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KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

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, gorgenyister@gmail.com, velemeny@kerepes.hu, telefon: 06-30-335-9050. 
Anyagleadási határidõ: tárgy hó 15-e. 

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

Immáron, 5. alkalommal rendezzük meg a túránkat, mely-
re mindenkit sok szeretettel szeretnénk meghívni. 

A három meghirdetett táv: 10, 20, 28 km., 70 %-ban új
útvonalon halad. A túrán résztvevõknek frissítõvel, kalóriapót-
ló csokoládéval, nápolyival, a célban pedig zsíros kenyérrel és
egy tál meleg étellel kedveskedünk. Minden célba érkezõ
oklevelet és kitûzõt kap. Az eligazodáshoz pontos útvonalle-
írást és térképet biztosítunk. Szép idõt, jó túrázást kívánunk
mindenkinek!

További információ: Pivarcsi Gábor — 20/498-5536

Kerepesi Természetjárók

Õrizzük a hagyományokat. Az idén is volt kerepesi
porta, ahol állítottak májusfát

Trianoni emléktúra,
új utakon



2014. 5. szám • MÁJUS4

Ö
n
k
o
r
m

á
n
y
z
a
t

KEREPESI VÉLEMÉNY

• Az önkormányzat 2013. évi
költségvetésérõl szóló rendelet
módosítása 
A módosítást egyhangúlag megsza-
vazták a képviselõk.

• Beszámoló a 2013. évi költségvetés
végrehajtásáról
A rendeletet 9 Igen, 1 nem arányban
megszavazták

• Belsõ ellenõri beszámoló
A beszámolót egyhangúlag elfogadta
testület.

• A kitüntetések, elismerések rendjérõl
szóló rendelet módosítása
A módosítással minden képviselõ
egyet értett.

• A helyi népszavazás kezdeményezé-
séhez szükséges választópolgárok
számának meghatározásáról szóló
rendelettervezet
A döntés értelmében a tervezetet a
testület társadalmi vitára bocsátja,
majd azt követõen ismét napirendre
tûzi.

• A szociális szolgáltatásokról, és a
fizetendõ térítési díjakról szóló ren-
delet módosítása
A módosítással a képviselõk egyetér-
tettek 

• Az intézményi Alapító Okiratok
elfogadásával kapcsolatos testületi
határozat módosítása
A módosítás Magyar Államkincstár
(MÁK) hiánypótlási felhívása miatt vált
szükségesé. A testület kiigazította a
Kerepesi Polgármesteri Hivatal-, a
Szabó Magda Városi és Iskolai
Könyvtár-, a Kerepesi Babaliget
Bölcsõde-, a Kerepes Város Szociális
Alapszolgáltatási Központ-, a Forrás
Mûvelõdési Ház, - és a Kerepesi
Napközi-otthonos Óvoda alapító
okiratát.

• Intézményi SZMSZ-ek felülvizsgá-
lata
Hasonlón vált szükségessé a fent felso-
rolt intézmények Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának kiegészíté-
se, mely szerint „Az intézménynek az
államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 69-70. §-ában megha-
tározott feladatai — úgymint a
jogszabályoknak és belsõ szabályza-
toknak való megfelelés, a tervezés, a
gazdálkodás, a közfeladatok ellátása —
belsõ ellenõrzését a Polgármesteri
Hivatallal a belsõ ellenõrzési feladatok
ellátására szerzõdéses jogviszonyban
álló külsõ cég, a K.F. Audit Gazdasági

és Pénzügyi Tanácsadó Kft. látja el. A
belsõ ellenõrzést vezetõ személy Kiss
Ferenc”.

• Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodá-
sának felülvizsgálata
A képviselõ-testület eleget tett a Pest
Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának és elfogadta az
elõterjesztést.

• Beszámoló a Forrás Mûvelõdési
Ház 2013. évi munkájáról
A testület elfogadta a beszámolót.

• Beszámoló a közterület-felügyelõ
2013. évi munkájáról
A testület elfogadta a beszámolót

• Csicsergõ Óvoda bõvítésével együtt
járó létszámbõvítés
Franka Tibor ismertette, hogy 200
milliós beruházás önerõ pályázatát is
megnyerték, így a beruházás Kerepes
számára ingyenesen történik. A
bõvítéssel 75 gyermekkel többet tud-
nak majd felvenni szeptember 1-tõl,
amelynek azonban a mûködtetés
során vannak dologi és személyi kiadá-
sai. Ezért az  augusztus 1. napjától
december 1. napjáig (4 hónapra)
terjedõ idõszakra 11.642.300.-Ft
mértékû többlet-költségvetési finan-
szírozásban részesítik az intézményt.
A képviselõk egyhangúlag megszavaz-
ták a javaslatot.

• Vételi ajánlat a Szõlõ u. 5/E. TT. 7.
szám alatti önkormányzati lakásra
A képviselõk hozzájárultak az ingatlan
eladásához, egyösszegû 8.000.000.-Ft
— vételár mellett. 

• Gyepmesteri feladatok ellátására
érkezett ajánlatok elbírálására
Franka Tibor tájékoztatásul elmondta,
hogy egy kóbor kutya begyûjtése 20
ezer forintnál kezdõdik. A városban
sok a kóbor eb, befogásuk
költségvonzata jelentõs, és az erre
vonatkozó törvények szigorúak.
A képviselõ-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a szerzõdést
aláírja az ajánlattevõ Töves-Gold Kft.
képviselõjével. 

• Környezetvédelmi és energetikai
célú növényzet telepítése
Elhangzott, hogy e témában korábban
már rendeztek lakossági fórumot is.
100 rendkívül gyors növekedésû
(Oxyfa) csemetét kívánnak vásárolni,
amelyeket a Hegy utcához és zajvé-

delmi szempontból a Hungaroring
közelébe célszerû telepíteni. A
képviselõk bruttó 400.000,-Ft össze-
get szántak erre a célra, és felkérték a
polgármestert, hogy a facsemete
beszerzésére folytasson le beszerzési
eljárást, majd a nyertes pályázóval
kössön szerzõdést. 

• Hosszú távú fejlesztési terv készíté-
sére vonatkozó pályázati kiírás
A képviselõk egyet értettek abban,
hogy a település által meghatározott
módosításokkal kiegészített módon
írjanak ki pályázatot.

• Az Öv utca (178 hrsz.) felújítása
A képviselõ-testület támogatja az Öv
utca felújítását a meghatározott
mûszaki tartalom, valamint a megha-
tározott bruttó 5.102.586 Ft összkölt-
ség elfogadásával. Elfogadták az Öv
utca érintett lakosai által felajánlott és
megfizetett 945.000 Ft összegû hoz-
zájárulást, s vállalták a fennmaradó
hiányzó összeg megfizetését.

• Tájékoztató a közbiztonság
javítását célzó térfigyelõ kamera-
rendszer kiépítésével kapcsolatos
pályázatról 
Franka Tibor elmondta, a kamera-
rendszer kiépítése idei beruházás lesz,
mely része a közbiztonsági koncepci-
ónak. A belügyminiszter — személyes
kérésére — elrendelte, hogy a város
kapjon még egy körzeti megbízottat.
A KMB vezetõje a kistarcsai állomány-
ból kerül ide, a másik személy pedig a
gödöllõi állományból, aki egyébként
kerepesi lakos. Emellett lesz három
közterület-felügyelõ és saját KMB
iroda is. 
A képviselõ-testület elfogadta, hogy a
közel 10 millió forintos pályázathoz
önkormányzati saját erõ nem szüksé-
ges, és elfogadták a Polgármester által
elkészített és megkötött megbízási
szerzõdést. 

• A belsõ kontrollrendszer vizsgálata
A képviselõ-testület elfogadta a belsõ
kontrollrendszer fejlesztéséhez és az
informatikai rendszer fejlesztéséhez
kapcsolódó feladattervet. A jegyzõ fel-
adatává tették a Polgármesteri Hivatal
középtávú informatikai stratégiájának
elkészítését.

• A Polgármesteri Hivatal
létszámkeretének bõvítése
A testület megszavazta, hogy a
jelenlegi 1 fõ mellett további 2 fõ
közterület-felügyelõi álláshely létesül-

Képviselõ-testületi ülés
A soros testületi ülést április 28-ára hívta össze Franka Tibor polgármester. Az ülésen Franka Tibor napirend elõtt
tájékoztatta a megjelenteket a Forrás Mûvelõdési Házba tervezett közmeghallgatással egybekötött következõ
testületi ülésrõl, amelyen az ivóvízminõség-javító beruházást és a hosszú távú fejlesztési terveket mutatják be a
lakosságnak. Egyúttal ismertette az Önkormányzat gazdasági helyzetét, mely szerint a város közel 150 millió
forinttal rendelkezik, amibõl 42 millió forintot beruházásokra terveznek. Ezen az ülésen mutatta be polgármes-
ter úr az újonnan kinevezett aljegyzõt, dr. Fila Lászlót. Az ülésen a következõ napirendi ügyeket tárgyalták.
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A képviselõ-testület május 8-ára írt ki közmeghallgatást,
idõszerû kérdésekrõl történõ alapos tájékoztatás érdekében.
A képviselõ-testület tagjain kívül várta a kerepesi embereket
Vécsey László ismételten megválasztott országgyûlési
képviselõnk, az ivóvíz egészségessé tételével foglalkozó
gazdasági szervezet két vezetõje, valamint Kerepes Város
fõépítésze. A lakosság szép számban jelent meg, ám még min-
dig kevesen ahhoz, hogy valódi közérdeklõdésnek
minõsíthetnénk az esetet, holott valóban „húsba vágó”, mind-
nyájunk életére kiható tájékoztatások hangzottak el. 

A rendezvényt Franka Tibor polgármester nyitotta meg, s
összefoglalta Kerepes jelenlegi helyzetét és felvázolta az
örvendetesen alakuló, fokozatosan megnyíló lehetõségeket,
amelyek a város további fejlõdését garantálhatják. (A
folyamatban lévõ beruházásokról és a várható további
fejlesztésekrõl Polgármester úr nyilatkozatát újságunk májusi
lapszámában is áttekinthetik kedves olvasóink).

Vécsey László országgyûlési képviselõ beszédében kiemelt
fontosságúnak tartotta, hogy az önkormányzattal szoros kap-
csolatban lehessen, mert a várt eredmények eléréséhez
létszükséglet, hogy az országgyûlési képviselõ és a város
vezetõ testülete összhangban legyen. A kerepesieknek kell
tudniuk, hogy milyen fejlesztéseket akarnak, ehhez milyen
lépéseket tettek már meg, például milyen terveket készítettek
el, s ehhez képviselõ úr hozzá teszi a befolyását, a lobbi ere-
jét, hogy a város és a térség töretlenül fejlõdhessen tovább.
Egyben vázolta a térség számára is elõnyös beruházási elkép-
zeléseket, amelyek közül  a település ipari - gazdasági
élénkítését lehetõvé tevõ új út a legjelentõsebb. 

Az ivóvíz egészségessé tételérõl folyó munkálatokról a
kivitelezésért felelõs cég vezetõi tartottak tájékoztatót. A
bevezetõben elhangzott, hogy a Kistarcsával közös, jelenlegi
vízhálózat elavult, azt 5 évtizede fektették le. Jellemzõ, hogy a
rendszerben áramló víz mennyiségének a 20 %-a vész kárba

a különbözõ elszivárgások következtében. A legfontosabb ok
a munka megkezdéséhez azonban az, hogy Kerepesen min-
denki tökéletesen egészséges ivóvízhez jusson. A kutakból
érkezõ vizet egy hatalmas gyûjtõtartályba engedik, itt történik
meg a káros anyagok kicsapatása, a tisztítás, majd növelik a
mennyiséget a Budapestrõl származó szintén egészséges ivó-
vízzel, s ez kerül aztán a megújított csõrendszeren keresztül a
fogyasztók vízcsapjaihoz. A munka méretére jellemzõ, hogy a
teljes kivitelezés ideje 500 nap, a bekerülési költség pedig 1
milliárd Ft.

Természetesen járnak ezzel kellemetlenségek is, amiért
elõre elnézést kértek. Igyekeznek minél kisebb fennforgással
dolgozni, de a régi, elavult és jelentõs részben ismeretlen
csõvezetékek, tolócsapok, és egyéb létesítmények számos
kellemetlen meglepetést tartogathatnak. Lesz tehát eseten-
ként közlekedési nehézség a felásott utak, árkok miatt, s
idõrõl idõre el kell zárni a vizet is, de errõl mindig idõben tájé-
koztatják a lakosságot. 

A harmadik fõ témát a város fõépítésze ismertette,
meglehetõsen részletesen elemezve, milyen területet érint
majd az új út, ami az M3 mogyoródi 18-as csomópontjától
indul, és megkerülve a Hungaroringet, halad az M31 irányába.

Hathatós polgármesteri
lobbizásnak köszönhetõen,
megváltoztatták az út ere-
deti tervét, amely így már
érinti városunkat, illetve
lehajtóval használhatóvá
válik településünk számára
is. Ez hosszú távon
rendkívüli lehetõség
Kerepes számára. Lehetõvé
teszi az ipartelepítést, szol-
gáltatások beindítását,
amelyektõl munkahelyeket,
gazdasági élénkülést várha-
tunk, valamint az adóbevé-
telek növekedését. 

Ugyancsak elhangzottak
a város középtávú fejleszté-
si tervei, egy új városköz-
pont kialakításának elképze-
lései, amelyek persze még
társadalmi viták kereszttü-

zébe kerülnek, de várhatóan egy évtizeden belül már a való-
ságban is láthatók lesznek.

Sok lakossági kérdés és észrevétel elhangzott, de végül
akadtak, akik politikai síkra kívánták terelni a beszélgetés
folyamát. Ez kiváltotta többek nemtetszését, akik ekkor haza
is indultak. Az idõ elõre haladtával végül polgármester úr
bezárta az ülést.

Közmeghallgatás

jön, május 1. napjától, valamint a 3
fõre megemelt létszámkeret többletfi-
nanszírozási szükségletét is meghatá-
rozták; 2 800 000 forint bérköltséget
és 750 000 forint járulékköltséget
erõsítettek meg a szavazatukkal.

• Kerepes Bartók Béla utca 2373
hrsz. Sportház épület mûszaki álla-
pota
A sportházzal kapcsolatban elhang-
zott, hogy az épület nem sportháznak
épült, de már 25-30 éve sportház cél-
jára szolgál. Az állaga nagyon lerom-
lott. Ferenczi Lajos sportköri elnök

ismertette, hogy régóta húzódik ez az
ügy. Beszámolóját is magával hozta, s
ismertette, hogy sikerrel futballoztak,
5 bajnoki címet értek el, de az utóbbi
két évben elmentek máshová a gyere-
kek. Szeretné, ha az önkormányzati
támogatást nem az épület felújítása
emésztené föl. 
A testület úgy döntött, hogy
elvégezteti a kapott külsõ mûszaki
véleményében meghatározott munká-
kat, a becsült bruttó 12,4 M forintos
költségkeret figyelembe vételével.

• Felhívás irodahelyiség bérbevéte-

lére a rendõrõrs számára
Fontos, hogy a rendõriroda könnyen
elérhetõ, központi helyen legyen. A
Szabadság úton irodahelyiséget nem
találtak, viszont vannak olyan magán-
tulajdonú lakások, amelyek alkalmasak
lehetnek erre a feladatra. Ezért a
képviselõk elfogadták, hogy a körzeti
megbízotti szolgálat részére bérelni
kívánt helyiség érdekében új pályázati
felhívást jelentessenek meg, melyben
a bérlet idõtartama legalább két év
legyen.

W. K.

Az egészséges
ivóvíz projektet

ismerteti 
a két vezetô

Fôépítés asszony
tájékoztatója
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Bontják a Szilavíz telephely épületét

Folyamatban lévô beruházások

Fektetik az új vízvezeték csövét a Hegy utcában

Befejezéséhez közeledik 
a Wéber Ede utcai óvodában

folyó bôvítési munka

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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A kerepesi Önkormányzat által
szervezett családi majális, május
elsején a Német klubunk részvé-
telével, számunkra nagyon jól
sikerült. Szórakoztató volt a
mûsor és figyelemre méltó, bár a
jó idõ néha esõbe ment át. A
Virágos Jani barátunk által fõzött
csülkös bab után, bizony a tíz
ujjunkat is megnyaltuk. Köszönet
a segítõknek és a Stammtisch
tagjainknak. Az összefogásnak
ékes bizonyítéka volt hogy min-
den kerepesi náció, a cigány, a
sváb, a tót - akik mind magyarok
-, hozzá adhatnak kicsit a kere-
pesi kultúránkhoz. 
- Az Aranyesõ csoport meghívá-
sára részt vettünk a zenés ren-
dezvényükön. Együtt táncoltunk,
énekeltünk: tótok, magyarok és
svábok. Köszönjük a szép estét.
- Másik meghívóinknak, a
Nefelejcs utcai „utcabálhoz” gra-
tulálunk, és csak szuperlatívu-
szokban beszélhetek róluk.
Kiemelhetnék sok nevet, de nem
szeretnék kihagyni senkit. Akit
viszont kötelezõen meg kell
neveznem: Klopcsek Terike, aki
nélkül ez a rendezvény nem
jöhetett volna létre. Minden
utcában kéne, sok ilyen és
hasonló rendezvény. Ha nem
tudják, hogy-hogyan kell?

Kérdezzék meg Terikét. Német
önkormányzatunk támogat min-
den hasonló rendezést és kívá-
nom, sok ilyen legyen. Hívjanak,
mi is segítünk, ha tudunk, hango-
sítással, zenével, sörpad garnitú-
rával stb. 
- Táborozásra hívunk idén ismét
minden kedves érdeklõdõt, 6-
16 éves korig. Kérdezték, hogy
csak németeknek lehet menni?
Nem, nem csak „németeket”,
mindenkit szeretettel várunk a
már hagyományosnak mondható
Kerepesi III. német táborunkba.

A tábor ismét 1 hetes lesz,
augusztus 11-tõl, augusztus 17-
ig, a Barber tanyán kerül meg-

rendezésre. Minden évben ren-
geteg attrakció várja a gyereke-
ket, az idén is 30-40 gyermek
jelentkezését várjuk. A jelentke-
zésnél még nem kell fizetni
semmit, de az érdeklõdésre való
tekintettel sürgõs a regisztrálás. 
Pedagógusok felügyelete mel-
lett, de újdonság, hogy szülök is
táborozhatnak velünk! Sõt,
külön öröm, ha a táborozó gye-
rek szülei, nagyszülei is velünk
vannak, számukra is szervezünk
programot (ingyen).
A részvételi díj, idén fantasztikus
és átlagon aluli, mivel a kerepesi
német önkormányzatunk idén is
vezetõ volt az országos támoga-
tásban. Épp ezért most csak
12.000 Forint lesz a tábor rész-
vétel díja, egy hétre, napi ötszöri

étkezés és rengeteg program
mellett. Magyarország legol-
csóbb Táborozása! (Ha tud

olcsóbbat, jelezze.)
További családi kedvezményért
is érdeklõdhetnek nálunk. A ter-
vezett programjaink: 
Aquaworld, Dányi strand - D-
Beach, Aquapark, de a lovas és
harci a bemutató, vagy az
élménypark, a csoki gyár és a
dunai hajókázás. Minden napra
sok meglepetés, program is van
még a terveink között. A
sátorozás és ott alvás nem
kötelezõ, de ajánlott. Ha tudunk,
sátrat is biztosítunk, de csak kor-
látozott számban van. A tábor
Kerepesen található. Az egy hek-
táros bekerített tanyánkon
zuhanyzó, WC, konyha, és a 12
méteres rendezvény sátor, és
persze úszómedence is várja a
táborozni vágyókat. Minden nap
egy kis németnyelv  tanulás is
lesz, de csak módjával és játéko-
san. Mindez a némettanárok és
óvó nénik segítségével. 
Persze idén is várható sztár ven-
dég. Volt már Fekete Pákó,
Kecsap-karaoke, Irigy Honalj
Mirigy.Mi lesz az idén? Lady Gaga
leszáll helikopteren? Nem árul-
hatom el, de megint nagy dobás
lesz, annyi bizonyos. 
- Mindenrõl bõvebb információ
és a programokról is:
www.nok.uw.hu oldalon és a
Facebook-on.

Springer Friedrich

A tábori felhívásunk plakátját
lásd a következõ oldalon

2014. április 27-én vasárnap
érkeztek a Hořicei Komensky
Általános Iskola angolos diákjai
városunkba, két tanárnõ kísére-
tében. Fogadásuk és bemutatko-
zásuk után a kerepesi diákok és
szüleik hazavitték elszállásolni a
vendégeket. Hétfõn Kerepessel
ismerkedtek a vendégek és
kísérõik. Az iskola után a
Hungaroring megtekintése adta
az újabb élményt a csapat szá-
mára, ahol az irányító központ
megtekintése után felmehettek a
versenypályára és két kört
„futottak” is. Uszoda, és ebéd
után ellátogattunk Máriabes-
nyõre, ahol megnéztük a kegy-
helyet és környékét. Követ-
kezett Gödöllõ, a Grassalkovich
kastély, ahol egy kicsit megáz-
tunk, de így is nagyon tetszett a
diákoknak a város.

Kedden a Balatonhoz kirán-
dultunk: Balatonfüred — Tagore
sétány, móló, kikötõ, stb. Ezután
utunk Tihanyba vezetett az apát-
sághoz, ahonnan megcsodálhat-
tuk a Balaton panorámáját, majd
visszasiettünk a buszhoz, mert
közeledett egy vihar. Hazafelé
Veszprémben ebéd után meg-
néztük a várat, viaduktot, Szent
István és felesége, Beatrix szob-
rát, és a Kálváriát. A csapat
fáradtan, de élményekkel gazda-
godva tért vissza Kerepesre.

A szerdai napot Budapest lát-
ványosságainak megtekintésével
töltöttük: Városliget,
Halászbástya, Budai vár,
Citadella, Váci utca, belváros. Az
esõt szerdán is megúsztuk.
Csütörtökön a Forrás
Mûvelõdési Ház által szervezett
majálison vettünk részt, fõztünk,

kirándultunk a Kálvária hegyre,
majd délután búcsúztak a
kerepesi diákok a vendégektõl,

azzal, hogy június 1-én
Hořicében találkoznak ismét.
Ott is hat napos program várja a
cserediákokat. 

Ezúton is köszönjük a ven-

déglátóknak, - különösen azok-
nak, akik két diákot fogadtak - a
szíves vendéglátást, reméljük,

hogy ez a cserelátogatás a
következõ években is folytató-
dik.

Kiss Károly alpolgármester

Hořicei diákok Kerepesen

Sváb elnök, tót elnök, középen Sengel József

Cseh gyerekek a Hungaroringen
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Az õszi papírgyûjtés nem úgy alakult, ahogy
megszoktuk, ezért most különösen odafi-
gyeltünk a szervezésre, és a gyerekek
mellett a szülõk motiválására is. 20 tonnát
tûztünk ki célul. Bár az idõjárás cudar volt -
mind a két nap szinte megállás nélkül eset
az esõ, fújt a szél -, a lelkesedést nem tudta
lehûteni. Több mint 24 tonna papírt mér-
tünk a 4 konténerbe a teljes tanári kar
mellett, elsõ sorban a gyerekek segítségé-
vel. Nagy- nagy köszönet és elismerés
nekik. Itt jegyzem meg, hogy nagyon jól
jött volna, ha néhány szülõ — ahogy már
máskor elõfordult - kisegít minket és diák-
jainkat ebben az igen nehéz fizikai
munkában. 
Reméljük, õsszel így lesz!

Legügyesebb felsõs diákjaink 2014-
ben:
5.a Bereczky M. Noel 267 kg , Fekete
Viktória 152 kg, Horváth Bence 113 kg
5.b Boldvavölgyi Dia 100 kg, Haselbach
Ivett 128 kg,, Mató Gergely 121 kg, Szabó
Mónika  100 kg, Springer Dániel 100 kg,
Turáni Olivér 481 kg, Vörös Szabolcs 100
kg
6.o. Keszi Márton 130 kg, Puszta Tamás
143 kg
7.o. Bereczky Laura 255 kg, Füredi Noémi
298 kg, Verdes Bettina 365 kg
8.o. Bajusz Zsuzsanna 202 kg, Fónagy
Daniella 277 kg, Sárvári Mercédesz 646
kg!
A bevétel felét a gyerekek személyesen
megkapják, a másik részét pedig a diákön-
kormányzat használja fel a legjobbak jutal-
mazására, illetve az év végi tanulmányi
kirándulások támogatására. 

Müllnerné Sz. Margit (DÖK)

Részt vettünk a II. Anyanyelvi Olimpián
A kistarcsai Simándi Iskola kísérleti jelleggel ezen a tavaszon
immár 2. alkalommal rendezte meg a nyári olimpiai játékok
mintájára az anyanyelvi olimpiát. Céljuk az volt (ami nekem
is!), hogy játékos és rendhagyó formában vegyék rá a gyere-
keket arra, hogy az átlagosnál sokkal többet foglalkozzanak az
anyanyelvükkel, a helyesírással és fejlesszék a szókincsüket. 
Tavaly csak az 5. évfolyamosok versenyezhettek, de ebben az
évben a szervezõk kipróbálták a minden évfolyamra kiterjedõ
vegyes csapatokat. Sajnos ez a változat nekünk nem kedve-
zett, mert csak az 5-6.osztályos tanulók akartak részt venni a
nagyon érdekes, de megterhelõ felkészülésben. Egy hónapig
tartottak a rendszeres „edzések”, így nagy lelkesedéssel indul-
tunk április 29-én a megmérettetésre. Sajnos a realitás
gyõzött. Nem tudtuk felvenni a versenyt a 7-8. évfolyamos
tanulókkal. De a gyerekek elismerésre méltóan megállták a
helyüket, így különdíjasok lettünk. Jól éreztük magunkat a ház-
igazdáknál, így már most tudjuk, hogy jövõre is ott a helyünk
az akkor már egy évvel öregebb és okosabb olimpikonjainkkal. 
Most pedig álljon itt versenyzõ csapatunk névsora, hiszen

nagyon büszkék lehetünk rájuk: Kapitány Krisztina és Mató
Gergely az 5. b osztályból, Kincses Bence, Palotai Anna, és
Parkánszki Barna. 

Müllnerné Sz. Margit magyartanár  

Papírgyûjtés 
2014. tavaszán

(a tervet túlteljesítettük)
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Májusi Ovi-híradó
Csicsergõ óvoda
Április 14-tõl, az óvodánkban folyó építkezés miatt a Mókus cso-

portosok átmenetileg a Meseliget óvoda tornatermébe költöztek. A
költözködésben és a tornaterem berendezésében nyújtott segítsé-
gért köszönetet mondunk Somodi Máté és Wassel Miklós apukájá-
nak.

Óvodánkban is lezajlott az óvodai beiratkozás, ahol a jövendõ
kisóvodások szüleik kíséretében kíváncsian és izgatottan lépték át az
óvoda küszöbét. A leendõ ovisok körülnézhettek a csoportokban is,
amit a bátrabbak meg is tettek.

Április 23-án a leendõ elsõ osztályos tanító nénik Húsvét
alkalmából „tojáskeresõ” játékra invitálták a nagycsoportosainkat,
akik lelkesen vettek részt a játékban. A látogatás végén vendégeink
még kis ajándékkal is kedveskedtek a gyerekeknek.

Május 6-án a Csiga és a Süni csoportosok énekekkel, versekkel és
saját készítésû ajándékkal köszöntötték az anyukákat és a nagyma-
mákat Anyák Napja alkalmából.. A több heti „titkolózásra” ekkor
derült fény. A mûsor valamint az ajándékok nagy tetszést
arattak.Május 7-én a Fecske és a Méhecske csoportosok adták elõ
Anyák napi mûsoraikat, ezzel örvendeztetve meg az édesanyákat és
a nagymamákat. A kisebbeknél még elõfordult, hogy egy-két
gyermek megilletõdött a nézõközösséget látva inkább édesanyja
megnyugtató ölelését választotta. A megható kis mûsorok olykor
könnyeket is csaltak a szemekbe. 

Május 8-án a Mókus csoportosok is megtartották Anyák napi
mûsorukat a Meseliget óvodában.

Május 23-án a Mókus csoport évzáró mûsort és ballagást tart a
Csicsergõ óvodában.

A Fecske csoportosok május 26-ára Nõtincsre szerveznek kirán-
dulást az élményparkba. A Süni és a Mókus csoportos gyerekek
május 27-én Katalin pusztára kirándulnak. Május 29-én a Csiga és a
Méhecske csoport a Természettudományi Múzeumba és az Eleven
parkba látogat. Május 29-én tartja évzáró mûsorát a Fecske és a
Méhecske csoport. Május 30-án a Süni csoport, június 3-án pedig a
Csiga csoport tart évzáró mûsort és ballagtatja el a nagyobbakat. 

Meseliget óvoda
Április 19-én a Föld napja alkalmából Maci csoportosaink a Zöld

Híd-nál jártak, ahol a szelektív hulladékgyûjtés feldolgozási folyama-
tával ismerkedtek meg. Érdekes tájékoztatót hallgattak meg, amelyet
vetítéssel színesítettek, majd a láthatósági mellényt felöltve végigsé-
táltak a telephelyen. A látogatás végén minden kisgyerek felülhetett
egy kukásautó vezetõülésébe, búcsúzóul pedig a cégtõl mindenki
ajándékot is kapott. A Zöld híd programhoz a Mókus és Teknõs cso-
portosok is csatlakoztak 12 kisgyerekkel.

A húsvéti ünnepek után szerdán minden csoportunkban lázas
keresgélés folyt az udvaron, melynek eredményeként több kosárnyi
Kinder tojás gyûlt össze.

Március 23-án a leendõ elsõs tanító nénik ellátogattak a nagycso-
portosokhoz, melynek során, az óvoda udvarán játékos „nyuszi

keresõ” versenyt rendeztek a gyerekeknek. A nagycsoportosok
nagyon élvezték a játékot. Május elején minden csoportunkban az
Anyák napi köszöntõ tartotta lázban a gyerekeket. Izgatottan készül-
tek a tavasz legszebb ünnepére és várták mikor érkezik már meg az
anyukájuk. Május 5-én a Maci csoportosok köszöntötték az édes-
anyákat, verssel, maguk készítette ajándékkal és édességgel. Kedden
a Pillangó csoportosok ünnepségét tartották meg, amikor is a legki-
sebbek álltak ki anyukájuk elé és bátran mondták és énekelték
köszöntõ versüket és éneküket. Szerdán a Teknõs csoportosok
következtek. Õk németül és magyarul is verseltek, énekeltek, majd
saját készítésû süteményeikkel kínálták az édesanyákat. Az év folya-
mán készült képeket közösen nézegették egy kivetítõ segítségével. 

Katica csoportosaink május 10-én rendhagyó Anyák és Apák
Napját tartottak. A gyerekek közös játékokat játszottak a szüleikkel,
majd verssel, énekkel köszöntötték az édesanyákat és az édesapákat.
A szülõk nagyon örültek a meglepetés ajándéknak melyet a gyerekek
készítettek nekik. 

Szivárvány óvoda
A húsvéti nyuszi, óvodánkban a kertben dugta el ajándékait. A

gyerekek nagy boldogan keresték a, különbözõ ajándékokat. Nálunk
kétszer is járt a nyuszi, mert a tavaszi szünet után a tanító nénik
közremûködésével, újból átélhették gyermekeink a keresés örömét. 

Anyák napjára, minden csoport egyéni ajándékot készített az
ünnepeltek részére. Az anyukákat, nagymamákat köszöntöttük vers-
sel, énekkel, virággal, ajándékkal. Az anyák napi fényképek is
remélhetõleg örömet szereztek a távol lévõ szülõknek,
nagyszülõknek.

Május nyolcadikán a Gézengúz együttes mûsorát élveztük
óvodánkban. A mûsorba bevonták a gyerekeket, akik boldogan sze-
repeltek. Volt nyúl, szarka, vadász, róka, farkas, medve. A mesét már
minden gyermek ismerte, így a szerepekben kevesebb segítségre volt
szükségük. 

A Margaréta csoport a Gödöllõi kastélykertbe ment meg-
csodálni a tavaszi virágokat.
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06/30-208-3737

Évek óta folytatott tevékenységünk újonnan
bevezetett szolgáltatása nem várt érdeklõdést
mutatott a lakosság részérõl. Már régebben
tapasztaltuk, hogy sok apró mûszaki gond és
probléma vár megoldásra, amiket évek óta halo-
gatnak a háztulajdonosok, de eddig nem tudtak
kihez fordulni. Otthon szerviz szolgáltatásunkkal
nekik nyújtunk megoldást. Az elmúlt idõszakban a
legtöbb karbantartási munkát a tetõn a cserepek
elöregedése és a vihar okozta károk, az
ereszcsatornák eltömõdése és rossz állapota; a
csöpögõ csapok, WC szivárgások és eldugult lefo-
lyók, ajtók-ablakok  elhanyagolt állapota; beázá-
sok és felázások felderítése és javítása; térkõ bur-
kolat és járdák javítása, stb. jelentették.

A nagyszámú megkeresés miatt a javításokra
elõjegyzést veszünk fel, amikor is egy megbeszélt
idõpontban ingyenes kiszállás keretében
felmérjük az elvégzendõ feladatot, adunk egy
körülbelüli kalkulációt, amennyiben szükséges
beszerezzük a javításhoz szükséges anyagokat és
egy lefixált idõpontban végezzük el a javítást. 

Várjuk továbbra is megkereséseiket a házon belüli
és ház körül elõforduló javítási és karbantartási
munkálatokra, OTTHON SZERVÍZ-es telefon-
számunkon és új irodánkban, Kistarcsán, a
Thököly u. 1. sz. alatt.

Hitkó László
Coll-Stock Kft

OTTHON SZERVÍZ 
— TAPASZTALATOK
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Ötödik alkalommal jöttek össze „majálisozni” a Nefelejcs utca
lakói. Az elsõ évben 40 fõ vett részt a „partin”, idén már az
utcában lakók barátaival, családtagjaival bõvült a létszám, így
most két kondérban, 100 fõre fõzték a babgulyást oldalassal.
Szorgos asszonykezek készítették belevaló csipetkét, a lángos
és a kürtõskalács tésztáját, amit az ebéd után helyben sütöt-
tek meg. A jó hangulatot, és a finom falatokhoz az étvágyat
István bácsi birs pálinkájával és meggylikõrjével alapozták meg
a jókedvû egybegyûltek. 
Meglepetés is várta a 70 évnél idõsebb hölgyeket, urakat, -
tizennégyen voltak - akik Kovácsné Terikétõl egy cserép
virágot, a Polgármestertõl pedig egy általa írt Kerepes címû
könyvet kaptak ajándékba. 
Az ebéd és a hirtelen jött zivatar után késõ délután táncra is
perdültek a táncos lábúak az erre az alkalomra Fótról hívott
zenész, a 81 éves German István bácsi népszerû dalaira.
Szép és követendõ példája ez az összejövetel az összefogás-
nak, a jószomszédi viszony ápolásának, a közösségépítésnek,
és egymás megismerésének.

GE

Remekül sikerült a ragyogó szép
idõben a Forrás Mûvelõdési Ház
elõtti majális. Számos kézmûves
lehetõség kínálta magát a csalá-
doknak, jónéhányan vállalták a
szabadban fõzést bográcsban,
bent az épületben pedig sok pici
gyermek élvezte a bábelõadás
izgalmait.. Az Alma zenekar
különösen sok érdeklõdõt von-
zott. 

Nefelejcs Majális Terra Porta
2014. április 25-én, 17 órakor nyitottuk meg Hernádi Paula
grafikus és tûzzománcmûvész kiállítását a Forrás Mûvelõdési
házban.
Dr Feledy Balázs mûvészettörténész méltatta az alkotásokat,
zongorán Kálmán Andrea közremûködött.

Majális
A bábelôadás élénken figyelô közönsége

Megtelt a tér az Alma Zenekar mûsorára

Ebben az üstben vajon mi fô?
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Résztvételi díj:  19.000.- Ft - /ebéd+uzsonna/
Jelentkezés: FORRÁS MÛVELÕDÉSI HÁZ 

(Véber Gábor 06 20 204 1916)
SZÉCHENYI  ÁLTALÁNOS  ISKOLA

( Mándi Katalin tanár )
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20 éves a Kápolna Szilasligeten
Aki Szilasligetre látogat, s gyalog jön a HÉV

állomásról — a takaros házak között meglát egy
szerény, de szép, gondozott kertet a József
Attila utcában — s a kertben egy Kápolnát.
Ennek a „fészekrakásnak” a története 1990-re
nyúlik vissza.

A régi iskola épülete sok mindenre adott
otthont az ide betelepülõ embereknek, többek
között a katolikus istentiszteletek is itt zajlottak.
Elhatározták a hívek, templomot építenek — ez
a gondolat találkozott Varga József esperes plé-
bános érzéseivel is. Tudom, egyszerûbb lett
volna egy építõvállalatnak kiadni mindent és a
határidõ eltelte után ünnepélyesen átvenni a
kulcsot, de hát ez még álomnak is túl szép lett
volna. Itt csak szegény emberek közös összefo-
gásáról lehetett szó.

Telket az önkormányzattól kaptunk, cserébe
az államosított kántorlakásért. Alapítványt hoz-
tunk létre 1992-ben 10 tagú kuratóriummal.
Elnöke Zalai József, aki nagy hozzáértõnek
számít, mert komoly építõvállalatnak volt a
vezetõje.

Azután jött a gyûjtés, illetve „koldulás”.
Kaptunk 1 milliót az önkormányzattól, kaptunk
segélyt külföldrõl — eladtunk egy örökölt telket
Széphegyen, és ehhez járult még a szilasligeti és
kerepesi hívek adománya.

Eszembe jut a csodás kenyérszaporítás tör-
ténete az evangéliumból. Ott hangzott el az
egyik apostol ajkáról: van valaki, akinek itt öt
kenyere és két hala van, de mi ez annyi népnek?
Mi is mondhatjuk, van itt egy kis pénzünk, de mi
ez a szükséglethez képest? - Bízom abban, hogy
Jézus bennünket is segíteni fog, mint az akkori
éhezõket, ha nem is látványos csodával, de a
jószívû emberek szeretete által - gondolkozott
hangosan Varga úr. Hála Istennek mindig voltak,
akik nem csak a pénzüket, de a kétkezi munká-
jukat is szívesen ajánlották fel a szent ügyért.
Nehéz most felsorolni õket, de úgy gondolom,
mégis meg kell említenem Brédl Félixet, az
aranyszívû és aranykezû mestert, õ volt az
egész munkálat lebonyolítója, Hertelendy
mérnök úr és tervének kivitelezõje. Különleges
terv is született Szák Kocsis Pál rajzából, mely
egy fordított hajót ábrázolt, õ már a XXI. szá-
zadra gondolt. Azonban a hagyományos temp-
lom tervét fogadták el, melyet Hertelendy Imre
természetesen ingyen tervezett. Brédl Félixné
Borika — a kosztolását végezte a
templomépítõknek — disznót vágott, tyúkokat
kopasztott fáradtságot nem kímélve.
Hatvannégy névrõl van szó eddig, a társadalmi
munkások az építési napló adatai szerint 6075
munkaórában 910.000 forint értékben dolgoz-
tak.

„Jézus Krisztuson kívül nincs más alapkö-
vünk” — zengett a gregorián dallam, nagy
eseményre gyûltek össze a község lakói. Ez az
alapkõ ma a kápolna jobb oldalán található,
benne az napi perselypénz az alapító okirattal.
De nem tettünk eleget Varga esperes úr kéré-
sének: „ha kész lesz, tegyük ide a templom lét-
rehozóinak névsorát”. 

Ne felejtkezzünk el Bagi Imre kõmûvesrõl

sem, aki minden hétvégéjét itt töltötte, õ csinál-
ta a szentély félkörívét. A kinti lépcsõt a Gyár
utcai cigányok, Dezsõ vezetésével. A villanyve-
zetékeket Vaszilkó széphegyi testvérünk kivite-
lezte és tervezte. Épületgépész Aszódi Gábor
volt. A padfûtés 530.000 forintba került, de csak
100.000 forintunk volt rá. Zalai úr kiegészítette.
Az örökmozgó, melegszívû Bori néni a csillárt
hozta, porszívó, kerítés Franka András és csa-

ládja jóvoltából lett. De álljunk meg a két
nagyméretû képnél, az egyik Szent Lászlót ábrá-
zolja, a névadót. A másik egy allegorikus kép,
azt mutatja, amikor a Szentlélek besugároz
Szilasligetre, hogy ilyen lesz a szilasligeti temp-
lom. (Szenes készítette 1994-ben.) Az álmeny-
nyezetet ingyen állványozták. A márványt
negyed áron kaptuk Honyecz úr segítségével.
Az Alapítvány fáradhatatlan elnöke Dabis
Lászlóné. Sokak, akik pénzt adtak, meg sem
engedték, hogy a nevüket megemlítsük. 

A kápolna felszentelése 1997. augusztus 6-
án, szombat délután történt, körülbelül
félezernyi hívõ vett részt szép külsõségek köze-
pette — egyházi áldással. Keszthelyi Ferenc váci
püspök 650 ezer forintot adott az orgonára. A
stációkat Varga plébános úr ajándékozta, a fel-
vonó építést a Kazal család segítette. Sok kegy-
tárgy került a templomba a hívek ajándékaként.
Az üvegablakok is a jó szívû hívek ajándékai.

Beszéljünk a jövõ terveirõl. Az utóbbi
években gyûjtés eredményeként harangot vásá-
roltunk és kialakult — szintén felajánlásból — a
kápolna mögötti közösségi tér, valamint
elkészült a fûtés is. Idén májusban
megkezdõdött a belsõ felújítás — polgármeste-
rünk Franka Tibor úr szerezte az állványokat
ingyen. Reméljük sokan fognak még mások is.
Szeretnénk új közösségi házat ide építeni. A
falak íveltsége kívülrõl enged egy urnás
temetkezési lehetõséget. Ennek tervét Zalai úr
már ingyen elkészítette, csak rajtunk múlik a
megvalósítása.A szilasligeti kápolna építésének
10. évfordulója alkalmából 2004. augusztus 28-
án délelõtt 11 órakor ünnepi Szentmisét ponti-

fikált Katona István váci katolikus püspök. A
Szentmise végén Frajna András kerepesi espe-
res emlékplakettet adott át Kerepestarcsa egy-
kori polgármesterének Rapavi Józsefnek, akinek
a támogatása nélkül nehezen lehetett volna fel-
építeni a templomot.

Varga József esperes úr ma 93 éves lenne,
ma már az égi mezõkön prédikál, de a kerepesi
temetõben nyugszik. Ezen az ünnepen 20 szál
virággal emlékezzünk rá — a szilasligeti templom
megálmodójára és létrehozójára.

Mayer Endre Gyuláné tanácsnok

Reményik Sándor
Kövek Zsoltára

Elhalkult és elhalt az orgona
De új nesz kél most a falakból
Nem halljátok? Itt körül a falakban
Dobognak a beépített kövek.
Külön dobban meg minden kicsi kõ.
És mégis, mégis egy ütemre vernek.
Egy óriási templom—dobbanással.
Isten, ha akarja a köveket
Dobogtatja meg a szívek helyett.

Falakká fogtok összeállani
És visszaveritek az Ige hangját, 
És visszaveritek az orgonát,
Az imádkozó nagy nyomorúságot,
S az áhitat szárnyaló énekét
Szent nyugalommal veszitek körül.

Halkan dobogni fogtok a falakban,
Külön dobban meg minden kicsi kõ,
És mégis-mégis egy ütemre vertek,
Egy óriási templom-dobbanással.
Isten, ha akarja, a köveket
Dobogtatja meg a szívek helyett.
Így szólt hozzánk a templomépítõ
Így beszélnek ma hozzánk a kövek.

A szilasligeti kápolna építõi 
a teljesség igénye nélkül

Rapavi József, Gaál István, Juhász Géza,
Fenusz István, †Kiss József, Reinhoffer
Mihályné, Tóth István, Tóth Albert, ifj
Kurilla Sándor, Nagy János, †Bagi Imre.
Dercs Ferenc, †Délczeg Sándor, †Ádám
János, Fogd József, †Barcsai István,
†Szikszai Istvánné, Kundra Mihály, †Szakál
Mihály, †Nyúzó Imre, †Sléder László,
Kerecsen Péter, †Vraga József, †sWasznek
Dezsõ, Német Andrásné, Hertelendy
Imre, Gaál Istvánné, Szládovics Zoltán,
Bazsai Oszkárné, Kiss Józsefné, Balajti
Jánosné, Toth istvánné, toth Albertné,
Kurilla Sándorné, Hideg Ferenc, Vaszilkó
Ferenc, Seprényi József, Bajnok Ferenc,
†Kenézi János, Csoma Sándor,Fogd
Józsefné, Barcsai Istvánné, Szikszai István,
†Burkovics Péter, Fera István, Kundra
Nihályné, †Kisgyörgy Sándor, Fogd Mihály,
†Franka András, Varga István, Varga Árpád,
Swasznek Dezsõné, Játékos József, Dabip
László és Balázs, Zalai József Miklós, Zalai
Józsefné Ilike.

Köszönet nekik!



Hajnalban, amikor az ég alján küzd egymással a fény és a sötétség, a
köd meg éppen úgy ül a völgyben, mintha agyon akarná nyomni a háza-
kat, akkor arra gondolok, hogy országunk a még itt lappangó sötét szo-
cializmusból csakis a szabad választások segítségével juthat ki. A bolsevik
rendszerben egymásra rakódott évek rétegei alatt ugyanis még izzik a
parázs. Így aztán az élhetõ kapitalizmus sajnos még odébb van, de azért
négyévente lépünk felé egyet-egyet. Egy ideig még kéz a kézben jár a
múlt és a jövõ, aztán a szocialista élet „nagy” pillanatai lassan lemerülnek
az idõ mélységeibe. Úgy legyen. 

Jelen esztendõ, vagyis 2014, fontos dátum lesz az életünkben, hiszen
ez a soros választások éve. Azok, akik figyelemmel kísérik az országos,
és a helyi politikát, azok tudják, hogy az ember személyes tere is kitágul,
ha információhoz jut. Vagyis a minket körülvevõ világ alaposabb ismere-
te bölcsebbé is tesz bennünket. Információ pedig van bõven, csak legyen
rá idõnk és türelmünk elemezni õket. Akad például Kerepesen, aki nem
kevés személyes becsvágytól tüzelve ad ki újságot, egyértelmûen a pol-
gármester személye ellen. Teljesen nyilvánvaló, hogy az írások hangvételét
egyféle kicsinyes és öncélú bosszú motiválja. Ilyen módon készül tehát az
õszi választásra. Azt is tudjuk, hogy bizonyos fokú intelligencia megléte is
szükséges az ilyen színvonalú, és a minden képzeletet felülmúló
mértékû, gyanús hírözönbõl kihámozni a tényleges igazságot. 

A tavaszi választás eredménye ismeretében azonban látszik, hogy
országunknak, és benne Kerepes lakosságának az elsõ választási feladat
megoldása kiválóan sikerült.  Õsszel lehet ismételni! A demokrácia egy-
féle „színjáték,” amelyben a választási rend szerint mi magunk is szere-
pelhetünk. Április hatodikán sokan éltünk a lehetõséggel, és bizony jól
sikerült az „elõadás.” Azok, akik most egy kívülálló idegen
felelõtlenségével bírálják, és gyûlölik az alakuló kormányt, azoktól is jog-
gal várható el egyféle alázat a többségi akarat eredménye iránt, hiszen az
általuk oly sokszor emlegetett demokrácia éppen ilyesmire épül. Most mégis
úgy tûnik, hogy hirtelen feledékenyek lettek ezek a hibrid-demokraták.

Szégyelljék magukat! Rögeszmével terhelt érzelmi állapotuk ellenére is
fogadják el, hogy országunkban, ebben az idõben csak egy pártnak van
lehetõsége leváltani az Orbán kormányt, és ez a párt pedig maga a
Fidesz! Egymást és mindenki mást is hibáztató érveléseik ismeretében
ezek a zaklatott idegrendszerû, ingerlékeny liberálisok most végre ren-
desen bajban vannak. Vegyék hát tudomásul azt is, ezek az álmagyar
ellenzékiek, hogy a legközelebbi választásig mindössze a közéleti paletta
színesítéséhez segédkezhetnek. Nem olyan nagy szégyen ez. (..) És ezek
a blabla-hazafiak most ne csukott szemmel nézzenek a tükörbe! 

Mindebbõl következik, hogy a többségi akarattal választott vezetõk
iránti méltányosság teljes joggal elvárható a kerepesi ellenzéktõl is! Sajnos,
itthon Kerepesen vannak olyan politizáló lakótársaink, akiknek még
soha, egyetlen jó szó sem hagyta el a száját az önkormányzatunk mun-
kája kapcsán, ámde a hírek szerint most mégis oda igyekeznek.
Téveszmén alapuló, sürgetõ jellegû utalásokkal, és a személyes bosszú
által vezérelt, valamint igaztalan csúsztatásokkal terhelt — írott, mon-
dott, vagy mutatott — kritizáló megnyilatkozásaik inkább szánalmasak,
mint érdekesek. Megfigyelésem, és reményeim szerint Kerepes lakos-
ságának többségét ezek a kamu lokálpatrióták nem tudják félrevezetni.
Úgy legyen.

Kerepes városa a Fidesznek köszönhetõen megszabadult az adós-
ságától, amelynek csak az úgynevezett ellenzék nem örül, mindenki más
igen. Jól tette hát a Franka Tibor vezette testület, hogy akár hitelek fel-
használásával, de fejlesztett, felújított, építkezett.

Aki annak idején a fejlõdés ellen politizált képviselõként, most szem-
lesütve siethet a fal mellett. Tehát megérte bátornak lenni! Most pedig új
alapokra lehet helyezni városunk költségvetés szerinti gazdálkodását,
amely a testület már részben ismert tervei szerint sok, a városiasodás-
hoz szükséges elemet tartalmaz. Látható, hogy lakhelyünk fejlõdése
megállíthatatlan.

Kovács Ferenc
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Az átmenet állomásai 

Sajnos sokan megtapasztalhattuk,
hogy Városunkban a közbiztonság
helyzete nem tul rózsás. Ez nem egye-
di eset, hiszen elég csak a rádiót vagy a
tévékészülékeket bekapcsolni és a
rohamosan terjedõ bûnözésrõl annyi
információt kapunk, hogy már túlságo-
san sok is. 

Én és a családom is megtapasztal-
tuk, hogy a közbiztonság sem a
megfelelõ.  Minket 2012 elsõ napjaiban
raboltak ki, fõként az udvar, a porta, és
a garázsban található eszközöket. Itt
emelném ki hogy nem vagyok benne
biztos hogy a kisebbségre kellene ezt
fogni, mert a mi esetünkben eléggé
különleges volt a szituáció, mert hó
volt és lábnyomokból csak
egyetlenegy. A rendõrség kijött és saj-
nos a fejcsóváláson kívül egy-két fotót
lõttek és ennyi történt. 

De most nagyon bizakodok, mert
a Belügyminiszter támogatásával
Franka Tibor kérésére, lesz saját
rendõrsége Kerepes városának.
Miután város lettünk, és sajnos a
bûnözés mértéket nem lett kisebb.
Kerepesen a Szabadság úton lesz
kialakítva egy két fõ rendõrbõl álló
rendõrõrs. Az ingatlant bérelik a
tulajdonostól és ezáltal lehetõséget
biztosítanak Kerepes lakosságának,
hogy problémáikkal megkeressék a

helyi rendõrséget, illetve lehetõség
arra, hogy mi lakosok ne féljünk. 

Amit fontosnak tartanék még leír-
ni. Mindig mondjuk, hogy biztosan a
kisebbség tesz ilyen bûneseteket.
Vizsgáljuk csak meg Kerepes összeté-
telét. Lakják tótok, szlovákok, néme-
tek, néhány török és a cigányság.
Elnézést azoktól, akiket kihagytam. De
meg kell, hogy jegyezzem, hogy nem
feltétlenül a kisebbség a tettes. Nem
feltétlenül kéne nekünk sztereotipiá-
kat gyártani és mindig ugyanazt a tet-
test kikiáltani, mert van sokszor, hogy
a tettes köztünk van és elbújik, és azt
hiszi hogy lehet bátor ha egyszer bátor
volt akkor úgyis megint sikerülni fog. 

Csak az ilyen bátorsággal az a baj,
hogy elképzelhetõ hogy mások hagy-
ják bátorrá válni, hogy utána
meglepõdjön nagyon és tényleg a bör-
tönbe a jogos helyére kerüljön. 

A minap mesélte a szomszédom,
hogy csuklyában járnak a cigányok a
kerteken keresztül és próbálnak min-
dent vinni, ami mozdítható. Remélem,
hogy rendõrsége is lesz Kerepesnek ez
már el fog tûnni és az öreg nénikék
bátran veteményezhetnek a kertben
és bátran ültethetünk virágot is, anél-
kül hogy letépnék. Én várom az új ren-
det. 

BSz

Új közbiztonsági lépések
Kerepes városában
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Mi jut eszetekbe, ha azt halljátok: tavasz? Esõ? Napsütés?
Kertészkedés? Játék? Kirándulás? Ahány embert kérdezünk,
annyi választ kapunk. Amiben viszont mindenki egyetért:
tavasszal jó egy kicsit kimenni a házból. Nézegetni a virágokat,
a madarakat, élvezni a napsütést.

Nekünk a Napfény Házában jó dolgunk van. Közel van egy
rét, ahová ki tudunk menni sétálni, szép nagy udvarunk van,
ahol labdázni tudunk. Ki is használjuk! Így tavasszal, ha az
idõjárás engedi, a legtöbb programunk a szabadban van.

Április 23-án, a húsvétot követõ szerdán tojáskeresgélõ
napot tartottunk. A húsvéti nyuszi sok-sok csokitojást, csoki-
nyuszit, apró ajándékot dugott el a kertbe. Az ellátottak bol-
dogan szaladgáltak, minden bokor alá benéztek, még a
fûcsomókat is áttúrták, de megérte, hiszen egy egész lavórnyi
ajándékot szedtek össze, amit aztán testvériesen meg is osz-
tottak. Sajnos, nekem nem adtak belõle, de valahol megértem
(tudjátok, hogy a csoki a kutya számára halálos méreg is
lehet?).

A május szép, meleg napokkal köszöntött be. Mi is kimen-
tünk labdáztunk, játszottunk a szabad levegõn. Sajnos, az ellá-
tottak labdáihoz nekem nem szabad hozzányúlnom, de sze-
rencsére nekem is van sajátom, amit dobálgatnak nekem.

Utána, május közepén emlékezetesen nagy szeleket, esõt
hoztak a fagyosszentek. Ekkor sajnos már csak a kiskutyák
mehettek ki (ezt ki is használtam, szeretek a szélben szalad-
gálni), az ellátottak inkább rajzokkal, festéssel, virághajtogatás-
sal varázsoltak tavaszt a terembe.

A gazdim szerint akár esik, akár süt a nap, tavasszal is
óvatosnak kell lenni. Már az elsõ, simogató napsugarak leé-

gést, napszúrást okozhatnak, ezért oda kell figyelni, hogy sap-
kával, naptejjel védekezzünk a nap ellen. A reggeli hidegben
(fõleg, ha esõ, szél is van) pedig nagyon könnyû megfázni. A
réteges öltözködés elengedhetetlen (erre nekem nincs szük-

ségem, a kutyabundi jól szigetel, a hideg és a leégés ellen is
megvéd). A vírusok is szeretik ezt az enyhe, de nedves idõt.
Szerencsére már vannak zöldségek, gyümölcsök (bár azokat
én nem szeretem... de nem is kutyának valók), amik
segítenek, hogy megerõsödjön az immunrendszer.

Legközelebb a gyereknapról írok nektek. Addig is legyetek
jók, és nagyon vigyázzatok magatokra!

Panka meséi 7.

Végre tavasz van!

CNC marósokat 
és hagyományos 
esztergályosokat 

keresünk tatabányai 
munkahelyre.

Szállás biztosított
Tel: 70-248-8085

Email: corn5555@gmail.com

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

CO2 hegesztõket 
(135-136-os eljárás),

továbbá szerkezet lakatosokat 
keresünk 

BUDAPESTI munkahelyre.
Szállás biztosított.
Tel: 70-366-5808

Email: sipek2000@gmail.com
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FUJITSU * LG * MIDEA * DAIKIN * FISCHER
rendelése esetén

korrekt klíma akciója:
ingyenes felmérés

1 * ingyenes karbantartás!
MEGBÍZHATÓ MINÕSÉG

KORREKT ÁR !
Pesti régio: Rákoszentmihály, Pálya u.152., 

tel:06-26-363-106, 06-20-4576-039
Email:info@korrektklima.hu
Web: www.korrektklima.hu

telepítés  *  karbantartás  *  jvítás

Szomorúság Nem mindenki igyekszik Kerepes szépítéséért és
gyarapodásáért tenni! Sajnos találunk ellenpéldákat
íme, ezekbõl kettõ.

Akik a Mûvelõdési Ház majálisára jöttek, ezzel
a látvánnyal találkozhattak a szomszédos Petõfi
köz-ben.

Ellopták a fémkorlátot a Hegy utca elejérõl, de
lopják ismét a virágot, amelyeket cserepekben
helyezett ki a Kft.

Május 09-én a Rét utca végén „veszélyeztetés kutyá-
val”eset történt, amelynek helyszínbírsága 5.000.-Ft. 
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KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

DELFIN GYÓGYSZERTÁR
2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 102.

Tel.:06-28-999-050
Szolgáltatásaink: 

• teljes körû gyógyszertári ellátás,
vénykiváltás, 

• rövid határidõvel egyedi igények szerinti
gyógyszerkészítés,

• lejárt vagy fel nem használt gyógyszerek
begyûjtése,

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

• széles gyógytermék paletta, egyszerû és
összetett gyógynövényteák, 

• 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: citro-

mos hidratáló kézkrém, rozmaringos fáj-
dalomcsillapító krém, kamillás popsikenõcs

• rövid idõn belül beszerezzük a gyógyszertár
kínálatában nem szereplõ speciális gyógysze-
reket, 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! 
Kitûnõ parkolási lehetõség!
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A Babaliget bölcsõdében idén is megrendezték a családi napot, ahol gyerekek a szülõkkel együtt szórakoztak. A
közös reggelit követõen az udvaron folytatódott a kellemesnek ígérkezõ délelõtt. A kicsiket sokféle színes foglal-
kozás várta, volt arcfestés, ugráló vár, kézmûveskedés, lufi hajtogatás, baba bábtorna bemutató és kóstolhattak
mini fánkot. A rendezvény a közös ebéd után ért véget.

Családi nap a bölcsõdében

Nagy László elnököt kérdeztük az
új helyzetrõl.

Korábban, mint az iskola igazgatója,
nem vettem részt azon túl Kerepes közé-
letében. Mivel tavaly az iskolák átkerültek
a Klébelsberg Intézmény kötelékébe, már
nem vagyok az Önkormányzat
alkalmazottja, s így lehetõségem nyílt
további közéleti feladatot vállalni. A felké-
rést erre a tisztségre örömmel elfogadtam.

A város közéletében, kulturális- és
sportéletében szeretnénk javító célzattal
munkálkodni.

Tevõlegesen, a fizikai munkánkkal is
hozzá kívánunk járulni a város élhetõbbé,
szebbé tételéhez. Készülve a trianoni
megemlékezésre, éppen az emlékmûvet
tesszük rendbe, virágokat ültetünk.

A másik megcélzott terület a város ter-
mészeti értékeinek a védelme. A

Nagyrétet szeretnénk úgy megóvni, hogy
közben az azért hasznossá is váljon az itt
élõk számára, padok kihelyezésére, tanös-
vény létesítésére gondolunk. Természe-
tesen teljes mértékben igazodva a
Környezetvédelmi Felügyelõség szigorú
elõírásaihoz.

Tevékenyen részt kívánunk venni a
város fejlesztési terveinek elõkészíté-
sében, s hozzá kívánunk járulni a város kul-
turális életének színesítéséhez rendezvé-
nyek szervezésével. Ilyen, most a Shaolin
Juniális. Kihasználva hogy ott is új
vezetõség van, akik szintén szeretnének
nyitni a város felé, betársultunk a szerve-
zésbe.

Jelenleg közel 30 tagunk van. A
vezetõség 3 fõbõl áll. Pivarcsi Gábor
az elnökhelyettes, a harmadik
vezetõségi tag Szabó Anikó.

Megújult az Összefogás Kerepesért
Egyesület vezetõsége


