester kije-
lentette, hogy a Városházán nem tudnak
helyiséget biztosítani, s nem értette,
hogy, ha a másik két nemzetiségnek
alkalmas a Mosolyvárban biztosított
helyiség, akkor nekik miért nem.

Springer Friedrich Horst azonban

csak azt hajtogatta, hogy õk a törvény
betartását várják el Kerepes Önkor-
mányzatától, s számukra szükséges a
Polgármesteri Hivatal, mert nagyon sok
határozatot hoznak, sok az adminisztrá-
ciójuk, aminek köszönhetõen kiemelt
támogatást értek el eddig is országosan.

A szavazás során a testület nem
fogadta el a Német Önkormányzat
módosító indítványát. Mivel egyetértés
nem alakult ki, Springer Friedrich
Horst bejelentette, hogy bíróságtól
kérik majd az általuk helyesnek tartott
megoldás kikényszerítését.

A Napköziotthonos Óvoda Alapító
Okiratának módosítása.

A képviselõk egyhangúlag megsza-
vazták.

A Képviselõ-testület 2015. évi
munkaterve. 

A képviselõk egyhangúlag megsza-
vazták.

Új tag a Helyi Választási
Bizottságába.

A Csaba László HVB tagságáról
történõ lemondása miatt megüresedett
helyre megválasztották Tóth Lajos
Gyula, Szabadság út 157. szám alatti
lakost.

Megállapodás a Hungaroring
Sport Zrt-vel. 

A képviselõ-testület egyetért a
Hungaroring Sport Zrt-vel kötendõ
együttmûködési megállapodással, mely
szerint a Hungaroring Zrt. által
átadandó vagyoni hozzájárulás mértéke
bruttó 10 millió forint. Az
együttmûködési megállapodás mellék-
lete az Állomás utca víztelenítési
munkáit és a József Attila utcai óvo-
daépületen elvégzendõ nyílászárók
cseréjét tartalmazza.

Bursa Hungarica Felsõoktatási
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulója.

Nagy László bizottsági elnöke
elmondta, hogy évi egy millió forinttal
támogatja az önkormányzat a

2014. november 25.
Szavaz a képviselõ-testület

Gáspár Tiborné 
a Roma Önkormányzat vezetôje

nyilatkozik, elõtte ül 
Springer Friedrich Horst
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településen lakó, felsõfokú tanul-
mányokat folytató, rászoruló diákokat.
Ebben az évben 20 pályázat érkezett. Az
ösztöndíj legmagasabb összege 5000
forint, melyhez a megye és az oktatási
intézmény is adhat ugyanennyit, így a
támogatás elérheti a havi 15.000 Ft-ot.

Gáspár Tiborné, a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
kéri a Képviselõ testületet, hogy az
egyetlen elutasított, roma származású
pályázó támogatására alkossanak
lehetõséget, mert a tanulmányaiban
kiválóan teljesít és rendkívül nehéz
családi körülményei is alkalmassá teszik
az ösztöndíj megítélésére. Nagy segít-
séget jelentene számára, ha a tan-
ulóbérlet megvásárlásával támogathatná
az önkormányzat. Az elutasítás csak
azért történt, mert olyan képzésen
tanul, amely nem szerepel a Bursa
jegyzékén. Nagy László, Franka Pál
Tibor és Liptay Gábor is egyetértett
vele, hogy meg kell tudni oldani ilyen
helyzetben is a támogatást. Ezért ilyen
körülményekre is írnak ki ösztöndíj
pályázatot. Dr. Vaszil László javasol-
ta, hogy az Egészségügyi, Szociális és
Sportbizottság következõ ülésén tûzze
napirendre ezt a feladatot.

Nagy László iskolaigazgató vezetõi
megbízása. 

Franka Pál Tibor a napirendi pont
szószerinti jegyzõkönyvezését kérte.

Franka Pál Tibor ismertette, hogy
Nagy László korábban már állt hat éven
keresztül az iskola élén. Távollétében
késõbb az iskola áldatlan állapotba sül-
lyedt. Ezért kérte föl 2009-ben ismét
igazgató urat, hogy vegye át másodszor
is a vezetõi feladatkört. Az átvétel ered-
ményes volt, Igazgató úr második cik-
lusában a rosszhírû, 170 körüli tanulóval
dolgozó iskola rendbe jött, a szülõk már
szívesen választják látva az ered-
ményeket. Ma az iskolának 370 tanulója
van, s az a gond, hogy építeni kell ter-
meket az új osztályoknak. Mindez Nagy
László nélkül nem sikerült volna. Nagy
László nevéhez fûzõdik az is. hogy a
német nemzetiségi oktatás el tudott
indulni az iskolában. Ezek miatt
szeretné, ha továbbra is Nagy lászló
vezetné az intézményt. A jelenlegi
szabályok szerint a fenntartó intézmény
pályáztatás nélkül meghosszabbíthatja az
igazgató kinevezését, amennyiben a
nevelõtestület és a szülõk szervezete
mellett az önkormányzat, valamint a
település nemzetiségi önkormányzatai
egyhangúan támogatják ezt.

Az ülésen a Roma és a Szlovák Önko-
rmányzat támogatta igazgató úr kin-
evezését, mert elismerik az eredményes
munkát, azonban a Német Nemzetiségi
Önkormányzat nevében az hangzott el,
hogy kétségük támadt az igazgató
megítélését illetõen, végül hosszas viták
után 3:1 arányban elutasították azt.

Megjegyezték, hogy amennyiben az
iskolaigazgatói munkakörre a fenntartó
pályázatot ír ki, akkor arra Nagy László
is pályázhat és nyerhet is.

Franka Pál Tibor megjegyezte,
hogy ezt a döntést annak ellenére hozta
Német Nemzetiségi Önkormányzat,
hogy Nagy László ideje alatt ered-
ményes német nyelvoktatást vezetett
be az iskolában. Polgármester úr úgy
vélte, hogy a Német Önkormányzat
álláspontja szakmailag megalapozatlan
és politikailag felhangja van, ami nem vet
jó fényt, miközben igazságtalan is, ha
összevetik az iskola eddig elért
fejlõdését, létszámnövekedését,
beruházásait. „Ideje ezen elgondolkod-
ni. Tessenek azon elgondolkodni, hogy-
ha egy hatvan felé közeledõ életkorú,
igazgatói pályán most már tizenötödik
esztendõt eltöltõ tanárember sorsa
azon múlhat, hogy valaki azt mondta,
úgy emlékszem.... Ennél nagyobb
komolyságot kérek. Ezt kérem a város
nevében, tessenek ezen még egyszer
elgondolkodni!”

A szavazás során a képviselõ-testület
11 egybehangzó véleménnyel javasolja a
fenntartónak igazgató úr ismételt meg-
bízását - pályázati kiírás nélkül - újabb öt
évre.

Képviselõi egyéni indítvány ját-
szóterek/közterületek biztonságossá
tételére. 

Jakab Mariann a kisgyermekek biz-
tonságának, illetve a játszótéri eszközök
megóvásának érdekében javaslatot tett
a játszóterek körbekerítésére és
közvilágítással való ellátására. Más
javaslat szerint a kerítésre pedig
kerüljön ki kutyasétáltatást tiltó tábla. A
fentieket képviselõk egyhangúlag
megszavazták.

Képviselõi egyéni indítvány a Hegy
utcai járda folytatására.

Jakab Mariann tájékoztatta a
Képviselõ-testületet, hogy az elõter-
jesztést a Településfejlesztési és
Idegenforgalmi Bizottság tárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja. A
képviselõk egyhangúlag megszavazták.

A Szilasviz Kft-vel kapcsolatos tula-
jdonosi döntés. 

A képviselõ-testülete tudomásul
veszi, hogy az Önkormányzat 50%-os
tagságával mûködõ Szilasviz Kft. az
Önkormányzat számára megfizetendõ
közmûfejlesztési hozzájárulás
összegébõl 37.500.000,- Ft összeget
nem közvetlenül az Önkormányzat
részére, hanem az Önkormányzat
50%-os tagságával mûködõ Szilas-
Menti-lvóvízminõség-Javító Önkor-
mányzati Társulás részére teljesített,
a Társulás által megvalósítani kívánt
ivóvízminõségjavító projekt céljaira. 

A Sportház felújításának többlet-
munkája. 

A testület megszavazta a felújítás töb-

bletmunkálataira vonatkozó 2.532.474,-
Ft összeget.

A Szõlõ u. 5. szám alatti önkor-
mányzati lakások értékbecslése.

Gombkötõ Róbert hoz-
zászólásában kifejtette, hogy véleménye
szerint egy önkormányzatnak szüksége
van néhány bérlakásra katasztrófahe-
lyzet, vagy bármi hasonló esetre, ezért
nem ért egyet az eladással. Vig János is
csatlakozott a lakások megtartásához,
gazdasági érdekre hivatkozva. Franka
Pál Tibor tájékoztatta a hozzászólókat,
hogy a lakások mûszaki állapota, illetve a
bérlõk fizetési hajlama indokolja azok
értékesítését.

A testület 10 fõ igen szavazatával az
értékesítés mellett döntött. A lakások
eladási árát az alábbiak szerint állapítja
meg: Szõlõ utca 51E fsz. 2. lakás
6.500.000,- Ft, Szõlõ utca 5/E l.em. 5.
lakás, 8.000.000,- Ft , Szõlõ utca 5/E
l.em. 6. lakás 9.000.000,- Ft.

A 6217/2 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó adásvételi szerzõdés.

Szabó Anikó tájékoztatja a
testületet, hogy az elõterjesztést a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta
és egyhangúlag elfogadásra javasolja
azzal a kiegészítéssel, hogy ennek a
területnek a fejlesztésére dolgozzon ki a
Településfejlesztési és Idegenforgalmi
Bizottság a Mûszaki Irodával együtt
olyan mûszaki tartalmat, mely alapján
ennek a fejlesztésnek a költségei
meghatározhatóak. Jakab Mariann
tájékoztatja a Képviselõ-testületet, hogy
az elõterjesztést a Településfejlesztési és
Idegenforgalmi Bizottság tárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot azzal a módosítás-
sal, hogy az játszótérré, illetve pihenõ-
parkká legyen kialakítva. Indítványozza,
készüljön koncepció ennek a területnek
a fejlesztésére.

Az 549 m2 nagyságú, szõlõ mûvelési
ágú zártkerti ingatlan értékesítését nem
támogatta a testület.

Az Új Kerepesi Polgárõr Egyesület
támogatása.

Az Új Kerepesi Polgárõr Egyesület
számára a civil pályázati alap terhére,
személygépjármû vásárláshoz 300 000
forint mértékû támogatás nyújtását
határozták meg.

A Székelyföldért Labdarúgó Torna
támogatása.

Megbízták Kiss Károly alpol-
gármestert, hogy szervezze meg a
székelyudvarhelyi Székelyföldért
Labdarúgó Tornán részt vevõ kerepesi,
amatõr csapat utazását és a sportren-
dezvényen való részvételét. A testület a
csapat utazási és tartózkodási költ-
ségeire 100 000 forint összeget biztosít.

Javaslat a Forrás Mûvelõdési Ház
vezetõi pályázat szakmai bíráló
bizottság tagságára.

A bizottságba Szedlacsek Emília
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független szakértõt, Nagy Lászlót az
OKB elnökét, Lengyelné Jankovics Mária
óvodavezetõt, dr. Vaszil Lászlót az
ESZSB elnökét, Balatoni Katalin humán-
politikai ügyintézõt szavazták be.

Javaslat a Babaliget Bölcsõde
vezetõi pályázat szakmai bíráló
bizottságának tagságára.

A bizottságba Acsainé Végvári Katalin
független szakértõt, dr. Vaszil Lászlót az
ESZSB elnökét, Lengyelné Jankovics
Mária óvodavezetõt, Horváth Vera
intézményvezetõt, Sinka Györgyné
védõnõt, Balatoni Katalin humánpolitikai
ügyintézõt szavazták be.

Intézményi Tanácsba delegálás. 
Nagy László ismertette, hogy a

köznevelésrõl szóló törvény az isko-
laszék helyett intézményi tanácsot
határoz meg. melyben a nevelõtestület,
a szülõi munkaközösség és a mûködtetõ
önkormányzat képviselõ-testületének
egy-egy delegáltja vesz részt, de a
településen mûködõ egyházak és civil
szervezetek is részt vehetnek az
intézményi tanács munkájában.
Korábban a Képviselõ-testület delegáltja
Farkas Zsuzsanna volt, most az
Intézményi Tanácsba Liptay Gábort java-
solták. A képviselõk egyhangúlag
megszavazták a javaslatot.

Karácsonyi segélycsomagok .

Franka Pál Tibor elmondja, hogy
600.000,-Ft összegrõl van szó, amely
120 rászoruló család egyenként 5.000,-
Ft-os egységcsomaggal történõ támo-
gatását teszi lehetõvé. A rászoruló csalá-
dok kiválasztása a jelzõrendszer, óvoda,
iskola, védõnõk, háziorvosok által lett
javaslatok alapján az Egészségügyi,
Szociális és Sport Bizottság feladata.

Franka Pál Tibor jelezte, hogy az
önkormányzati újságot készítõ nyomda
is vállalta 10 rászoruló család egy
hónapra elegendõ tüzelõanyagának
önzetlen leszállítását, továbbá az Össze-
fogás Kerepesért Egyesület nevében vál-
lalja a csomagok kiszállítását.

Kapcsolattartást elõsegítõ tele-
fonkészülékek biztosítása szociális
rászorultsági alapon.

Dr. Vaszil László ismertette, hogy
vannak olyan idõs, alacsony jövedelem-
mel rendelkezõ, egyedülálló emberek,
akik szükség esetén nem tudnak segít-
séget kérni. Az õ részükre kívánnak biz-
tosítani erre a célra tele-
fonkészülékeket. Több lehetõség is
felmerült, többek között a jelzõrendsz-
eres házi segítségnyújtás megvalósítása,
azonban ezek közül ez, a kifejezetten
idõs emberek számára kifejlesztett,
flottarendszerben mûködõ tele-
fonkészülék bizonyult a legolcsóbb

megoldásnak, mind az önkormányzat,
mind a szolgáltatást igénybe vevõ
számára. A hívószámok korlátozottak,
csak az önkormányzat által meghatáro-
zott végpontokat lehetne elérni, mint
például az orvosi rendelõket, orvosi
ügyeletet, hivatalt, körzeti megbízottat,
Alapszolgáltatási Központot, stb. 

A testület a 2015. évben 500.000 Ft
keretösszeget szánt erre a feladatra.

Prevenciós program folytatása. 
Dr. Vaszil László tájékoztatja a

Képviselõ-testületet, hogy a prevenciós
programot a méhnyak-rák elleni
védõoltással kezdjék. A prevenciós pro-
gram folytatásaként a bizottság a gen-
nyes agyhártyagyulladás elleni védõoltás
támogatását javasolja. Az önkor-
mányzatnak a gyártó céggel - a HPV
elleni védõoltáshoz hasonlóan - fel kell
venni a kapcsolatot, szerzõdést kell köt-
nie és valószínûleg a gyógyszertári ártól
alacsonyabb összegért lehet majd hoz-
zájutni a védõoltáshoz. A testület úgy
döntött, hogy folytatni kívánja a preven-
ciós programot és ennek keretében a
gennyes agyhártyagyulladás elleni
védõoltási kampányt támogatja.
Meghatalmazza a polgármestert és az
ESZSB elnökét, hogy kezdjen tárgyalá-
sokat a vakcinát gyártó cég képviselõjév-
el kedvezmények elérése érdekében.

Változtatási tilalom elren-
delése. 
Kovács Beáta fõépítész
emlékeztette a testületet,
hogy a változtatási tilalom a
310. sz. tervezett úttal kap-
csolatos területre vonatko-
zik, és azt a célt szolgálja,
hogy a helyi építési szabályzat
hatályba lépése és a
módosítás elfogadása közötti

idõszakban a módosításból
következõ jogi lehetõség
miatt a város ne szen-
vedjenek kárt. A 18-án
hatályba lépõ helyi építési
szabályzat és a módosított
helyi építési szabályzat között
fennálló nagyon rövid idõ
semmilyen módon ne adjon
lehetõséget arra, hogy az
önkormányzat olyan kötele-

zettségvállalásra kényszerül-
jön, amely a módosítás nélkül
érvényes lehetne. Az
elõterjesztésben szerepel,
hogy a változtatási tilalom
arra az idõszakra korlátozó-
dik, amíg a módosítás hatály-
ba nem lép. A testület meg-
szavazta a változtatási tilal-
mat.
310. sz. út engedélyezésé-
hez kapcsolódó település-
szerkezeti és szabályozási
terv módosítása terveze-
tének elõzetes tárgyalása. 
Oláh János jegyzõ elmondja,
hogy a testület december 19-
én fogja tárgyalni a 310. sz. út

engedélyezéséhez kapcsoló-
dó településszerkezeti és
szabályozási terv módosítá-
sával kapcsolatos elõterjesz-
tést. Lefolytattuk az érintett
erdõterületek miatt szüksé-
ges partnerségi egyeztetési
eljárást melyek lezárultak. A
településrendezési eszkö-
zökben, szerkezeti tervben
szerepeltetjük a visszaerdösí-
tésre kijelölt területeket,
melyeket Kerepes és Kistar-
csa határán, az önkormány-
zat tulajdonában lévõ terüle-
tekre jelöltünk ki. A cél az
építési engedély 2014. év
végéig történõ megszerzése.

December 9.

Kovács Beáta fõépítész tájékoztatja a testületet, hogy
az állami fõépítész által összehívandó egyeztetõ tár-
gyaláson ott lesz az összes érintett államigazgatási
szerv, önkormányzat és a megyei önkormányzat. Az
állami fõépítész az egyeztetõ tárgyalás jegyzõkönyve
alapján adja ki a záró szakmai véleményét, mely
alapján jóváhagyható a tervezet. 

2014. december 19.
Franka Pál Tibor napirend elõtt

ismertette, hogy megtörtént a testületi
döntésen alapuló karácsonyi egységcso-
magok kiosztása, és köszönetet mon-
dott a Családsegítõ Szolgálatnak, a

képviselõknek, akik a csomagokat
összeállították és az Összefogás
Kerepesért Egyesületnek a csomagok
célba juttatásáért. 

A Kerepesi Véleményt kiadó mogy-

oródi nyomda fabrikett felajánlása is
beérkezett, mellyel 10 családot tudnak
támogatni. 

Idõközben komolyabb famennyiség is
érkezett, amit Kiss Károly alpol-

Oláh János jegyzõ 
ismerteti az új úttal 

kapcsolatban szükségessé
vált rendelkezéseket
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gármester úr intézett, ehhez a saját
fakivágások is hozzáadódnak. Ezeket a
rászorulóknak mázsánként 1500 Ft-ért
szállítják ki. 

Elhunyt egy 46 esztendõs, négy gyer-
mekes családapa, azonnal saját
hatáskörben 50 ezer forintot utaltak ki
az özvegynek. 

Jó hangulatban lezajlott a Mindenki
Karácsonya ünnep, amelyen nagy lét-
számmal vettek részt az emberek

Elkészült a Jakab Mariann és Liptay
Gábor képviselõ körzetébe tartozó fit-
nesz park. 

Az önkormányzatnak 88 millió forint-
ja van, tartozása nincs.

Megköszönte az intézmények, a
képviselõk és a hivatal munkáját. 

Elmondta, hogy meghívta Szabó
Attila és Göbölös Ferenc körzeti megbí-
zottakat és Barti Béla polgárõrt, hogy
megköszönjék helyetállásukat és éber-
ségüket, amivel egy betörést meg tudtak
hiúsítani. 

Köszöntötte Zsiák Pétert, a Szilas-
menti Ivóvízminõség-javító Önkor-
mányzati Társulás elnökét

Napirend elõtt Gombkötõ Róbert
javasolta, hogy a város közintézményein
az elhasználódott nemzeti zászlókat
cseréljék újakra. Egyben kérte, hogy
helyezzék ki az uniós zászlókat is. 

Közbiztonság javító intézkedések
2014-ben.

Franka Pál Tibor említette a
körzeti megbízotti iroda felállítását, az új
járõr autót, s azt, hogy Kerepesen 24
órás állandó felügyelet van. Javasolta a
körzeti megbízottak és Barti Béla pol-
gárõr megjutalmazását, akik egy
betörést hiúsítottak meg. Elismerésüket
10 ezer forintos vásárlási utalvánnyal
fejezzék ki. A jutalom átadása meg is
történt, bár Szabó Attila nem lehetett
jelen, mivel éppen szolgálatban volt.

310. számú új út tervezésével
összefüggõ Településszerkezeti Terv
és Helyi Építési Szabályzat
módosítása.

Kovács Beáta fõépítész ismertette
az úttal kapcsolatos elõkészítõ munka

helyzetét, melyhez az állami fõépítész
asszony is kiadta záró szakmai
véleményét. A tervezeten mindössze
apró, nyelvtani, jogszabály-szerkesztési
pontosításokat tettek már csak, ezeket
mutatta be fõépítész asszony a testület-
nek, s ezeknek megfelelõen kellett
kismértékben módosítani a város
Szerkezeti Tervét. A terv módosítása
egyben feleslegessé teszi a korábban
kihirdetett változtatási tilalmat, melyet
most visszavontak.

Beszámoló a Szilas-menti
Ivóvízminõség-javitó Önkormányzati
Társulás 2014. évi tevékenységérõ.l

Zsiák Péter ismertette, hogy a vízmû
épületén a födém betonozása
megtörtént. A munka befejezése azonban
késik, melynek több kivédhetetlennek
bizonyult oka is van, ami miatt kötbért
nehéz lenne követelni. Az egyik a hatósá-
gi engedélyek késedelmes megérkezése,
a másik a nyári idõjárás okozta
nehézségek, végül a kellõ mennyiségû vil-
lanyáram hiánya. Az ELMÛ-nek kapacitás
bõvítõ fejlesztést kell elvégeznie, melynek
befejezését csak májusra ígérik. A testület
elfogadta a beszámolót.

Rendelettervezet a kiadások
készpénzben történõ teljesítésérõl. 

A testület a kiadások készpénzben
történõ teljesítésének eseteirõl ren-
deletet alkotott.

Átláthatósági rendelet.
Gombkötõ Róbert javasolta, hogy

alkossanak rendeletet az önkormányzati
munka átláthatósága érdekében. Szabó
Anikó a Pénzügyi Bizottság elnöke java-
solta, hogy kérjék föl jegyzõ urat, hogy
dolgozzon ki egy rendelettervezetet
erre a feladatra. 

Franka Pál Tibor ismertette,
hogy két ASZ ellenõrzés eredménye
zajlott le és nem találtak törvényességi
gondot, ám ettõl még készülhet egy
helyi rendelet is.

A testület 8 igen és 4 nem szavazat-
tal úgy határozott, hogy felkérik Oláh
János jegyzõ urat a rendelet
elõkészítésére.

Helyi buszközlekedés, reggeli járat. 
A testület úgy döntött, hogy a

pályázati menetrendtõl idõszakosan
eltérõen 2015-ben napi egy plusz járatot
igényelnek, s emiatt a szerzõdéses
összeget 30.000,-Ft-tal megemelik.

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
új tagjának megválasztása.

A bizottságban megüresedett helyre
a testület Vizi Sándorné, József Attila
utca 97. szám alatti lakost kérte föl kül-
sõs tagként. A személyérõl szavaztak, s
Vizi Sándorné le is tette az esküt.

Megállapodás életjáradékról.
Kiss Károly ismertette, hogy egy

házaspár, akik közel 30 éve élnek a
településen, nyugdíjas faragó mûvészek.
Van egy ingatlanjuk tele saját alkotá-
saikkal, amelyeknek jelentõs része
zsûrizett. Mivel nincs örökösük, az
ingatlan és az ingóságok fejében kérnek
életjáradékot az önkormányzattól
Liptay Gábor javasolta, hogy a
mûveket és az ingatlant a döntés elõtt
tekintsék meg. A látogatást Kiss Károly
szervezi meg.

Dr. Havay Miklós háziorvos
szerzõdésének meghosszabbítása. 

A testület dr. Havay Miklós belgyó-
gyász, kardiológus, háziorvos fennálló,
területi ellátási kötelezettséggel végzett
háziorvosi ellátásra vonatkozó jogvis-
zonyát 2020. december 31. napjáig

Kovács Beáta fõépítész asszony ismerteti az új
út elõkészítésével kapcsolatban befejezõdött
intézkedéseket

Vizi Sándorné 
a Pénzügyi és
Ügyrendi
Bizottság új
külsõ tagja
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Közbiztonság
A közbiztonság — bár még nem megnyugtató, de fokozatosan javul

a városban, a saját rendõrirodánk felállítása óta némileg csökkent a
betörések száma. A két körzeti megbízott rendõrünk és az
Önkormányzat közterület-felügyelõje és a polgárõrök
együttmûködése is bíztató. Munkájukat segíti az a gépkocsi, melyet
Pest megye rendõrfõkapitányától kaptunk, illetve egy másik autó,
melyet önkormányzatunk vásárolt a polgárõreinknek. Rendszeresek
az éjszakai járõrszolgálatok az állomások, vendéglátóhelyek környékén,
illetve a város különbözõ térségeiben. December 3-án éjjel például
Szabó Attila rendõrtörzsõrmester és Barti Béla polgárõr egy betörést
akadályoztak meg a Mártírok útjának egyik házánál. A háziasszony más-
nap a polgármestert hívta fel és köszönte meg a szemfüles intézkedést.
Elmondása szerint három esztendeje egy hasonló betörés során több
mint egymillió forint értékben loptak el a garázsból szerszámokat,
eszközöket tõlük, ez most nem következett be. Néhány nappal
késõbb Kalotai Zsolt közterület-felügyelõ és Czibi Béláné Kft. vezetõ a
Szabadság úti felsõ nagy vizesárokban ért tetten két férfit, akik
láncfûrésszel vágták az árokban lévõ fákat. Azonnal kihívták a
rendõröket, az eljárás ez ügyben is megindult. Ugyancsak kézre kerül-
tek azok a vandál fiatalok, akik hónapok óta rongálták a Magtár téri ját-
szóteret. December 14-e, vasárnapra virradóra pedig ellopták a
Fogyatékkal Élõk Napközi Otthonából a pályázat útján nyert különle-
ges, mozgássérülteknek készült, több mint 300.000 Ft értékû,
háromkerekû kerékpárt. A kerítést kivágták, a tárolót kifosztották.
Vasárnap hajnalban Géczi Tamás, széphegyi lakos a Hegy utca és a
Sólyom utca keresztezõdésénél látta meg a jármûvet. A láncot eltör-
ték, a gumiabroncsokat lefeszítették róla, s mivel így haladni már nem
tudtak vele, az árokba dobták. A javíttatása komoly összeg. A
rendõrségi feljelentés megtörtént ebben az esetben is. A tolvajokról
meg csak annyit, hogy embertelenek és aljasak, hogy még a mozgás-
sérülteket sem kímélik. 

Év végén a képviselõ-testület Szabó Attila és Göbölös Ferenc
körzeti megbízott rendõröket, illetve Barti Béla polgárõrt 10-10 ezer
forintos jutalomban részesítette. 

Az elvégzett munka elismerése
Az utóbbi években hagyománnyá vált iskolánk pedagógusainak

elismerése. A nevelõtestület ugyan már nem az önkormányzathoz tar-
tozik, de jelenlegi munkáltatójuktól jutalmazásra nem igen számíthat-
nak. Kerepes város önkormányzata egyenként 10.000 Ft értékû aján-
dékcsomaggal kedveskedett Karácsony elõtt a gyermekeinket nevelõ,
tanító pedagógusoknak. A példátlan gesztus oka iskolánk látványos
fejlõdése, virágzó kapcsolatunk a pedagógusokkal, Ezzel együtt a
Kerepes Város Önkormányzatához tartozó Hivatal és minden intéz-
mény dolgozóinak - takarítótól a vezetõig - szintén jutalmat biztosítot-
tunk, 2014-ben összesen három alkalommal. 

Mint magánember minden esztendõben az önkormányzathoz tar-
tozó mintegy 120 dolgozónak és azoknak a vállalkozóknak,
rendõröknek, polgárõröknek, tanároknak, üzlettulajdonosoknak, akik
segítenek minket, egy-egy külön címkézett gyöngyösi bort szoktam
átadni a karácsonyi asztalra. Ezt az önkéntes vállalást ez évben is
magánemberként teljesítettem.

Emelt fõvel léphetünk a 2015-ös esztendõbe!
Három választással nehezített évet zárunk 2014 végén. Az évet

pénzügyi szempontból eredményesen fejeztük be, az önkormányzat
számláján több mint 70 millió forint van, tartozásunk nincs. Az iskolánk
fejlõdik, nyáron az ebédlõjét bõvítettük, s örömteli, hogy most már tan-
terem gondokkal nézünk szembe, jövõre bõvítenünk kell az épületet.

Az iskola-, a bölcsõde- és a Polgármesteri Hivatal elõtt parkoló épí-
tés következik. A tervek elkészültek várjuk az engedélyeket. A Magtár
tér környékére is elkészült a terv, ott is a szakhatóságok engedélyezé-
si eljárásának a befejezésére várunk.

2015-ben folytatjuk a csapadékvíz elvezetési munkákat, az utak asz-
faltozását, valamint a járdák cseréje is idõszerûvé vált sok helyütt.

Elkészült a Sportház felújítása, tavasszal szeretnénk a sportéletünket is
fellendíteni. Az iskolai és a civil sportot kívánjuk összekapcsolni, s egy
természetjáró szakosztályt létesíteni, mert ezen a téren máris szép
eredményeink vannak.

A mûvelõdés terén változatlanul a hagyományaink õrzését tartjuk
fontosnak. A Mûvelõdési Ház élére új igazgatót neveztünk ki, s
ugyancsak új vezetõt kapott a bölcsõdénk is.

Kerepes jó úton jár. Bízom benne, hogy az emberek is érzik, látják
a város fejlõdését. A választópolgárok döntõ többségének felhatalma-
zásával ezt a megkezdett folyamatot igyekszünk az új évben tovább
vinni. Ez úton is köszönöm a bizalmat, igyekszünk erõnkhöz mérten
megszolgálni azt. 

Helytállás rendkívüli idõjárás miatti vészhelyzetben
December 1-én kezdtük érzékelni, hogy a korlátokon, a fák ágain

jeges kéreg vastagodik. Délután két óra körül beállt az áramszünet. Ez
sok gondot okozott. Jelentõs kártól kellett tartani a mélyhûtõkben
tárolt élelmiszerek miatt is, de vannak, akik villannyal fûtenek, vagy

villanytûzhelyen fõznek. Még a gázzal fûtött házakban is sokszor áram
vezérli a rendszert, ami ilyenkor leáll. Bár Kerepes részben a saját víz-
készletét használja, de a szivattyúkhoz is áram kell, így a vízellátás is aka-
dozott. Kemény helyzet alakult ki éjjelre, sokan fáztak, féltettük a
csecsemõket, kisgyermekeket. Másnap hajnalban döntöttünk, hogy
tanítási szünetet rendelünk el, s a hideg épületben a bölcsõdét sem
mertük megnyitni. Szerencsére Szilas mégis kapott áramot egy másik
irányból, így ott az óvodák mûködhettek. A Szilasi Közösségi Házban
bekapcsoltuk a fûtést, ott is melegedõt nyitottunk és az Idõsek és
Fogyatékkal élõk Otthonában is. 

Az emberek kiértesítése sem volt egyszerû, hiszem áram nélkül a
számítógépek, az emailek sem mûködtek, sõt akinek lemerült a mobil
telefonja, azt sem tudta felölteni. A rendõrségtõl kértem és kaptam
hangosított autót, ezzel az egyik munkatársunk járta a várost és han-
gosbemondón tájékoztatta a lakosságot, hol lehet melegedni, hol kap-
hatnak legalább egy pohár meleg teát. Felvettem a kapcsolatot egy
ételszállító céggel, így, ha 2-án este sem lett volna áram, akkor ételt is
hozattam volna a melegedõkbe. 

A legnehezebb az volt, hogy senki sem tudta meddig kell várni az
áramellátás újbóli megteremtéséig. Kiderült, hogy ELMÛ sem volt fel-
készülve ilyen esetre. Az M3-as és a Patkónál a 3-as út lezárása is azért
történt, mert a Magyar Villamos Mûvektõl kellett hozatniuk olyan
berendezést, amivel a leszakadt kábeleket le tudták szerelni. Ráadásul
kiderült, hogy a villanyoszlopok sincsenek rendesen karban tartva,
rozsdásak, gyengék, elöregedtek.

Tanulságos volt, hogy mi emberek ilyen helyzetben csak jajveszé-
kelni tudunk, gyámoltalanul várjuk, hogy valaki segítsen rajtunk, pedig
ilyen katasztrófahelyzetben senki nem tud hirtelen segíteni. Mindenki
bajban van, ilyenkor össze kell fogni. Hála Istennek, 2-án délután a város
nagyobbik részében már volt villany, és 3-án reggelre már az egész
településen megszûnt a vészhelyzet.

Polgármesteri évvégi összefoglaló
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Megnyílt a HÉV állomás váróterme
Franka Tibor polgármester felvette a kapcsolatot a BKV
vezetõivel, hogy a Kerepesi HÉV állomásépületében nyissák
meg és állítsák az utazó közönség szolgálatába a várótermet.
Polgármester úr elérte, hogy egyedül a Budapest - Gödöllõ
HÉV vonalon nálunk ismét megnyílt a rendbe tett váróterem.
A december 3-án történt tárgyaláson a BKV részérõl részt
vett Buzinkay Tamás fejlesztési és koordinációs igazgató és dr.
Döbrei István mb. igazgató. A teljes egyetértésben lezajlott
tanácskozáson egyéb, a HÉV területét érintõ kerepesi
tervekrõl is szó esett. Várhatóan a jövõben a sínek melletti
terület hasznosításához is hozzájárul majd a BKV, s megegye-
zés szándéka is látszik a patinás, mûemléki jellegû állomás-
épület közös hasznosítására is a jövõben. 

Tüzelõ a rászorulóknak!
Az önkormányzat döntött a rászorulók téli tüzelõanyaggal
történõ támogatásáról. A megrendelt famennyiség elsõ szállít-
mánya beérkezett, annak szétosztása idõközben megtörtént.

Kapcsolódóan a Kerepesi Véleményt készítõ nyomda
vezetõje, Cseszlai Róbert úr is felajánlott 10 személy részére
egy-egy havi fûtéshez elegendõ fabrikett tüzelõanyagot, annak
helyszínre szállításával együtt. A fûtõanyag még a komolyabb
hidegek elõtt megérkezett a kijelölt családokhoz.

Az ingatlanok elõtti területek gondozása
Tájékoztatom a lakosságot, hogy jogszabály alapján az
ingatlanok elõtti zöldfelületek, járdák, növények (fák, élõ
sövények stb.) gondozása, karbantartása az ingatlan tulajdono-
sát terheli. Kerepes Város Önkormányzat Képviselõ-testüle-
tének a helyi környezet és természet védelmérõl szóló
7/2004. (III. 25.) rendeletének  4.§-a elõírja, hogy: 
Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
• az ingatlan elõtti járdaszakasz, saroktelek esetén minden

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

• az ingatlant közvetlenül határoló, az ingatlan tulajdonosa

által ültetett, illetve a közterületen telepített növényzet
gondozásáról (fák metszése, stb.),

• az ingatlan elõtti közterületen lévõ, és a közterületre nyúló
fák és más növények, valamint az élõ sövény gallyazásáról,
a járdák járhatóvá tételérõl.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének a
közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 25/2013. (VI.28.)
önkormányzati rendelete alapján az, aki elmulasztja a fenti ren-
delkezések betartását ötvenezer forintig terjedõ helyszíni bírság-
gal vagy százötvenezer forintig terjedõ közigazgatási bírsággal
sújtható.”

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai
Kerepes Város Önkormányzat Képviselõ-testülete új rendeletet
alkotott az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésérõl. A
26/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet alapján az avar és kerti hul-
ladékot (a kert használata során keletkezõ és további hasznosításra
nem kerülõ növényi maradvány, fû, kaszálék, falomb, nyesedék, gyö-
kérmaradvány, szár, levél, metszett gally, emberi fogyasztásra alkal-
matlan zöldség, gyümölcs és egyéb növényi maradványok)
elsõsorban komposztálással kell hasznosítani, illetve a
hulladékkezelõvel elszállíttatni.
A hulladékkezelõ által el nem szállított, illetve nem komposztált avar
és kerti hulladékot április 01. és november 30. közötti idõszakban
minden hónap elsõ és utolsó pénteki napján 10.00 és 21.00 óra
közötti idõben, legfeljebb négy órán keresztül lehet égetés útján
megsemmisíteni enyhe légmozgás (gyenge szél) mellett, száraz
idõben, a tûzvédelmi szabályok szigorú betartásával. Amennyiben a
pénteki nap ünnepnapra esik, az adott héten az égetés tilos.
Szélcsendes idõben az égetést kerülni kell.
A kerti hulladék égetése április 30. és november 30. közötti
idõszakban is tilos:
• hivatalosan elrendelt tûzgyújtási tilalom, vagy 
• párás, ködös, esõs idõ, illetõleg erõs, vagy
• lábon álló növényzet, tarló égetése esetén, vagy 
• kisfeszültségû, középfeszültségû, nagyfeszültségû és távközlési

vezetékek alatt, vagy
• védett természeti területen, vagy

• egészségügyi, szociális intézmények (óvoda, bölcsõde stb.) nyitott
sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény
mûködési ideje alatt.

Kerti hulladék égetése csak megfelelõen kialakított helyen, vagyoni és
személyi biztonságot nem veszélyeztetõ módon, nagykorú
cselekvõképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet
lehetõ legkisebb zavarása mellett, szomszédos és saját telken lévõ
épületektõl legalább 10 méteres távolság tartásával szabad. 
Az ingatlan tulajdonosa az égetés során köteles gondoskodni arról,
hogy szükség esetén a tûz eloltásához szükséges eszközök (pl.: oltó-
víz, homok, kéziszerszámok stb.) azonnali alkalmazásra kész állapot-
ban rendelkezésre álljanak. 

A füstképzõdés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot
elõzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamato-
san, kis adagokban történhet.

FONTOS!

A kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetû
vagy veszélyes hulladékot (mûanyagot, gumit, vegyszert, festé-
ket, illetve ezek maradékait, stb.), így kábelt, egyéb szennyezõ
anyagot égetni szigorúan tilos, a rendõrség és a közterület
felügyelõk minden észlelt esetben eljárnak, és akár 100.000,-Ft
összegû levegõtisztaság-védelmi bírságot köteles fizetni.         >>

Tárgyalás a polgármester 
irodájában a BKV vezetôk 

és Oláh János 
jegyzô úr társaságában

Az önkormányzat által vásárolt,
kiosztásra váró fa egy része
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>> Általános égetési napló a 2015. évre (A Rendelet szerinti
kivételek figyelemmel kísérése mellett!!!):
2015. április 3. és 24.,
2015. május 29.,
2015. június 5. és 26.
2015. július 3. és 31.
2015. augusztus 7. és 28.
2015. szeptember 4. és 25.
2015. október 2. és 30.
2015. november 6. és 27.

Dr. Fila László aljegyzõ

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2015. évi munkaszüneti napok
körüli munkarendrõl szóló 283/214. (IX. 24.) NGM rendelet 2. §
a) pontja alapján a Polgármesteri Hivatalban január
9-én a hivatali nyitva tartás 8.00-17.00 óra
között, ügyfélfogadás 8.00 16.30 óra között lesz. 
2015. január 10-én a Hivatal zárva lesz.
Megértésüket és együttmûködésüket köszönöm.

Oláh János jegyzõ

Képviselõi fogadóórák

Bakai Kálmán
Tájékoztatom a körzetemhez tartozó
tisztelt lakosokat, hogy január 29-én, 17
órától fogadó órát tartok a szilasligeti
közösségi házban. Mindenkit szeretettel
várok!

Bakai Kálmán képviselõ

Gombkötõ Róbert 
Tájékoztatom a körzetemhez tartozó
tisztelt lakosokat, hogy január 8-án, csü-
törtök, 18 órától fogadóórát tartok a
Forrás Mûvelõdési Házban. Mindenkit
szeretettel várok.

Gombkötõ Róbert képviselõ

Aszfaltozás
Tisztelt Polgármester Úr!
Ez úton szeretnék a Gyár u. valamint Felsõsor u. tulajdonkö-
zössége nevében köszönetet mondani Önnek és azoknak akik
hozzájárultak a tárgyi létesítményhez. Számunkra nem csak a
72 fm aszfalt, de az a tény, hogy az alulról induló kezdemé-
nyezés és az Önök hozzájárulása látványos példája (az
élhetõbb városrész) Kerepes város fejlõdésének. 
Bízunk abban, hogy a jövõben több hasonló közös cél érde-
kében továbbra is együtt tevékenykedünk.!
Tisztelettel: 

Sipos János

A Polgármesteri Hivatal két dolgozója kitöltötte 40 éves mun-
kaviszonyát, s jól megérdemelt nyugdíjba vonult.
Joó Gyuláné így elemezte az utolsó munkanapján a helyzetet:
11 éve vagyok alkalmazásban itt, a Hivatalban. Az
Adócsoportban dolgozom, nagyon szeretem ezt a munkát, ráadá-
sul mindig nagyon jó és kedves munkatársaim voltak, ezért 40 év
ide, vagy oda, de mégis fájó szívvel megyek el.
Holnaptól viszont pihenni fogok,
és talán jut majd idõ egy kis szó-
rakozásra is, mert a munka mel-
lett arra eddig nem nagyon volt
alkalmam. Nem gondolok
semmi különlegességre, de
várom a lehetõséget, hogy egy-
szer-egyszer eljussak színházba,
moziba és többször találkozhas-
sunk a barátainkkal is. A férjem
már nyugdíjas, most én is csatla-
kozom hozzá.
Mi a titka a hosszú életen át
megõrzött egészségnek és a
tenni vágyásnak? Ha az ember
jól érzi magát a bõrében, akkor
fiatal marad.
A másik elbúcsúztatott, szintén fiatalosan nyugdíjba vonuló
dolgozónk Görgényi Erzsébet, aki elsõsorban a lányával és
unokájával kíván több idõt tölteni. Most erre is több alkalma
nyílik.

Elköszöntünk a nyugdíjba vonulóktól

Akadálymentes a szilasi Posta
December közepére elkészült a szilasi postaépület akadálymentesítése és egyúttal a bejárat is megszépült. Képeink készítése-
kor a munkálatok még zajlottak.

Görgényi Erzsébet 
és Joó Gyuláné
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November 27-én került sor a 4. évfolyamos és a felsõ
tagozatos diákok sakkbajnoki döntõjére. Több szempontból is
rendhagyóra sikerült a játék. 1 diákkal több, azaz 17 verseny-
zett. Legtöbben a 4. évfolyamból, de nyolcadikos viszont nem
volt. Két lány is küzdött, és nem is akárhogyan! Több órán át
tartott a nagy párviadal, de a két kategóriában csak az elsõ
helyezések sorsa dõlt el. Ebbõl viszont volt bõven. 
A 4.-5. évfolyam gyõztesei: Bálint Kristóf és Fehérvári László a
4.b-bõl,  Zayzon Alex az 5. évfolyamból.
A másik kategória legjobbjai: Ambrus Laura, Mató Gergely,
Nagy Patrik, Horváth Bence. Ebbõl bizony így szuperdöntõ
várható. 
Gratulálunk a kitartó, okos játékhoz. Csak így tovább ezután is!
Köszönjük  Nándi bácsinak, hogy ebben az évben is segített
nekünk.

Müllnerné Sz. Margit diákönkormányzat

AA  SSzzéécchheennyyii  IIssttvváánn  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  hhíírreeii

Mesemondó verseny
Novemberben nagy volt az izgalom az iskolában. Mesemondó versenyt rendeztünk két
napon keresztül, 19-én és 20-án. Az elsõ napon a második — harmadik évfolyam, a ver-
seny második napján pedig az elsõsök és az óvodások mondták el kedvenc meséiket.
Nagyon sokan készültek és vettek részt az óvó nénik és a tanító nénik segítségével. A
zsûri élvezettel hallgatta a gyerekeket, és bizony, nehezen született meg a döntés. 
Ezúton is szeretnénk minden versenyzõt nagyon megdicsérni, hiszen igazán jó volt
hallgatni a sok lelkes versenyzõt. Mindenki alaposan felkészült és bátran, hangosan, szé-
pen hangsúlyozva mondta el a választott mesét. Reméljük, hogy jövõre is ilyen sokan
készülnek és mesélnek nekünk, és kalauzolnak el bennünket a mesék birodalmába. 

Színházlátogatás: 
Maugli, a dzsungel fia

November 17-én, hétfõ délután, egy
seregnyi gyerkõc, az iskolából 170
kisdiák látogatott el a gödöllõi
Mûvészetek Házába. A 2., 3. és a
4.évolyamon tanulók rendelkeznek
„Csimota „bérlettel. A társulat elsõ
elõadása Kipling: A dzsungel könyve
c. mûve alapján összeállított zenés
színdarabja volt. 
Az elsõ perctõl kezdve nagyon lekö-
tötte a gyerekek figyelmét a törté-
net. Megismerték Mauglit, Bagirát,
Balut, Akelát, Kát, Sir Kánt, a
keselyûket, és a többi, különbözõ
jellemmel rendelkezõ szereplõt. A
több mint egyórás elõadást példa-
mutató magatartással nézték végig
tanulóink. 
Az oda- és visszautat HÉV-vel tettük
meg, ami minden gond nélkül szállí-
totta a nagylétszámú, most már köz-
lekedni tudó gyerekeket. A
következõ elõadás januárban lesz.
Izgatottan, és már most várjuk.

Mikulás napi meglepetések a felsõben
A kerepesi diákoknak már december 5-én megérkezett a
Mikulás. Ebben szerepe volt a diákönkormányzatnak is, hiszen
õk szervezték ezt a jó kis pénteki napot. Már korán reggel
néhány felsõ tagozatos titokban beöltözött Mikulásnak, aki
„segédeivel” együtt (krampuszok és egy rénszarvas), jól meg-
viccelte a többieket. Virgács és szaloncukor jutott minden
osztályba. Majd egy igazi bulival folytatódott a délután, ami
este 8-ig tartott. Az idei volt az elsõ alkalom, amikor
karaokézni is próbáltak a résztvevõk a minél jobb hangulat
érdekében. 
Jó volt! De a büfé is sikert aratott, hiszen olcsón lehetett finom
nasikat kapni. Egyébként szokás szerint táncoltunk, énekel-
tünk, vagy a játékteremben pihengettünk. Köszönjük szépen
kedves tanárainknak és a Mikulásnak, ezt a remek estét. 
Mikulás, jövõre se felejtsd el, hogy várunk, bulit is csinálj
nekünk.

Ambrus Laura 7. o. 

Meggyújtottuk az elsõ gyertyát az adventi koszorún. Mire ez a
cikk megjelenik már a többi is ott pislákol mellette. Várakozunk.
Befele figyelünk. Jeleket keresünk és reménykedünk.
Reménykedünk a jóban, az emberségben, a csodákban, az
angyalokban.  Hogy igenis köztünk vannak, hogy igenis képesek
a szívekbe költözni, a rosszat jóra változtatni, a könnyeket letö-
rölni, a fázókat megmelegíteni. Én hiszek abban, hogy a szeretet
erõsebb, mint az ököl, erõsebb, mint a félelem, erõsebb min-
dennél. 
Sajnos nem mindig, de az idén sikerült a Dévai Szent Ferenc ala-
pítvány szászvárosi árváinak  összegyûjteni azt az összeget,
amibõl a csodaváró kisgyermekek 3 kívánságát teljesíteni tudtuk.
A csomagok útra keltek. A játékok, a képeskönyvek, legók és
labdák viszik a szeretetünket és hitünket azokhoz, akiknek a leg-
nagyobb szükségük van rá: a család melege nélkül élõ
gyermekeknek. Szívbõl jövõ köszönet érte minden felsõs diák-
nak és szüleiknek, akik ezt lehetõvé tették.

Müllnerné

Az angyalok köztünk élnek!

Sakkbajnoki döntõ
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Csicsergõ Óvoda
Az Advent idõszakában csoportjaink is sokat
kézmûveskednek. Sok szép munka díszeleg dekorációként a
csoportszobák elõtti falon.

Kicsik és nagyok egyaránt készülõdnek a közelgõ Karácsonyra,
verseket, dalokat tanulnak. Az Adventi naptárokból naponta
kapnak a gyerekek meglepetéseket. Sokat beszélgetünk az
ünneprõl, ebben az idõszakban szokásos hagyományokról,
ezzel is ráhangolódva a Karácsonyra. 
Karácsonyi dísznek citromot és narancsot szárítottunk,
mézeskalácsot sütöttünk mellyel a közös fenyõfánkat díszítet-
tük. 
A Süni és a Méhecske csoport november 25-én az
Országházba látogatott, ahol kedves idegenvezetõk segítségé-
vel ismerkedtek az épülettel. Majd  a gyerekek a közeli
Olimpia Park nagyszerû játékait is kipróbálták. Így élmények-
kel telve értek haza, amire reméljük sokáig emlékezni fognak.
December 5-én érkezett meg a Mikulás óvodánkba. A torna-
teremben fogadtuk és versekkel, énekekkel köszöntöttük.
Mindenki egyenként bemutatkozott neki, majd csoportonként
kivonultak a gyerekek és megkapták tõle a csomagot.
December 15-én a három nagycsoport (Süni, Méhecske,
Teknõs) meghívást kapott a Széchenyi István Általános
Iskolába, a karácsonyi ünnepségre. Nagy izgalommal várták
õket az iskolások, akik mûsorral kedveskedtek. Igazgató úr
köszöntõje után a Meseliget Óvoda Maci csoportja egy zenés
karácsonyi mûsorral kápráztatott el mindenkit. Ezután követ-
keztek az iskolások, akik bevonták óvodásainkat is. Mindenki
fejére kisegér fejdísz került és a szerep végén lakmározhattak
a finom sajtból. 
Köszönjük szépen a szívélyes vendéglátást! 

Meseliget óvoda
November 20-án a Maci csoportból Kóczán Zsófi képviselte
óvodánkat az iskolai mesemondó versenyen. Gratulálunk neki
a tisztes helytállásért!
December 8-án óvodánkba is megérkezett a várva várt
Mikulás. Minden csoport a dajka nénikkel és a pedagógiai
asszisztensekkel átvonult a tornaszobába, ahol a várakozást
egy mesejáték megtekintésével igyekeztünk rövidebbé
varázsolni. A Mikulás kesztyûje c. mesejáték mindenkinek
nagyon tetszett, az interaktív mesefolyamba a gyerekek is
bekapcsolódtak. A mese után mindenki visszament a csoport-
jába, ahol csendben vártuk a Mikulást, aki rengeteg ajándékkal
érkezett a gyerekekhez.
Maci csoportosaink december 15-én az iskolában jártak, a

negyedikesek és a leendõ elsõs tanító nénik meghívására. A
karácsonyi délelõtt folyamán az óvodai mûsorukkal lepték
meg a másik két óvodából érkezõ nagycsoportos társaikat,
valamint a negyedik osztályosokat, nemkülönben az óvodák és
az iskola jelenlevõ pedagógusait. A mûsoruk után tiszteletbeli
egerekké fogadták az iskolások az ovisokat, majd egy mesejá-
ték megtekintése után kockasajtot is kaptak ajándékba. A gye-
rekek nagyon élvezték a délelöttöt, megfáradva, de élmé-
nyekkel teli érkeztek vissza ez óvodába.
Óvodánk minden csoportja készül a karácsonyra. Adventi

idõszakunkat a narancs a szegfûszeg és a mézeskalács illata
hatotta át. Minden kisgyermek nagy izgalommal és igyekezet-
tel készítette ajándékát a családjának.
Csoportszobáink ünnepi díszbe öltöztek, karácsonyi hangula-
tú verseket, meséket, zenéket hallgatunk a gyerekekkel.

Szivárvány óvoda
Elõzõ számunkban Lipcsi Józsika apukájának neve tévesen
jelent meg, valamint a mondanivaló is lemaradt. Elnézést
kérünk érte! Az óvoda tetõszerkezetének javítása elkészült.
Köszönjük szépen az elvégzett munkát!
Nagycsoportosainkkal részt vettünk a mesemondó versenyen,
amit gyermekeink örömmel vállaltak.
Szintén a nagyokkal elmentünk az orvosi rendelõbe, ahol a
gyerekek fogászati szûrésen vettek részt. Minden kisgyermek
hõsiesen tûrte a vizsgálatokat.
Kicsik és nagyok egyaránt várták a Mikulás érkezését az
óvodában. Ezt az óvónénik bábelõadása még jobban fokozta,
aminek nagy sikere volt.

Az adventi idõszakban koszorút készítettünk a gyerekekkel
együtt, gyertyát gyújtottunk, számoltuk a hetek múlását.
Ajándékkészítéssel, mézeskalácssütéssel, Lucázással, ünnepi
díszítéssel és nagy izgalommal vártuk a közeledõ Karácsonyt!
Manócska csoportosaink ajándékot vittek a Családsegítõbe a
szegény gyerekeknek, amit közösen raktak össze egy
cipõsdobozba.
Elkészült a Napocska csoportban a téli kép is, amit szintén
Tóth Bence anyukája készített a csoport számára. Köszönjük
szépen! Gyûjtjük a jócselekedeteket és mindennap valaki húz-
hatott az adventi kalendáriumból.

Ezúton is szeretnénk részvétünket kifejezni Kõhegyi
Viktória apukájának tragikus halála miatt. A szülõk
pénzt gyûjtöttek, hogy könnyítsenek a család helyze-
tén. Reméljük, a karácsony egy kis enyhülést hozott
mérhetetlen fájdalmukban!

Az óvoda alapítványán keresztül a szülõk által felajánlott 1%-os támogatásokból idén is minden csoportunk
karácsonyfája alá került ajándék. A gyermekek nevében köszönjük mindenkinek, aki 2014-ben is támogatta
a Palánta Hagyományõrzõ Alapítványunkat!
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A MAGYAR
KULTÚRA
NAPJA
alkalmából

WASS ALBERT:
SZERELMEM
ERDÉLY 
címmel 

RÉKASI KÁROLY 
önálló estje 

Helyszín: Forrás 
Mûvelõdési Ház

Idõpont: 2015. január 23. 
18.00 óra.

Kultúrák találkozása - CSEH EST
A Forrás Mûvelõdési Ház csapata régó-

ta tervezgette már egy rendezvénysorozat
indítását, mely által vendégeink megismer-
hetik más nemzetek kultúráját, étkeit,
italait, szokásait. E sorozat elsõ állomása-
ként CSEHORSZÁGOT választottuk,
melynek bemutatására november 22-én
került sor a „CSEH EST” keretén belül.

Az ötlet megszületésének pillanatától
segítette munkánkat Kiss Károly, a

Kerepesi Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, aki hosszú évekig élt
Csehszlovákiában, s nagyszerû, vetítéssel
egybekötött élménybeszámolót tartott az
országról. Felesége is átvette lelkesedésün-
ket s általa elkészült az est menüjének
javaslata is: Vadas knédlivel, azaz
Utopenec, Livanecky.

Vendéglõs támogató is akadt, aki bizto-
sította a kóstolóhoz az eredeti recept

alapján készült, házi fõzésû, cseh, világos és
barna sört.

Az est tiszteletbeli vendégei: Milan
Peprnik konzul úr, valamint a Cseh nagykö-
vet helyettese és Szénási Lajos külügyi
konzuli osztályvezetõ voltak.

A rendezvényre a koronát a „Svejk
vagyok” címû elõadás tette fel, Mikó István
fõszereplésével, mely felejthetetlen élményt
jelentett minden vendégünk számára.

Rajzpályázat „Mi így várjuk a Mikulást”
Ezzel a címmel hirdette meg a

Forrás Mûvelõdési Ház óvodásoknak
és kisiskolásoknak szóló rajzpályázatát.
A felhívásra több mint 200 pályamû
érkezett, melynek értékelésére, díjazá-
sára december 6-án került sor egy
Mikulás mûsor kíséretében, melyet a
Hi-Fi társulat adott elõ rendhagyóan,
immár harmadik alkalommal.

A zsûri elnöke, Liptay Gábor
képviselõ úr adta át a Mûvelõdési Ház
által gondosan összekészített oklevele-
ket, ajándékokat, mesekönyveket és
édességet a legjobbaknak, akiknek
ezúton is szeretettel gratulálunk!

A kiállítást színesítette a kerepesi
Vincze József mikulás-zacskó
gyûjteménye, melyet tátott szájjal
bámultak az apróságok.

A mûsor végén természetesen tisz-
teletét tette nálunk az „igazi” Mikulás
is, aki megénekeltette a gyerkõcöket, s meg is ajándékozta õket egy-egy csoki  Mikulással, szaloncukorral.

Köszönet minden kedves pályázónak, résztvevõnek, a zsûrinek, a Hifi Társulatnak, és természetesen a Mikulásnak, hogy
felejthetetlenné tette jelenlétével az eseményt.
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RÉGISÉG
Pappné Szilvia Mûtárgy

Szakbecsüs 
DÍJTALAN KISZÁLLÁS,

BECSLÉS 
KÉSZPÉNZÉRT Vásárol 

Antik Bútorokat,
Festményeket, Órákat,

Ezüstöt, Szobrokat, Porcelánt,
Régi Pénzeket,

Kitüntetéseket, Csillárt,
Szõnyeget, Bizsukat, 

Ékszereket és Mindenféle
Régiséget stb. és Hagyatékot. 

Tel.: 06/1-293-1759, 
06/70-942-0806, 
06/20-465-1961



A tüntetést a Német Önkormányzat
döntése ellen Farkas Domonkos
szervezte, ezért tõle kértünk tájékoz-
tatást, miért és hogyan történt az eset.

Mint magánszemély szerveztem a
tüntetést. A megmozdulás célja az volt,
hogy tiltakozzunk a Német Önkor-
mányzat azon döntése ellen, amellyel
Nagy László igazgató úr munkaköri
megbízatásának meghosszabbítását
veszélyeztették.

A jelen törvényi szabályozás szerint,
ha egy iskola igazgatónak lejár a
megbízatása, akkor két lehetõség nyílik.
Az egyik esetben, ha a település önkor-
mányzata, valamint a kisebbségi önkor-
mányzat(ok) és az intézmény
nevelõtestülete egyaránt megszavazza,
hogy õ legyen továbbra is az igazgató
akkor a megbízatása meghosszabbodik.
A másik út rögösebb. Ha nincs
egyhangú ajánlás ezektõl a
szervezetektõl, akkor a Klebelsberg
Intézményfenntartó pályázatot ír ki az
állásra, s a pályázat lefolytatása után

hoznak döntést az igazgató
személyérõl. Azonban, ha a meglévõ
igazgatót valamelyik javaslattevõ nem
támogatta, akkor az az illetõ érthetõ
módon eleve hátránnyal indul a pályáz-
tatás során. Kerepes esetében éppen ez
történt. Hiába kapott bizalmat igazgató
úr a város Önkormányzatától, az iskola
nevelõtestületétõl, a Szlovák- és a
Cigány Önkormányzattól, ha a Német
Önkormányzat ellenvéleményt ad be.
Ezzel erõsen veszélyeztetik igazgató úr
kinevezését, akinek pedig az iskolai
rend és fegyelem megszilárdítását
köszönhetjük, valamint a tanulmányi
eredmények javulását. Érthetetlennek
tartom, hogy a német nyelv oktatását
bevezetõ igazgató ellen éppen a Német
Önkormányzat lép föl, holott rajtuk
kívül minden szervezet elégedett a
munkájával. A képviselõ-testület is egy-
hangúlag, ellenszavazat nélkül döntött,
pedig vannak benne DK-s, Jobbikos,
Fideszes és  független képviselõk.

Ebbe az igazságtalan helyzetbe nem

tudtam belenyugodni. Körbetele-
fonáltam az ismerõseimet, akik szintén
hívták a maguk ismerõseit, s néhány
órán belül összegyûlt Springerék háza
elõtt egy kisvároshoz mérten jelentõs
tömeg, s igyekeztünk nyomást gyako-
rolni, rávenni a Német Önkormányza-
tot döntésük megváltoztatására.
Springer úr mikrofonnal a kezében várt
minket, s viszonylag kulturáltan, atroci-
tásoktól mentesen lezajlott az esemény.
Springer úron látszott, hogy egy kicsit
zavarba jött, igyekezett indokolni dön-
tésüket, mi pedig elmondtuk a fent is
ismertetett véleményünket. Úgy tûnik
akkor értették meg, hogy bár joguk van
nemet mondani, de egy ilyen döntésnek
kõkemény következményei vannak,
amivel veszélybe sodorhatják a
kerepesi oktatás helyzetét, jövõjét.

Mondhatom, hogy a fellépésünk
sikeres volt, mivel a Német Önkor-
mányzat azóta visszavonta korábbi dön-
tését, új, most már szerintünk is
kedvezõ döntést hoztak
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- Mi késztette arra 2006-ban, hogy
létrehozza a SzilasTV-t?
- Szeptemberben múlt negyven éve, hogy
hivatásos újságíróként dolgozom. 2006-
ban éppen nem volt fõállású munkahe-
lyem, de lányom és vejem akkoriban már
jó nevû mûsorgyártó céget mûködtettek,
országos televízióknak készítettek
mûsorokat. Nekem váltanom kellett, így a
legkönnyebbet választottam, a
nyomtatott sajtó területérõl az elektroni-
kusra nyergeltem át, igen, a gyerekek ins-
pirálására. Hatan kezdtük a térségben a
helyi televíziózást, e létszámból négyen
egy család tagjai voltunk. 
- Ma hányan készítitek a mûsort?
- Ma már kevesebben, hat ember a helyi
televíziózásból nem tud megélni,
megjegyzem kettõ sem. Feleségem,
Erzsébet a cég vezetõje, egyben
fõkönyvelõje, ifjabbik fiammal, Balázzsal
gyártjuk a mûsort, Ráczkövi Erzsébet
pedig a mûsorvezetõ szerepét vállalta
magára. A hétköznapi kihívásokkal nap,
mint nap Balázs és én nézünk szembe, de
nem panaszkodom, ma már
mindkettõnknek van más állása is, emel-
lett megbirkózunk ezzel a hat
településsel.
- Hányan nézik a mûsoraikat?

- Nehéz megmondani, hiszen egy felmé-
rés milliókba kerülne, így csak arra hagyat-
kozhatunk, hogy ahol megjelenünk és for-
gatunk, mindenütt ismernek minket. A
másik mérõszám sem használható.
Kezdetben a bábelszolgáltatónk tájékoz-
tatása szerint mintegy tizenegyezer ház-
tartásban volt fogható az adásunk. Ám ma
már tudjuk, a mûsorelosztó, azaz kábelte-
levíziós szolgáltató cégek folyamatos ver-
senyben állnak egymással. Nekünk is lép-
nünk kell, hiszen a térségben megjelent és
egyre nagyobb teret hódít a települése-
ken a DIGI TV. 2014-ben felvettük velük is
kapcsolatot, s mostanra elmondhatjuk,
készen állunk az õ csatornájukon való
megjelenésre is.
- Mi olyan bonyolult ebben?
- Eddigi kábelszolgáltatónknál az analóg
csatornán jelenünk meg. A DIGI TV-nél
már csak digitális módon adhatjuk át a
jelet. Ehhez igen jelentõs mûszaki
fejlesztésre volt szükség. Jelentõs segítsé-
get kaptunk néhány érintett
önkormányzattól, így Kerepestõl is. A fej-
lesztés költségeinek másik felét magunk
álljuk. De nem csak emiatt bonyolult a
bõvítés. Az új csatornán a beszerzett
mûszaki eszközökkel hosszan tartó pró-
baadásra volt szükség, amit még senki

más nem látott, csak a budapesti
fejállomás mûszaki szakemberei.
Mostanra elmondhatjuk, eszközeink már
alkalmasak az adásra, és folyamatban van
a szerzõdés aláírása is. 
- Mit jelent ez a gyakorlatban?
Akinek a DIGI TV a szolgáltatója,
mikortól láthatja az adást?
- Reméljük, januárban megtörténik a
tényleges átállás is. Rajtunk már nem
múlik. A következõ lapszámban bizonyára
közzé tehetjük azt is, hogy a csatornaki-
osztásban hol kaptunk helyet. Itt kell hoz-
zátennem, hogy továbbra is jelen leszünk
a UPC hálózatán is. Azoknak, akik válto-
zatlanul itt keresnek minket, üzenem,
hogy ott továbbra is az analóg csatornák
között találják meg a SzilasTV-t, ami azt
jelenti, hogy a készülék mellé helyezett
digitális kütyübõl ki kell húzni a kábelt, és
egyenesen a tévékészülékbe dugni, hogy
ránk találjanak. (Hogy ezen a csatornán is
a digitális csomagban kapjunk helyet,
újabb, másfél-kétmilliós beruházásra
volna szükség, ám mi ezt nem tudjuk
fedezni.) A DIGI hálózatában viszont a
digitális csatornán foghatnak minket,
amint mondtam, közzétesszük majd,
melyiken, de a DIGI honlapján is megtalál-
nak majd minket.

Tüntetés az iskolaigazgató mellett!

A térség egyik meghatározó televíziós mûsorszolgáltatója a SzilasTV. Bár a szerkesztõség Szilasligeten mûködik,
fontos hangsúlyozni, hogy a mûsorszolgáltatás megnevezésében a Szilas szó a Szilas patakot jelenti, amely a tér-
ség több települését érinti, vagy úgy, hogy ott ered, vagy úgy, hogy átfolyik rajta, esetleg akként, hogy egyes pata-
kok beleömlenek, másokkal közösen ömlik a Szilas a Dunába. Nos, a Gödöllõn, Kerepesen, Kistarcsán,
Mogyoródon és Nagytarcsán immár több mint nyolc éve mûködõ térségi tévé most új kihívások elõtt áll. Ezekrõl
beszélgettünk Zsalakó Istvánnal, a tévé egyik tulajdonosával és fõszerkesztõjével.

Új kihívások elõtt a SzilasTV
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DELFIN GYÓGYSZERTÁR
2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 102. • Tel.:06-28-999-050

Szolgáltatásaink: 

• teljes körû gyógy-
szertári ellátás,
vénykiváltás, 

• rövid határidõvel
egyedi igények
szerinti gyógyszer-
készítés,

• lejárt vagy fel nem használt
gyógyszerek begyûjtése,

• intézmények ellátása, vállaljuk a
közületi megrendelõk gyors,
szakszerû kiszolgálását

• széles gyógytermék paletta,
egyszerû és összetett gyógynövény-
teák, 

• homeopátiás szerek, Schüssler-sók
• tápszerek, beteg- és

csecsemõápolási cikkek,
• kötszerek, fertõtlenítõszerek, 
• gyógyvizek
• Kaqun víz, Kaqun gél
• kozmetikai termékek 
• házipatika, elsõsegélycsomag

összeállítás
• •mentõláda feltöltése
• népszerû saját termékeinkbõl

néhány: citromos hidratáló kézkrém,
rozmaringos fájdalomcsillapító krém,
kamillás popsikenõcs

• rövid idõn belül beszerezzük a
gyógyszertár kínálatában nem

szereplõ speciális gyógyszereket,
homeopátiás szereket, gyógynövény
készítményeket

• ingyenes patikai újságok

Patikánkban végzünk:
• testsúly, testzsírtömeg mérés

(ingyenes)
• vérnyomás mérés (ingyenes)
• összkoleszterinszint mérés 

(önköltségi áron)
• vércukorszint mérés 

(önköltségi áron)
• össztrigliceridszint mérés 

(önköltségi áron)

Nyitva tartás:
Hétköznap: 8 — 20 óráig 
Szombaton: 8 — 15 óráig

Vasárnap: zárva

Egészségpénztár és bankkártya
elfogadóhely.

Hosszú nyitva tartás! 
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Karácsony varázsát még az országos média
rókalelkû lélekrombolói sem tudták elrontani,
mert a politikai érzelmeket, még ha egy kis idõre
is, de eltörölte az ünnep ereje. Bizony, Jézus szü-
letésnapja rendesen elmosta az egész évben
átélt eseményekbõl, és emocionális sokkhatá-
sokból álló kép kontúrjait. És így, mint mindig, a
lobogó, ünnepi gyertyák örömet könnyeztek, és
a feszült várakozással teli gyermekarcok is kisi-
multak. Igen, amikor körülöttem az unokáim
nevetnek és különös csodákról mesélve szól a
karácsonyi ének, akkor úgy érzem, boldog
vagyok. Vagyis a kerepesi ellenségeskedõk egész
évi munkássága sem tudta elhomályosítani a csa-
ládom szemében látott ünnepi csillogást.
Felemelõ és érdekes, hogy karácsony elõtt az
emberben mindig van egyféle sóvárgás valami
megfoghatatlan, valami nehezen kifejezhetõ
iránt, ami aztán Jézus születésnapján ölt testet. A
keresztény emberekben ekkor jobban
felerõsödik az anyagi világon túli érzékelés, és a
lélek labirintusa könnyebben járható. A tél hide-
ge, vagy betegség sem igazán tudja ilyenkor
megakadályozni, hogy a családtagokat összete-
relje a szeretet. Az elmúlt esztendõ ûzött napjai
után a templomba igyekvõknek az ünnepélyes-
ség és jókedv csókjait fújta arcába a könnyed
szél. A szépen feldíszített templom látványa
során a hívõ embereknek valamilyen megnevez-
hetetlen titkok tárulnak fel, és ezekben a napok-
ban jóval mélyebbre merül a hit vigaszába a lélek.
Szépen letisztul a gondolat, és talán többször
fogadjuk megértéssel embertáraink cselekede-
teit is. A gondokkal terhelt hónapok alagútjában
tébláboló lélek, ha rövid idõre is, de megpihenni
látszik.

Úgy vélem, városunknak szintén nyugalomra
lenne szüksége, és például nem egyirányú rádiós
locsogással gerjesztett izgalomra, amely, mond-
juk egy hisztérikus hangú, önuralmát vesztett
betelefonáló kapcsán teljesedik ki, mikor is
banális késztetésûnek álcázott felszínes
okosságokat hallhatunk, gyûlölködõ szóözön-
ben. Ilyen, ha a lélek álcájáról lepattan a festék,
melynek okán kilátszik az ördög lakatjának kul-
csa, és azonnal hallhatjuk, mi lapul a sötét lélek
zugaiban. Körülbelül akkora súlya van az ilyen
beszédnek, mint egy lombja vesztett fa sovány
árnyékának. Én, mint itt élõ, úgy vélem, hogy a
közhangulat ilyen indíttatású befolyásolása nem
csak a polgármester úr komfortérzetének ron-
tására, hanem az itt lakók összessége ellen is irá-
nyul. Vagyis a többségünk ellen. Ez pedig rom-
bolja a lakosság hangulatát, valamint ellenszenvet
generál a beszélgetés résztvevõi iránt is.
Közösségi szempontból tehát ez helytelen visel-
kedésforma. 
Ugyanekkor tudom azt, hogy a „távolságtartók”
számára sokkal szórakoztatóbb egy zûrös jelen
valósága, fõképpen, ha a felhergelt önérzetû
szereplõk között akad egy-két gyûlölettel teli
karikatúra is. Mert egyesek olyan rögeszmés
makacssággal, és gõgös önbizalommal
fontoskodnak, mintha a város megmentõi
lennének, pedig az idegenek attitûdje úgy öleli
körül õket, mint barnamedve az óvatlan turistát.
Ezek az átmeneti lakók aztán ideges daccal bírál-
nak mindent. Sajnálatos, amikor valaki a remélt
hatalom hamis álmai elõtt hajt fejet anélkül, hogy
tisztában lenne a középpontba kerülés gyötrõ
vágya által okozott trauma személyiségromboló
hatásaival. Elég szánalmas az is, ha egy haszonta-

lan tudással bíró egyén valamilyen kirívó jelmez-
ben próbálja eladni személyét. Az ilyen,
önfényezõ magatartás mellett fontos az is, hogy
mások, vagyis a többség mit gondol. Ezt rendre
el szokta felejteni az önmagát dicsérgetõ ember.
- Amennyiben a többségi akarattal szembeni
ellenségeskedõk a hangnemükön nem változtat-
nak, akkor a bennük megbúvó, vélhetõen hasz-
nos gondolatok és törekvések is mind
veszendõbe mennek. Ez baj. Ezért alkalmaz-
kodniuk kellene legalább úgy, ahogy éppen az
általuk sokat emlegetett „demokrácia” megkí-
vánja. Mert van egy kis felhasználói zavar náluk,
az biztos. Például, a rádiónál rögzített, élõ adás
tanúsága szerint, november harmincadikán a
Német Önkormányzat egyik vezetõje, - az
éppen ellenük tüntetõknek címezve - többször
is a demokráciára hivatkozott,. —Tehát, hallgatva
ezt a rádiós mûsort, a figyelõ ember máris elgon-
dolkozik, és arra a következtetésre jut, hogy
azon a napon a kerepesi NÖK legitimitása nem
erõsödött. Ez is baj.  A NÖK elleni tüntetés
pedig egyféle jelzés, hogy bármelyik civil szerve-
zet ne valakik ellen politizáljon, hanem olyan
ügyek mellett álljon ki, ami a városnak, és egyén-
nek is hasznára van. 
Mindezzel együtt a helyi kommunikációs mély-
pont még mindig a névtelen internetes mocsok.
Kívánatos lenne, hogy a különféle
ellenségeskedõknek tárgyilagos és hiteles, vagyis
tisztességes hozzáállást kellene felmutatniuk a
jövõben ahhoz, hogy az önkormányzat tárgyaló-
partnerei lehessenek. 

BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNOK MIN-
DEN KEDVES OLVASÓNAK! 

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

Panka meséi - december
Vicces hónap a december. Kezdõdött az ónos esõvel. Én

aztán szeretem, és bírom is az esõt, de ez nekem is sok volt! A
bundim nem ázik át egy kiadós zivatarban sem, de a jég bizony
szurkált, és az nagyon nem tetszett. A csúszkálásról nem
beszélek, négy lábon az azért nem vészes, de segítõ kutyaként
átérzem, nektek milyen lehetett. A jég után jött a köd.
Reggelente, egészen késõ délelõttig az orrunkig sem láttunk.
Nekem ez sem nagy probléma, a hallásom és a szimatom
könnyen pótolja a szememet, de ti mit csináltok ilyenkor?
Végül megérkezett a decemberi tavasz. Jó sok rohangálás, lab-
dázás... csak ti, emberek nyafogtatok, hogy fáj a fejetek, nem
tudtok aludni. Tudom, tudom, fronthatás... szerencsére engem
ezek a dolgok sem zavarnak. Azt hiszem, megállapíthatjuk: a
decemberi idõjárás mindent megmutatott, amit csak lehetett,
egyedül a hó hiányzott.

De a december az idõjárástól függetlenül nagyon különle-
ges! Nálunk, a Napfény Házában már november vége óta folyt
a készülõdés. Gondozók és ellátottak, szülõk és kiskutyák
díszítették, tanulták a dalokat, verseket, és igyekeztek, hogy jól
viselkedjenek. Ugye, sejtitek, miért? Jól gondoljátok, december
5-én eljött hozzánk a Mikulás! Képzeljétek, mindent tudott
rólunk! Persze általában jókat mondott, de mindenkirõl tudott
azért egy-két csibészséget is. Tõlem azt kérte, kevesebbet
ugassak. De nem haragudott egy csöppet sem, és csomagot is
kapott mindenki! Még én is!

December végén volt a karácsony. Az is csodálatos volt! Az

ellátottak és a segítõk készítettek egy csodálatos betlehemet,
és feldíszítették a házat, még a környékét is. December 18-án
pedig a szülõk és a vendégek elõtt eljátszották a karácsonyi
történetet. Volt ott minden: Szûz Mária, Szent József, angyalok,
pásztorok... gyönyörû volt! Az énekbe a szülõk is beszálltak, így
volt szép az egész. Sokan voltunk, még a Polgármester úr is
eljött! Mindenki jól érezte magát, evett-ivott, beszélgetett.

Tehát eltelt ez az év is. Remélem, ti is jól éreztétek
magatokat! Jövõre újra találkozunk, addig is legyetek jók!

ÜNNEP UTÁN, ÚJ ÉV ELÕTT

- Itthon, Kerepesen —
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A 2014-es esztendôre ezzel a Kerepesen, az ünnepekre 
felállított Karácsonyfával emlékezünk


