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Tiszta vizet a pohárba!
Megújult a Kerepest és Kistarcsát kiszolgáló közös vízmű. A beruházás ünnepélyes átadása július 15-én a két város polgár-

mestere, Vécsey László országgyűlési képviselő, dr. Tarnai Richard Pest megye kormánymegbízottja, Zsiák Péter társulási elnök, 
valamint számos vendég jelenlétében történt.

A 85 % EU-s és 15 % kormányzati forrásból, összesen 1 milliár100 millió Ft-ból megvalósult beruházásnak köszönhetően 
jelentősen javult a két város ivóvíz minősége. Az építkezések során kiszakaszolták a vízhálózatot, nitrát, nitritmentesítésre alkal-
mas szűröket, továbbá nyomásfokozókat építettek be a rendszerbe. Összesen 8881 méter vezetéket építettek ki, kilenc régi kutat 
újítottak föl, egy új kút üzembe helyezése történt meg, s az élesítést öt hónap próbaüzem előzi meg. A próbaüzem után  mindkét 
településen megszűnik a csecsemővíz osztás, mert a csapból is kiváló minőségű víz fog folyni. 

A helyzethez illően az új létesítmény átadását jelképező nemzeti színű szalag átvágását követően az előadók és a vendégek az 
épület előtti ivókútból folyó friss vízzel koccintottak, majd megtekintették az épületet és benne a víztisztító berendezéseket mű-
ködés közben. Az ünnepélyes esemény állófogadással zárult.

Az ünnepséget Solymosi Sándor, Kis-
tarcsa polgármester nyitotta meg és kö-
szöntötte az vendégeket.  Köszönetet 
mondott az elvégzett munkáért és ki-
emelte, hogy az új vízmű korszerű beren-
dezései segítségével most már egészséges 
víz juthat mindkét település hálózatába. 
Elégedetten ismertette, hogy ezzel a lé-
péssel megszűnik a csecsemővíz ódiuma 
is.

Franka Tibor – többek között - a víz 
jelentőségéről beszélt, szemléltetve, hogy 
fejenként havonta közel egy hektó vizet 
fogyasztunk. Kiemelte, hogy csaknem 30 
esztendeje nitrátos a vizünk. Így az igény a 
tiszta és egészséges vízre igen régi, s most 
végre megvalósult, amit vártunk. Ezzel 
együtt a nyáron sűrűn előfordult víznyo-
más gondoknak is meg kell szűnniük a 
beépített nyomásfokozóknak köszönhe-
tően. Köszönetet mondott a beruházást 
végző dolgozóknak és mindenkinek, aki 
ebben a munkában részt vett. 

Dr. Tarnai Richard kormánymegbízott 
az ünnepélyes átadó alkalmával elmondott beszédében a víz jelentőségét ecsetelte, mint az ország egyik legjelentősebb értékét. 
Emlékeztetett rá, hogy korábbi kormányzati ciklusokban ezeknek a Magyarország életében rendkívül fontos erőforrásoknak az 
idegen kézbe adása milyen veszélyt jelentett, s a vízszolgáltatás iparágát is az utolsó pillanatban sikerült megmenteni, magyar kéz-
ben megtartani. Ismertette, hogy annak idején Görögország mellett Magyarország is hasonló gazdasági helyzetben volt, s ha mi 
nem vesszük vissza ezeket az erőforrásokat, akkor mi is hasonlóan csődközeli helyzetbe kerülhettünk volna. Látható, hogy Ma-

gyarország jó irányban indult 
el. 

A kormány feladata, hogy 
az EU-ból származó és a hazai 
erőforrásokat ilyen és hasonló 
életminőséget javító beruhá-
zásokra fordítsa.

Vécsey László országgyűlési 
képviselőnk is örömmel üdvö-
zölte az eredményes beruhá-
zást. Elmondta, hogy másfél 
évvel ezelőtt, amikor itt álltak 
az alapkő letételénél, már ak-
kor érezték, hogy itt valami 
nagy dolog kezdődik. Dicsérte 
az összefogást, amelyhez kel-
lett még támogatás, szakérte-
lem, az elkötelezettség, és a két 
település lakóinak türelme is. 

A beruházást stratégiai 
fontosságúnak minősítette, s 
példaként említette, hogy 
honszerző eleink is úgy fogal-
maztak, hogy földet, vizet, és  

legelőt szereztek a magyarságnak. Árpádék örökségét azonban meg is kell tartanunk, meg is kell védenünk. Azzal, hogy Ma-
gyarország nem adta el a vízszolgáltatást külföldi cégnek ez a megőrzést jelentette. Törődni azonban kell vele továbbra is, hisszen 

Dr. Tarnai Richard, Vécsey László, Zsiák Péter és Solymosi Sándor Franka Tibor méltató 
beszédét hallgatják

A Szilas TV Kiss Károly 
alpolgármestert

 kérdezi a részletekről
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KEREPESI VÉLEMÉNY
Kerepes információs lapja • Megjelenik havonta  3800 példányban. 

Kerepes Város Önkormányzata megbízásából kiadja: Windhager Kft 
• Felelős szerkesztő: Windhager Károly • A szerkesztőségünkbe 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 határidő: tárgy hó 5-e. 

• Nyomdai előkészítés: jenografika@gmail.com • Press - Union Kft. Mogyoród.

meg kell őrizni a víz minőségét is. Ebben jelent ez a beruházás 
egy nagyon fontos lépést.

Zsiák Péter társulási elnök röviden összefoglalta a beruházás 
tevékenységét, melynek eredményeképpen 9000 háztartásban 
folyik ma már egészséges víz a csapból. 

Az időközben eltelt időszakban látszik, hogy a próba-
üzemre valóban szükség van, a víznyomás még sajnos 
ingadozik. Franka Tibor polgármester jelezte, hogy ezt is 
meg kell a kivitelezőknek oldaniuk, addig ugyanis a léte-
sítményt nem veszik át!

Kerepes és Kistarcsa várost kiszolgáló közös vízmű ál-
tal szolgáltatott ivóvíz ammónium és nitrát tartalma 
korábban meghaladta a 201/2001. (X.25.) sz. Korm. 
rendeletben előírt határértéket. Ezért az ÁNTSZ köte-
lezte az önkormányzatokat a megfelelő minőségű köz-
üzemi ivóvíz biztosítására. A két önkormányzat ezt a 
kötelező feladatát a kiskorú gyermekek számára csecse-
mővíz biztosításával látta el a mai napig. A megvalósult 
projekt, nem utolsó sorban, a csecsemővíz osztás szük-
ségességét is megszünteti.

Bakai Kálmán képviselő is csapvízzel 
koccint

A rekkenő melegben a vendégek 
behúzódtak az árnyékba

A vízrendszer működését monitorokon keresztül 
ellenőrzik

Oláh János jegyző és Solymosi Sándor
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KéPViselő-testületi ülés
2015. július 21.

Napirend előtti tájékoztatások
Franka Tibor polgármester az Egyháztanáccsal lefolytatott az iskolai férőhelyek bővítése cél-jából tör-
ténő helyiségigényről

Franka Pál Tibor polgármester beszámolt a Frajna András 
espe-res úr közreműködésével bonyolított egyháztanácsi tár-
gyalásról

Az eredményes tárgyalás értelmében a konténer osztályter-
mekre nem lesz szükség, s az ráadásul jelentősen költségesebb 
megoldás lett volna, s a szülők is ellenezték. Az Egyháztanács 
nagyon rugalmas és segítőkészen volt. A területet az Önkor-
mányzat gondozza, s ott irodalmi kávéházas, műsorok, kama-
raegyüttesek fellépésére is sor kerülhet a jövőben, ezzel a városi 
kulturális központ jellegét erősítik majd. Abban is megegyez-
tek, hogy amennyiben állami döntés lesz az iskolabővítésről, 

és nem lesz szükség ilyen megoldásokra, akkor szeretnék visz-
szavásárolni az Egyháztól ezt a területet. Amennyiben erre sor 
kerül, a most ráfordított felújítási költség levonásra kerül a 
majdani vételárból. Ez benne van a szerződésben. Frajna And-
rás atya a szerződést alá írta Így mind a négy új tanteremben 
megindulhat a tanítás szept-embertől. 

Így elhárult az akadály a Szabó Magda Városi és Iskolai 
Könyv-tár költözhet. Polgármester úr javasolta, hogy még az 
iskolaépü-letben történjen meg a tételes leltározás, de G. Tóhá-
ti Ilona könyvtárvezető véleménye szerint ilyen rövid idő nem 
elegendő a leltározásra és a költözésre.

Dr. Fila László aljegyző a rongáló fiatalokkal történő peren kívüli közvetítői megegyezés folyamatáról
Dr. Fila László aljegyző tájékoztatta a képviselőket a játszótéri 
eszközök fiatalkorúak általi rongálása ügyében folyó közvetí-
tői eljárásról. Elmondta, hogy az öt elkövetőből ketten jelentek 
meg a tárgyaláson, így csak velük tudnak megegyezni. Akivel 

nem tudnak megegyezni, azok ügye a bíróságon folytatódik. A 
30 ezer forint kártérítést és a bocsánatkérő levelet megkapja az 
Önkormányzat, de az egyezséghez a Képviselő-testület utóla-
gos jóváhagyása szükséges. 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
A Római Katolikus Egyházközséggel kötendő bérleti szerződés jóváhagyása 

A polgármesteri beszámoló kapcsán kialakult helyzetben a képviselők egyhangú szavazással fogadták 
el a következő határozatot.
191/2015.(VII.21.) Kt. határozata:
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi 
és Iskolai Könyvtár elhelyezése érdekében a Római Katolikus 
Egyházközség tulajdonában álló, Kerepes 4/2 hrsz-ú, termé-
szetben a 2144 Kerepes, Szabadság út 246. szám alatti, könyv-

tár megnevezésű ingatlan bérletére vonatkozó, az előterjesztés 
melléklete szerinti, Kerepes Város Önkormányzata, mint Bér-
lő és a Római Katolikus Egyházközség, mint Bérbeadó között 
megkötendő, bérleti szerződésben foglaltakkal egyetért.
Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződést aláírására.

Felújítási munkálatok elvégzése a Római Katolikus Egyházközségtől könyvtár céljára bérelt ingatlanon
Franka Pál Tibor ismertette, hogy a tervek szerint két ütemben 
fogják kivitelezni a munkálatokat, amely - ha megszavazzák – 
másnaptól el is kezdődik. A munkálatok elvégzésére előzete-
sen 3 millió Ft-ot irányoztak elő, melyet az önkormányzat Kft-
je végez majd. A rövid időre való tekintettel, alvállalkozókat is 
bevonnak – ismertette Klacsán István ügyvezető. 

Kérdéses a könyvek leltározása, amely tételes ellenőrzés esetén 
jelentős időt igényelne. Oláh János jegyző a darabszám szerint 
számolással mennyiségi leltár felvételt javasolt. Vígh János a 
leltározás hoz további költség rendelését tartotta járhatónak.
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 IGEN  
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Kerepes Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
192/2015.(VII.21.) Kt. határozata:
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerepe-
si Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által a Városi 
és Iskolai Könyvtár elhelyezése érdekében a Római Katolikus 
Egyházközség tulaj-donában álló, Kerepes 4/2 hrsz-ú, termé-

szetben a 2144 Kerepes, Szabadság út 246. szám alatti, könyv-
tár megnevezésű ingatlan felújítására benyújtott 1.510.000,-Ft, 
valamint bruttó 1.035.000,-Ft, összesen 2.545.000,-Ft összegű 
árajánlatot elfogadja. 
A könyvtár költöztetése előt, még az  iskola épületében meny-
nyiségi leltár felvétel, illetve az új helyen, 2015. december 31-ig 
tételes leltár készüljön el.

A kerepesi 0225 hrsz.-ú kivett „vízmű” megnevezésű Magyar állam tulajdonában, Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásról szóló 
143/2014.(VI.30.) Kt. határozat megerősítése
Franka Pál Tibor elmondta, hogy csak Kistarcsával közösen 
tudtak pályázni az ivóvízminőség-javító pályázaton, s amit az 
egymilliárd forintból a vízmű épületére fordítottak, abban Kis-
tar-csának is van része. Kistarcsa az ingatlan felére tart igényt. 
Franka Pál Tibor Gombkötő Róbert kérdésére ismertette, hogy 

abban az esetben, ha a teljes ingatlan Kerepesé lesz, akkor az 
új szolgáltató várhatóan az idén 17 millió forint bérleti díjat fi-
zet Kerepesnek, míg Kistarcsának nem. Ezt az összeget lehet és 
kell a fenntartásra fordítani. Dr. Vaszil László szerint indoko-
latlan vagyonvesztés lenne, ha lemondanának az ingatlanról.
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Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2015.(VII.21.) Kt. határozata:

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 143/2014.(VI.30.) Kt. határozatában foglal-takat megerősítve az alábbi 
határozatot hozza:

1. Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában fog-
laltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdemé-nyezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és az MNV Zrt. vagyonkezelésében) 
lévő Kerepes, Szabadság út 100., 0225 helyrajzi számon felvett, kivett „vízmű” megnevezésű, 6134 m² területű ingatlan 1/1 
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását, s nem járul hozzá Kistarcsa Város Önkormányzatának a 
nevezett ingatlan ½ tulajdoni hányadára vonatkozó kérelméhez.

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
21. pontjában meghatá-
rozott víziközmű-szol-
gáltatási feladatainak el-
látása érdekében kívánja 
tulajdonba venni és ezen 
feladatellátás biztosí-
tásának céljára kívánja 
felhasználni. Az adott 
ingatlanon található Ke-
repes város ivóvíz-háló-
zatának víztechnológiai 
és vízkormányzási fel-
adatait ellátó gépek, be-
rendezések, valamint az 
üzemelte-tő által foglal-
koztatott munkavállalók 
munkahelye. 

3. Kerepes Város Önkor-
mányzata vállalja a tu-
lajdonba adás érdeké-
ben felmerülő költségek 
– ideértve a művelési ág 
szükséges megváltozta-
tásának költségét – meg-
térítését.

4. Az igényelt ingatlan nem 
áll örökségvédelmi, ter-
mészetvédelmi és helyi 
védettség alatt, vala-mint 
nem érinti a Natura 2000 
védettség. 

5. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a Kere-
pes, Szabadság út 100., 
0225 hrsz.-ú ingatlan 
ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kap-
csolatos eljárás során az 
MNV Zrt. felé teljes jog-
körben eljárjon, és va-
lamennyi nyilatkozatot 
megtegyen.

6. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a Kerepes, 
Szabadság út 100., 0225 
hrsz.-ú ingatlan ingye-
nes önkormányzati tulaj-
donba adására vonatko-
zó megállapodást aláírja.
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Tájékoztatom a kedves könyvtári olvasókat, könyvtárhaszná-
lókat, hogy az iskolabővítés kapcsán Kerepes Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Római Katolikus Egyházközség 
tulajdonában lévő Kerepes, Szabadság út 246. szám alatt lévő 
(régi iskolaépület) ingantlant bérli könyvtár céljára. Az épület 
felújítása július 27-én elkezdődött, augusztus 3-ától a könyvtár 
is elkezdte a költözködés előkészületeit, a mennyiségi leltáro-
zást.

Felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy augusztus 17-19. kö-
zött a könyvtári könyveket még át tudjuk venni az iskola 

épületében, a könyvtári részen, 13 és 15 óra között! Kölcsö-
nözni viszont nem tudnak!
Könyvtárnyitó ünnepségre szeptember 19-én kerül sor a 
Szabadság út 246. szám alatt lévő (régi iskolaépület) udva-
rán.
Szeptember 21-től a megszokott nyitva tartási rendben vár-
juk az olvasókat!

Kérjük, látogassa Ön is az új helyen, a Szabó Magda Városi és 
Iskolai Könyvtárat! 
Észrevételeivel, véleményével segítse munkánkat, hogy az Ön 

megelégedésére 
a jövőben minél 
eredményeseb-
ben láthassuk el 
feladatunkat.
Korhatárra és 
érdeklődési kör-
re való tekintet 
nélkül szeretettel 
várunk minden 
kedves könyvba-
rátot!
Látogassa az ide-
iglenes honla-
punkat is http://
kerepeskonyvtar.
shp.hu, keresse 
facebook olda-
lunkat!

G. Tóháti Ilona 
könyvtárvezető

SZEPTEMBERTŐL ÚJ HELYEN 
A SZABÓ MAGDA VÁROSI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR

Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár 
nyitva tartása
Hétfő:    12-18 óra
Kedd:     10-17 óra
Szerda:    12-18 óra 
Csütörtök:    12-18 óra 
Péntek:    10-17 óra

A napokban az egyik kerepesi közélettel foglalkozó face-
book-csoportban egy lakos jelezte, hogy problémái akadtak az 
adótartozás miatt forgalomból kivont autójával. Hogy a jövő-
ben ne fordulhasson elő ilyen kellemetlenség senkivel, a köv-
etkező tájékoztatást adjuk:

Amennyiben az adózónak egy éven túli gépjárműadó tartozá-
sa van, a következő eljárásra számíthat:

1. A helyi adóhatóság fizetési felszólítást küld 8 napon belüli 
fizetési határidő megjelölésével, tájékoztatva az ügyfelet a 
gépjármű lehetséges forgalomból való kivonásáról.

2. Ha az adózó a felhívásra nem reagál, az adóhatóság 
kezdeményezi a gépjármű forgalomból való kivonását.

3. Az illetékes okmányiroda határozatban intézkedik a gép-

jármű forgalomból való kivonásáról, amit megküld az 
adózó és a polgármesteri hivatal részére is.

4. A kivonásról szóló határozat a kézbesítéstől számított 15. 
napon jogerőre emelkedik.

5. Ha az adózó ez idő alatt a tartozását nem fizette meg, ak-
kor a tulajdonában álló gépjármű a forgalomban nem vehet 
részt, és a jogerőre emelkedést követő 5 napon belül a gép-
jármű forgalmi engedélyét és hatósági jelzését az okmány-
irodában köteles leadni.

6. Az adózónak lehetősége van tartozását rendezni a határozat 
jogerőre emelkedéséig, anélkül, hogy a gépjármű ki lenne 
vonva forgalomból.

7. Amennyiben a gépjárművet a forgalomból kivonták, az 
adóhatóságnak személyesen bemutatott befizetési bizonylat 
alapján az adóhatóság intézkedik a gépjármű forgalomba 
való visszahelyezéséről.

Farkas Domonkos

Adó hírek

Gőzerővel zajlik a régi-új könyvtár felújítása
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Hadigondozotti FELHÍVÁS
Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre.

Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló 
T/4972. számú törvényjavaslatot. 

A törvénymódosítás - kibővítve az eddigi jogo-
sultak körét - támogatást kíván nyújtani a má-
sodik világháborúban elesett, eltűnt és hadifog-
ságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok 
özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, 
akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 
1945. május 9-e között a volt magyar királyi hon-
védség és csendőrség kötelékében szolgált, füg-
getlenül állományviszonyától és rendfokozatától, 
és attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Bé-
keszerződés következtében más ország állampol-
gárává vált.

A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozot-
ti jogosultságot azon magyar állampolgárok - volt 
hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondo-
zott családtagok – számára is, akiket 1949. január 
1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, azonban 
pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy 1949-
ben politikai okból megszüntették, kérelmét el-
utasították, vagy kérelmét politikai okból elő sem 
terjesztette. 

Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe ke-

rülnek, akiknek férje Magyarországról vonult be, de 
– lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más állam pol-
gára.

A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátás-
ra jogosultak havi rendszeres járadékának össze-
gével, mely az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 30%-a. 

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet 
a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi 
és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerüle-
ti) hivatalában, külföldön élő és Magyarországon 
lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező 
kérelmező esetében Budapest Főváros Kormány-
hivatalánál. 

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét 
egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és 
hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hi-
telt érdemlő módon kell igazolni. A járási hivatal 
a kérelemről határozattal dönt, amelynek alapján a 
kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhi-
vatal fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal 
együtt, vagy ennek hiányában önállóan.
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És amire szintén büszkék lehetünk!
A Zöld-Híd Régió Kft. felhívta figyelmünket arra, hogy Kerepes 
lakossága kiemelkedő aktivitással gyűjti a zöldhulladékot. Össze-
hasonlításképpen íme pár adat:
Kerepes:
Háztartásszám: 3 425
IDEI ÁLLAPOT A 29. HÉTIG 123 TONNA
TAVALYI ÁLLAPOT A 29.HÉTIG 106,5 TONNA
XY környékbeli település:
Háztartásszám: 3 500
IDEI ÁLLAPOT A 29. HÉTIG 86 TONNA
TAVALYI ÁLLAPOT A 29.HÉTIG 70,5 TONNA

Örömteli, hogy városunk példát mutat környezettudatosságból.
Így tovább, HAJRÁ KEREPES!

Az esküvő előtt beszélgettem a Pávakör Egyesület tagjai-
val. Őszintén megmondom, voltak bizonyos sztereotípiáim: 
azt hittem, egy ilyen hagyományőrző csoport nem csinál mást, 
mint mereng a múlt szépségein és csöndben nosztalgiázik a 
fiatalkori emlékeken. Egy passzív és unalmas előképpel csöp-
pentem közéjük.

Beszélgetésünk alapját az adta, hogy idén egy számomra 
rejtélyes minősítőre készülnek. Annyit tudtam csak, hogy a ke-
repesi tót hagyományokat ápolják, de hogy ez valójában mit je-
lent, arról nem sok fogalmam volt. Mikor odaértem, kedvesen 
fogadtak. Leültünk és belevágtunk a beszélgetésbe.

Először is azt tudtam meg, hogy negyven(!) éve működik 
az egyesület. Felrémlett bennem, hogy ha egy közösség eny-
nyi éven át működik, ott kell lennie valami különlegesnek, de 
elképzelni sem tudtam, hogy mi lehet az. A kezdetek kapcsán 
megtudtam, hogy Kerepesen még a hatvanas években is tótul 
beszéltek az emberek a boltban, a templomban, az utcán és a 
kocsmában egyaránt. Tót ruhákban jártak-keltek, tót ételeket 
főztek, tótul éltek. A hetvenes évekre azonban nagyarányban 
települtek be a Kárpát-Medence különböző részeiről. Egyre 
több vegyes házasság köttetett, egyre gyakrabban lehetett ma-
gyar szót hallani. Aki azonban tótul nőtt fel, az haláláig tótul 
élt. Az újabb generáció a keveredés miatt kezdte elhagyni a tót 
szokásokat. Ekkor merült fel az igény, hogy létre kéne hozni 
egy hagyományőrző kört (mely 1998-tól működik egyesület-
ként) mely óvja és továbbadja mindazt az értéket, melyet e kö-
zösség évszázadokon keresztül teremtett. 

Eltelt 40 év és beszélgetünk. Próbálom megfejteni a titkot 
és közben arra ocsúdok, hogy bár semmilyen szlovák kötődé-
sem nincs, mégis kezdem köztük otthonosan érezni magam. 
Kedves, őszinte mosolyokat látok magam körül. Kiderül, hogy 
majd’ százan vannak az ovisoktól  a nyugdíjasokig. A gyerekek-
ből álló, 17 éve működő Kisvirág Táncegyüttes - csakúgy, mint 
a nagyok - minden héten próbál és hétről-hétre fellép valahol.  
A nyáron például Gödöllőn, Mogyoródon, Maglódon, Csö-
mörön, Vecsésen és persze Kerepes különböző rendezvényein. 
Táncolnak, énekelnek, játszanak, sütnek-főznek, esznek-isz-
nak. Mosolyognak, jól érzik magukat. Élnek. Kezdem gyaníta-
ni ez a titok. Ez vonzza a gyerekeket és a szüleiket ide, ez tartja 
életvidáman és fiatalosan az idősebbeket. Közösségben élnek, 
aminek az értékét ebben az individualizált, atomjaira szakadt 
társadalomban sokan nem is ismerjük. 

Közben egyre többen leszünk. Sűrű ez az év mondják, de 
közben boldogan csillan a szemük. Sok a program ráadásul no-
vemberben jön a Minősítő. „Na igen, mi is az?” kérdezem. So-
káig nem értem, de türelmesen magyarázzák tovább. A végére 
összeáll bennem valamiféle kép.

Kétévenként  megversenyeztetik a hagyományőrző egyesü-
leteket. Jeleneteket adnak elő autentikus formában, a Pávakör 
például a „Farsangi Menyecske Emelés” műsorszámmal. Szá-
mít minden: az étel, a beszéd, a tánc, az ének, a ruházat, a kie-
gészítők. Minden. Hasonlóan, mint a sportban aranyat kapnak 
a legjobbak, vagyis arany minősítést. Két arany minősítés után, 
ha a harmadik is arany – vagyis tökéletes a produkció – örökös 
arany minősítést kapnak. Ha elszúrják, kezdhetik újra az ara-
nyak gyűjtését. Ezért hát e nagy izgalom. 

Nemrég volt szerencsém látni az egyesület idősebbjeit a 
színpadon. Több előadás lement előtte, melyek a végén tapsot 
kaptak. De amikor a pávakörösök elkezdték ropni, a közönség 
már előadás közben tapsolva csatlakozott a ritmushoz és a vé-
gén ovációban tört ki. Csodás volt látni ennyi életerőt ennyi 
idős emberben! Csodás volt tapasztalni, hogy mekkora örömöt 
tudnak okozni a közönség számára! Szívből kívánom, hogy no-
vemberben is tapsvihar közepette jöjjenek le a színpadról, mint 
a hagyományőrzés örökös bajnokai!

Hajrá Pávakör!                                              Farkas Domonkos

Velünk élő hagyomány
Két hónapja újságunk mellékleteként olvashatták Kerepes Vá-

ros Önkömányzat és a választókerületi FIDESZ közös felhívását 
a kárpátaljai magyarok számára indított adománygyűjtésre. Az 
akció olyan jól sikerült, hogy az 
első szállítmány előző lapzártánk 
után el is jutott a háború sújtotta 
Ukrajnába. Városunk szolidaritá-
sát a nehéz helyzetbe sodródott 
magyar testvéreinkkel szemben 
mi sem bizonyítja jobban: több, 
mint öt mázsa tartós élelmiszert 
gyűjtöttünk össze eddig!

A környező településekkel 
együtt tíz raklapnyi (ebből ket-
tő Kerepesről) árut gyűjtöttünk, 
az első kamion előző lapzártánk 
után érkezett meg a kárpátaljai 
Fancsikára.               Bravó Kerepes!

Amire büszkék lehetünk
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Allergia a nyár végén
Tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, szemviszketés, torok-

kaparás, köhögés, nehézlégzés – a leggyakoribb légúti al-
lergiás tünetek. 2013-ban közel minden 3. embernek volt 
valamilyen légúti allergiája az Európai Unióban. 

Az allergiás betegek jelentős része nem vagy csak későn 
megy orvoshoz. 

A parlagfű és a feketeüröm a két leggyakrabban allergi-
ás panaszokat okozó gyomnövény már júliusban elkezdi 
termelni a pollenjeit, és ontja azokat az első fagyokig.

Az allergiás tünetek enyhítésében ma már hatékony 
gyógyszerek állnak a rendelkezésünkre. Az akár vény 
nélkül kapható antihisztamin hatású tabletták hatéko-
nyan csökkentik a tüsszögéssel, orrfolyással, viszketés-
sel járó allergiás tüneteket. Az allergiás orrdugulás igazi 
gyógyszere a szteroid tartalmú orrspray, amely orvosi 
vényre vásárolható meg a patikákban. Ezek csak mikrog-
ramnyi mennyiségben tartalmaznak szteroidot, helyreál-
lítják a gyulladt orrnyálkahártya egészséges szerkezetét 
és funkcióját, megszűntetik és megelőzik az orrdugulást, 
és tartósan, akár hónapokig vagy évekig lehet használni 
őket anélkül, hogy függőséget alakítanának ki.

Az asztma még ma is egy félelmetes hírű betegség, 
de megfelelő gyógyszeres kezeléssel az asztmás betegek 
többsége teljes életet élhet. Fontos, hogy az asztmás bete-

geknél legyen kéznél a rohamoldó gyógyszerük, és hasz-
nálják azokat, ha kell. Ha gyakran, azaz egy héten belül 
2-nél többször kell belélegezniük a sürgősségi gyógysze-
rüket, az azt jelzi, hogy az asztma nem kontrollált, azaz 
a betegnek el kell kezdenie használni a megelőző hatású 
gyógyszereit, vagy változtatni kell azok alkalmazásán. Az 
asztma gyógyszereit a háziorvos is akár egy éven át felír-
hatja kiemelt támogatással, ha a beteg rendelkezik az erre 
vonatkozó tüdőgyógyász szakorvosi javaslattal.

A pollenekkel szemben védekezhetünk úgy is, ha gyak-
ran megmossuk az arcunkat, hajunkat, illetve ha pollen-
szűrőt alkalmazunk a lakásban, az autóban. Hatékony 
eszközök állnak a rendelkezésünkre, amelyekkel fájdal-
matlanul és gyorsan ki tudjuk mosni az orrunkat, eltá-
volítva onnan az allergiás panaszokat okozó polleneket.

Lehetőleg kerüljük a szabadban való tartózkodást a 
pollencsúcsok idején, ha tehetjük, akkor korán reggel 
intézzük el a dolgainkat, délután pedig zárkózzunk be a 
szobánkba.  
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Hagyományos tót esküvő
A Pávakör Egyesület őrzi híven a tót szokásokat, s 
akadt egy fiatal pár ,Birinyi Márton és Szabó Bernadett, 
akik ezek szerint kötött házasságot. A rendkívül gazdag 
hagyománykincset felvonultató esemény bár egyér-
telműen a két család és a fiatalok ügye, mégis túlnőtt 
ezen, hiszen az egész falut érdekelheti, hogyan zajlott 

le a jeles esemény. Részleteiben nem magyarázzuk el, 
mi, s hogyan történt, de képeinkkel igyekszünk meg-
eleveníteni a fontosabb pillanatokat. A mennyasszonyt 
kikérő menet a Forrás Művelődési Házból indult, a 
templomi esküvőt követően is ide tértek be, itt zajlott 
a lakodalom.

Készülődik a vőlegény Öltöztetik a menyasszonyt Megérkezett a menet a lányos házhoz

Szülei kihozták a menyasszonyt Lányok és asszonyok körbetáncolják a 
menyasszonyt
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No most már egy picit lazíthatunk

József atya összeadja a jegyeseket, akiknek 
a fején közben rozmaring koszorú van

Tánc a főúton

A menyasszony búcsúzik édesanyjától: 
Köszönöm anyám, hogy felneveltél….

Franka Tibor polgármester köszönti az ifjú házasokat, s a 
reménybeli gyarapodás esetére 30.000 Ft támogatást ad át. Jelzi, 
ha ikrek születnének, akkor megduplázza.

Nyisd ki babám az ajtót

Megérkeztünk a templomhoz

A vőlegény búcsúzik kedves pajtásától
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VILLANYMOTOR
JAVÍTÁS, 

TEKERCSELÉS
Ruzicska János

Cím: 
2146 Mogyoród, 

Mély út 6.
Tel: +36/20-525-4801

A cikk írása idején  még zajlik a Kerepesi Német Önkor-
mányzat által szervezett ifjúsági és gyermektábor előkészülete, 
a Barber tanyán. Sajnos Szécsi Zsuzsa tanár néni nem lesz a 
táborban, legföljebb csak vendéggént, ezúton is jobbulást ki-
válnunk neki és mielőbbi gyógyulást a begipszelt lábnak. Ez-
zel együtt kemény feladat előtt állunk, 
mivel ennyi gyerek még sosem volt a 
táborunkban, de szerintem Kerepesen 
sem igen, mivel a létszám több mint 
félszázra nőtt az idén.

Sátor jelleggel, de nem kötelező ott 
alvással hirdettük meg idén is a tábort, 
melynek napi 5 étkezéssel és a temér-
dek programjával vártuk a gyerekeket. 
A sztárvendégek előre láthatóan: Patai 
Anna – Fekete Zsolti és persze Csordás 
Tibi (Fieszta). Ők látogatnak el a gye-
rekekhez egy esti tábortűzhöz, vagy 
épp közös vacsorához. Kiskunmajsára 
buszutazásra megy a gyereksereg és az Aqua-park, Aqua Wor-
ld és a D-Becah is a kerepesi gyerekektől lesz hangos.

Ezúton köszönet a KHT – munkásainak, akik a táborra 
már feltehetően megtisztítják a Barber tanya körüli közterü-

letet a sok lakossági szeméttől, zöldhulladéktól, amit kedves 
lakótársaink odahordanak. Épp mielőtt e sorokat leírtam, ér-
tem tetten egyébként már a sokadik szemetelőt. Ő a zöld hul-
ladékától vált volna meg, de felszólításom követően haza vitte. 
Előtte lótrágyát szórtak a szántóra, gondolva azzal jót tesznek. 
Ha nem tartjuk tiszteletben egymás tulajdonát, mindenki azt 
visz oda, amit akar. Zöld hulladékot követi a kommunális, 
majd a törmelék és a többi szemét is.

A „Juliális” utcabál a Mező utcában ismét szuper hangulat-
ban zajlott, nagyon jól érezte magát mindenki. Külön köszönet 
a segítségért és a szervezésért minden kedves érintettnek. Az 
ének iskolájának nyertese, Farkas Zsolti itt is vendég volt. Fo-
tók a Facebook (NÖK) oldalán láthatók.

Hamarosan készülünk a Sör-
fesztiválra, pedig még véget sem ért 
a nyár. Az idén Peller Anna lenne a 
vendég a fesztiválon és terveink sze-
rint Peller Károlyt is szeretnénk is-
mét a kerepesi színpadon látni.

Ezt megelőzően azonban van egy 
új program ajánlatunk a kedves olva-
sók részére. A Zöldség – Gyümölcs 
kiállítás augusztus 29-30-án lesz lát-
ható a Forrás Művelődési Házban. 
A nevezéseket - és az értékes díjak 
mellett megrendezendő - kertésze-
ti versengést Gróf Katalin várja. Az 

ötlet nem új, csak folytatjuk a nemes 
hagyományt, amit kerepesi civilek évekkel ezelőtt kezdtek el.

Springer Friedrich

Vakáció az 
óvodában
Óvodásaink a nyári időszakról 
fényképeikkel számoltak be
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Felhívás – Meghívás
Előzetesen már jeleztük, most már konkrét időponttal 
hívjuk az énekelni vágyó kerepesi  lányokat és fiúkat, 
hölgyeket és urakat ,néniket és  bácsikat a Kerepesi 
Városi Kórus első alkalmára.
A tájékoztató első találkozás és egyeztetés időpontja  
2015. szeptember 17, csütörtök 18 óra. 
Tudván, hogy a kotta ismerete és olvasása nem rutin-
szerű mindenki számára, így jó hang, jó kedv és lelke-
sedés szükséges a részvételhez, valamint betöltött 16. 
életév.
Karvezető: Tápai Dóra ének-zene tanár, karvezető, a 
gödöllői F. Chopin Zenei AMI tanára.

Szeretettel várunk mindenkit!

Felhívás
A Kerepesi Körtéfa Fesztivál keretén belül ismét fő-
zőversenyt hirdetünk szeptember 6-ra.
Az alábbi jelentkezési lap kitöltésével és leadásával 
várjuk a csapatok jelentkezését. A részvétel csak elő-
zetes jelentkezés alapján lehetséges.
A Főzőversennyel kapcsolatban felmerülő kérdése-
ikkel keressék munkatársainkat a 28/560-360-as és a 
20/559 89 21-es telefonokon, vagy személyesen a For-
rás Művelődési Házban.

JELENTKEZÉS FŐZŐVERSENYRE / KEREPESI 
KÖRTÉFA FESZTIVÁL -2015.SZEPTEMBER 6.

Név:

Elérhetőség:

A Kerepesi Körtéfa Fesztivál eddigi támogatói
•	 Kerepes	Város	Önkormányzata
•	 Forrás	Művelődési	Ház
•	 Országos	Szlovák	Önkormányzat
•	 Pest	Megyei	Szlovák	Önkormányzat
•	 FNK	Kft.	-	Fekete	család
•	 Szilas	TV
•	 Al	Capone	Pizzeria
•	 Tóth	Pékség	–Kerepes
•	 Caussade	Semences	Hungary	Kft.	Kerepes

Vásároljon közvetlenül a gyártótol! 
Nyomtatókazetták, tonerek, tintapatronok 

kedvező árakon minden tipushoz, illetve 
vállaljuk nyomtatók másológépek 

forgalmazását, bérbeadását és szervizelését is! 
Nyomtatovásárlás esetén ingyenes szaktanácsadás, a késöbbi hor-
rorisztikus tonerköltségek elkerülése végett! Mailen vagy telefonon 

kérjen ajánlatot most, azonnal válaszolunk: 
info@bestunion.hu • tel.: +36 30 933-0653
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„Ha úgy mozdulsz ahogy Te is kezdted, meglepődsz, hogy mit bír el a tested.
Ez a mozgás szép és élvezetes, azért, mert TERMÉSZETES.” /Etka Anyó/

Erőgyűjtés a velünk született képességünk segítségével
Sokan gondolják úgy, hogy csak  fiatal korban lehetünk 

erősek, egészségesek, mert az életkor előrehaladtával az erő 
csökken, az egészség megromlik. Ennek nem kell, hogy így le-
gyen. Mindannyian ismerünk idős, egészséges, jókedvű embe-
reket, akik bizonyítják, hogy szellemi és fizikai aktivitásunkat 
életünk végéig képesek megőrizni. Vajon mi lehet a titok?

Erre Etka Anyó adta meg a választ, aki - tanulmányozva a 
gerinces élővilágot - megfigyelte, hogy minden gerinces, lete 
végéig megőrzi frissességét, rugalmasságát, életerejét, a termé-
szetes erőgyűjtő képességének állandó használatával. Ez alól 
csak az ember kivétel, aki sok esetben elnyomja, figyelmen kí-
vül hagyja a vele született erőgyűjtő képességét, ami által meg-
szegi a természeti törvényeket ,ezért  egészségével fizet. Az a 
szerencse, hogy ezt a képességünket  nem veszítjük el az évek 
során, újra aktivizálható. 

Hogyan?
Ha odafigyelünk a természetes testtartásunkra, légzésünk-

re, mozgásunkra, vagyis segítjük a test normális működését, 
akkor lassan, fokozatosan „emlékeznek” izmaink, légzőszer-
vünk arra, ahogy kezdtük az életet. Ismét  helyre áll a termé-
szetes egyensúly nemcsak fizikai, hanem mentális vonatkozás-
ban is. Elindul egy megújító folyamat: Napról-napra növekszik 
vitalitásunk, állóképességünk, megszűnnek fájdalmaink, rossz 

közérzetünk. Ezektől a terhektől megszabadulva egyre ki-
egyensúlyozottabbá, felszabadultabbá válunk. Egyre jobban 
működni fog természetes táplálkozás iránti igényünk is, mely 
lehetővé teszi a testsúly szabályozását, a számunkra ideális 
alak elérését.

Mindez nem elérhetetlen, csupán elhatározás kérdése. Meg 
kell tapasztalni, hogy bizonyossá váljanak a fenti tények. Erre 
jó lehetőség  nyílik augusztus utolsó hetében, amikor 3 ingye-
nes foglalkozáson lehet megismerkedni az Etka Módszerrel. 
Szeptembertől pedig a rendszeres foglalkozásokon lehet to-
vábbi tapasztalatot gyűjteni.

Az egészséges táplálkozás útvesztőjében segít eligazodni az 
Erőgyűjtő Klub tervezett előadás sorozata. Májusban  sok ér-
deklődőt vonzott a cukorbetegség megelőzéséről, kezeléséről 
szóló, kóstolóval egybe kötött előadás. Ismerkedtünk a gyó-
gygombák áldásos hatásaival. A továbbiakban  táplálkozási ta-
nácsadónk segítségével  megbeszéljük, milyen ételek segítik a 
magas vérnyomás, a szív és érrendszeri problémák, az elhízás, 
a stressz, a mozgásszervi betegségek  kezelését. Az előadások 
időpontjairól és témáiról  az újságban adunk hírt.

Miklós Erika  az Etka Módszer vezető oktatója, egészségtan 
tanár 0036-30/359-605 

Számos kerepesi család, nagyszülők a náluk nyaraló uno-
káikkal és természetesen a lelkes pedagógusok és művelődési 
ház munkatársak július végén várva várták a Kalamajka Tá-
bort. Elérkezett ebben az évben is, idén már a VIII. alkalom-
mal, 21 gyermek részvételével a Forrás Művelődési Házban. 

 Az évek óta visszajáró gyermekek mellett új táborozók és 
kistestvérek is jöttek. Nagyné Mándy Katalin és két segítője; 
Fónagy Gabriella és Szűcs Melinda lesték és keresték minden 
pillanatban a gyerekek vágyait, az épületen belül és a kirán-
dulásokon a lehető legnagyobb figyelemmel és odaadással 
dolgoztak.

A programok összeállításában, napi teendőkben a műve-
lődési ház munkatársai folyamatosan részt vettek, előkészítve 
mindig az aktuális ételt, italt, kézműves anyagokat, de a ki-
rándulások is biztonságosabbak voltak, hogy több felnőtt volt 
a gyerekekkel.

Nagyon fontos és örömteli megemlíteni, hogy többen 
segítették önkéntes munkájukkal, felajánlásaikkal a tábort, 
amelyet ezúton is nagyon megköszönünk az Aranyeső Nyug-
díjas Klubnak a szeretettel készített finomságokért, Usák Ist-
vánnak a fagyikért, Teri zöldségesnek és Paksi Imrééknek a 
nélkülözhetetlen friss gyümölcsökért, Ragoncza Imrének és 
Egervári Györgynek a felajánlott foglalkozásokért Lics Zol-
tánnak a szállításért.

A Forrás Művelődési Ház honlapján (www.kerepesmuv-
haz.hu) a Galériában képes beszámolót láthatnak a sokszínű 
programról, de hadd említsem meg, hogy agyagozás, tűz-
zománcozás, lovaglás, Szentendrei Skanzen látogatás, Duna 
parti séta, Jurta építés, íjazás, bőrözés, só liszt gyurmázás, 
gyöngyfa készítés, dráma foglalkozás és táncház is része volt 
a nagy „Kalamajkának”.

Köszönjük a résztvevőknek, a munkatársaknak a segítők-
nek és a felajánlóknak még egyszer, hogy hozzájárultak a tá-
bor sikerességéhez, jó hangulatához a gyermekek örömére!

Jövőre ugyanitt!

VIII. Kalamajka Tábor a Forrás Művelődési Házban
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A Szilasligeten megalakult NYUSZI KULTURÁLIS EGYESÜLET keretein belül hét-
fői napokon működik a NYUSZI KLUB, mely különféle rendezvényeket, kirándulá-
sokat stb. szervez. 
A NYUSZI (Nyugdíjas Színjátszók)  Társulata is az Egyesület tagjai.

Klubnapok
aug. 24-én   az előbbiek mellett –   
   Keresztszemes és tű goblein
   készítés, 
aug. 31.   Aktiviti játék, 
szept. 7. és 14.-én  Quilling technika 
   (papírcsík), kvíz játékok stb.

A nyári szünet után a NYUSZI KLUB megnyitotta kapuit a megszépült Szilasligeti Közösségi 
Házban, ahol hétfő délutánonként 14-16 óráig tartjuk a klubfoglalkozásokat. Minden alka-
lommal lehetőség van különféle játékokra (kártya, sakk, dominó stb.). 
A kb. 20 perces Meridián torna minden alkalommal felfrissít bennünket.
Kirándulások
•	 2015.	08.	25.-én	(kedden	)	egész	napos	kirándulást	 szervezünk	a	VÁCRÁTÓTI	ARBORÉTUMBA.	Belépődíj:	450,-	Ft/fő.	

Utazás HÉV-vel, majd Gödöllőről busszal. A busz 7.50-kor és 11.20-kor indul. Vissza óránként van járat..
•	 2015.szeptember	21.-én	(	hétfő)	egynapos	utazást	szervezünk	NAGYKÁTÁRA,	a	szépen	felújított	strand	és	termálfürdőre.	Az	

egésznapos nyugdíjas belépőjegy ára 1.600,- Ft/fő, 10 fő felett 10 % kedvezményt adnak. A belépőjegy ára szauna használattal 
1.700,- Ft/fő.  A különjáratú busz a Szilasligeti buszfordulótól indul és Kerepesen is megáll oda-vissza. Az utazás költségét a 
jelentkezők létszámától függően a későbbiekben közöljük!

Mindkét kirándulásra 2015. augusztus 24-ig személyesen kell jelentkezni a hétfői klubnapokon a Szilasligeti Közösségi Házban. 
Jelentkezni és befizetni Kamhal Györgyné – Irénkénél lehet! Telefonszám: 06-30-553-4479.  A kirándulásokra és a klubnapokra 
mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

SziDné
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ALDI
Az ALDI 110 bevásárló üzlettel rendelkezik Ma-

gyarországon és továbbiakat is terveznek nyitni. 
Ennek az üzletpolitikának a keretében nyílt meg 
nálunk, a Szabadság úton, az egykori Profi helyén 
a Kerepesi ALDI: 

Az épületet teljesen átalakították, s berendeztek 
benne egy elegáns és komoly kínálatot biztosító be-
vásárló központot. A megnyitó napján, augusztus 
6-án, igen nagy tömeg rohanta meg az üzletet, ami 
bizonyítja, hogy a kerepesiek és a kistarcsaiak élnek 
a lehetőséggel, bizonyára nem csak a nyitási akciók 
miatt volt ilyen kelendő sok portéka. A cég célki-
tűzése szerint magas minőségi követelményeknek 
megfelelő árukat igyekszik kínálni vásárlóiknak, 
lehetőleg alacsony árakon.

Franka Tibor polgármester a megnyitón elmond-
ta, hogy a bezárt Profi épületben később üzemelő 
cégek nem váltották be a reményeket. Sok kifogá-
solni valót lehetne említeni, de a kulturálatlan állapot most végre rendezetté 
vált. Az ALDI 100 millió Ft feletti beruházásával már senkinek sem kell szé-
gyenkeznie.

Polgármester úr hosszas tárgyalásokat folytatott az ALDI vezetőivel, s el-
érte, hogy a cég 1 millió Ft-al támogatja a kerepesi gyerekek úszásoktatását 
azzal, hogy a buszközlekedést számukra biztosítja. Másrészt a lejárat előtti 
termékekből folyamatosan juttatnak adományokat szociális célra kerepe-
si rászorulóinak, a város Családsegítő Szolgálatán keresztül. Természetesen 
mindezek felett Kerepes számíthat az ALDI – forgalomtól függő – iparűzési 
adóbefizetésére is.

Az ALDI egy hagyományos, visszafogott cég, amely sokkal inkább az áruk 
minőségével, a kényelmes vásárlási lehetőség biztosításával, az udvarias ki-
szolgálással és a jó árakkal kívánja a vevőit megtartani, s kevésbé a látványos 
és erőszakos marketinggel. Ennek jegyében kérték riporterünket, hogy keve-
set fényképezzen, s azt is csak az épületen kívül tegye.

További részletekről Fülep Csongor értékesítési vezetőtől érdeklődtünk
Hogy tudták elérni ezt a nyitás napján végig tapasztalható, igen komoly 

vásárlói létszámot?
Minket is meglepett a vásárlói érdeklődés ilyen mértéke, ami a sikeres be-

mutatkozás és a szórólapok eredménye. Továbbá már napok óta láthatták 
az erre utazók a zászlókat, feliratokat, léggömböket, így mindenki tudhatta, 
hogy ma lesz az üzlet megnyitása, sokan már csak kíváncsiságból is betérnek.

Milyen nyitási akcióval várták a vevőket? 
A szokásos akciókon kívül műszaki termékekre is adunk ebben a néhány 

napban jelentős kedvezményt.
Milyen az árfekvése az ALDI-nak összehasonlítva más áruházakkal?
Ma szinte nem lehet olyat kijelenteni, hogy melyik a legolcsóbb, mivel az 

üzletek akciópolitikával igyekeznek vonzónak mutatkozni. Az akciók pedig 
időről időre változnak, mikor, mi olcsóbb itt, vagy ott. Akcióktól független, 
átlagos árukosár összehasonlításban az ALDI jó helyen áll.

Milyen vállalat az ALDI?
Egy német családi vállalkozásból nőtt ki, s ma is csa-

ládi tulajdonban van. Nem tagadjuk a német hátteret, 
eleinte főleg német és osztrák árut kínáltunk a vevők-
nek, de fokozatosan nyitottunk a magyar beszállítók felé. 
Ma már az árucikkek több mint a fele Magyarországról 
származik.

Mekkora ez az épület?
A teljes területünk 850 m2, ebből 630 m2 az eladótér, 

beleértve a pénztársort és az előteret is. A raktárunk 120 
m2, ami komoly kihívást jelent az üzletvezetőnek az áru-
rendelést illetően.

Mennyire terjeszkedik az ALDI Magyarországon?
Országos lefedettségre törekszünk, így sikerült Kere-

pesen is üzletet nyitnunk. Terveink szerint évente 6-10 
új üzlettel kívánjuk bővíteni a hálózatunkat. 

Windhager

Egy elégedett kerepesi család bevásárlás után

Székács Tibor, az ALDI egyik vezetője és Franka Tibor polgármester
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Több szexuális jellegű bűncselekmény és lopás írható annak a 23 éves kerepesi férfinak a számlájára, 
akit 2015. július 30-án fogtak el a rendőrök. A bíróság elrendelte előzetes letartóztatását. 

Szilasi rémálmok
A gödöllői rendőrök 2015. július 30-án fogták el S. Szilárd 23 éves kerepesi lakost, majd előállították a Gödöllői Ren-
dőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. 

•	 A	megalapozott	gyanú	szerint	a	férfi	2012.	július	22-én	hajnalban	az	ablak	megrongálásával	bejutott	egy	62	éves	
kerepesi nő házába, és különböző használati tárgyakat vitt el. 

•	 2012.	szeptember	1-jén	a	hajnali	órákban	a	nyitott	ajtón	keresztül	ismét	visszament	a	házba	és	ezúttal	az	alvó	
sértettel megpróbált közösülni. A férfi közel egy évvel később – 2013. augusztus 4-én, 4 óra körüli időben - újra 
megjelent a 62 éves asszony kerepesi otthonában és az ablakon bejutva dulakodni kezdett a sértettel, majd lefogta 
az asszonyt és szexuális cselekmény végrehajtásra kényszerítette.

•	 A	nyomozás	során	kiderült,	hogy	az	elkövető	2014.	február	2-án,	2014.	augusztus	10-én,	illetve	2015.	július	26-án	
a hajnali órákban a nyitott ajtón keresztül, illetve egy esetben az ablak benyomását követően másik három sértett 
kerepesi házába is bejutott és őket is szexuális cselekményre akarta kényszeríteni. Mindhárom nő ellenállt, dula-
kodott a gyanúsítottal, melynek eredményeként a férfi elmenekült a helyszínekről.

A gyanúsított a bűncselekmények elkövetését elismerte. Az 
illetékes bíróság 2015. július 31-én elrendelte a férfi előzetes le-
tartóztatását, a Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 
vele szemben erőszakos közösülés bűntett kísérlet, szexuális 
kényszerítés bűntett, szexuális erőszak bűntett és lopás bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást.” 
(borsonline.hu)

Érdeklődésünkre a Gödöllői Rendőrfőkapitányság azt vá-
laszolta, hogy a nyomozásra való tekintettel nem kívánnak 
több információt adni, mint ami a sajtóban megjelent. Utá-
na jártunk az ügynek, és találtunk egy fiatal édesanyát, akinél 
szintén „látogatást tett” a gyanúsított. Az alábbi interjút vele 
készítettük. Azt mondta, akár arccal és névvel is vállalja mon-
danivalóját, ám mi nem szeretnénk neki semmilyen kellemet-
lenséget okozni, ezért nem közlünk róla semmilyen adatot.

Egy nagy családi házban élünk Szilason, akkor még a fiam-
mal az emeleten laktam, anyámék a földszinten. 2013. február-
jában történt. Sima egyszerű este volt. Lefeküdtünk a fiammal 
együtt, aki akkor még csak hároméves volt. Miközben ment 
a tévé elaludtunk. Arra riadtam fel, hogy valaki lekapcsolja a 
tévét a szobában. Ahogy felnéztem, egy alakot láttam az ágyam 
mellett. Rám dobta a takarót, erre én felpattantam és dulakod-
ni kezdtünk. Nem tudom miért nem kiabáltam… talán hogy 
ne ijedjen meg a gyerek. Kérdeztem tőle, hogy mit akar, amire 
csak annyit mondott: „A p…dat.” Dulakodtunk még egy dara-
big, közben mondtam neki, hogy takarodjon, és hogy itt fek-
szik az ágyban a gyerek. Erre kirohant a hálószobából, de úgy, 
hogy tartotta az ajtót egy ideig, így nem tudtam kijutni. Visz-
szamentem a gyerekhez, hogy megnézzem jól van-e. Szeren-
csére nem kelt fel. Közben hallottam, ahogy kimegy a lakásból. 
Tudni kell, hogy két kutyánk is van a kertben, de egyik sem 
reagált. Akkor sem, amikor elmenekült. Felhívtam anyámat, 
aki az alsó szinten lakott a párjával. Lementünk hozzájuk és 
elmeséltem nekik mi történt, de hitetlenkedtek. Ez valahol ért-
hető, hisz’ a kutyák nem ugattak, én nem kiabáltam és a gyerek 
sem ébredt fel. Magamban tartottam a dolgot, nem meséltem 
el utána senkinek. Viszont a felső szintről leköltöztünk, mert 
nem tudtam tovább ott élni. Így a ház az óta is félig üresen áll. 

Egy évvel később hajnalban jöttem haza a munkából, ezért 
anyuék nem zárták kulcsra az ajtót, hogy ne keltsem fel őket 
a kulcs csörömpölésével. Anyu pasija akkor külföldön dolgo-
zott. Mikor beléptem a házba anyám és a fiam sírva fogadtak. 
Kérdeztem mi történt, mire anyu bocsánatot kért, hogy nem 
hitt nekem. Ugyanaz történt vele is. Azt hitte én jöttem meg 
és kérdezte miért kapcsoltam ki a tévét. Mivel nem jött válasz 
felkapcsolta a kislámpát az ágy mellett. Annyit látott, hogy ez a 
beteg állat letolt gatyával és álló hímvesszővel áll az ágy mellett. 

A férfi rögtön rácsapott a kapcsolón lévő kezére, így a lámpa 
elaludt. Elkezdtek dulakodni. A földre estek, amire felriadt a 
gyerek is és bömbölni kezdett. Erre a tettes felpattant és elfu-
tott. Anyu utána. Annyit látott, hogy átugrott a kerítésen, de 
hogy merre, azt már nem. Visszament a síró kisfiamhoz.

Ekkor úgy döntöttünk, hogy ezt már nem hagyhatjuk any-
nyiban. Reggel elmentünk a kistarcsai rendőrőrsre ahonnan 
továbbküldtek minket Gödöllőre. Ott mondták, hogy éjjel ki 
kellett volna hívni a rendőröket. Mi mondtuk, hogy a halál-
ra rémült kisfiamat nem akartuk további traumának kitenni 
azzal, hogy éjjel még a rendőrség is kijön. Ezért jöttünk mi. 
Közölték, hogy így nem tudnak velünk mit kezdeni. Ekkor 
felkerestük a polgármestert és elmondtuk neki a történteket. 
Ő azonnal intézkedett és így ki is jöttek hozzánk a rendőrök. 
Felvették a jegyzőkönyvet, de használható személyleírást saj-
nos nem tudtunk adni, hiszen a sötétben egyikünk sem látta 
az arcát.

Mindhármunkban mély nyomot hagyott ez a két éjszaka. 
Hónapokig késsel aludtam, és amikor a fiammal egyedül va-
gyunk otthon, mindig a zárt ajtó elé tolom a szekrényt éjszaká-
ra. Utána fél évig pszichológushoz jártunk a gyerekkel. A mai 
napig aggódik, hogy ha a Mikulás be tud jönni a kéményen, 
akkor a rabló is. Rablónak hívtuk, a gyereknek mégsem mond-
hattam el, hogy miért jött valójában. Egyébként olvastam a 
cikket, ahol azt írták, hogy lopással is gyanúsítják, de tőlünk 
nem vitt el semmit.

-Mi volt az első gondolatod, amikor megtudtad, hogy el-
kapták?

-Amikor meghallottam, hogy elkapták, az jutott eszembe, 
hogy basszus, ez mással is megtörtént!  Hányan járhattak így!  
És - ahogy én sem - utána nem tettek semmit, hanem magukba 
fojtották…

Franka úrral még akkoriban abban maradtunk, hogy írunk 
egy cikket erről, hogy mással ez ne történhessen meg. De a 
rendőrök a nyomozás miatt kérték, hogy ne tegyük. Nagyon 
örülök neki, hogy elkapták. És nagyon szeretném látni, hogy 
ki ez… a szemébe nézni. Nem mondanék neki semmit. Csak 
a szemébe nézni.

-Mit tanácsolnál azoknak, akik hasonló helyzetbe kerülnek?
-Először is azt, hogy zárkózzanak be éjszakára és tegyenek 

meg mindent, hogy ne történjen ilyen velük.
-És ha már megtörtént? 
-Ne hagyják annyiban! Akkor se, ha nem hisz nekik senki. 

Akkor se, ha a rendőr azt mondja, hogy nem tud mit tenni. 
Menjenek tovább, ahogy mi mentünk tovább! Ne tartsák ma-
gukba!

 Farkas Domonkos
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HANGULAT
itthon, Kerepesen

Ha elgondolkozunk azon, hogy általában mi határoz-
za meg hazánkban, vagy városunkban a közérzetünket, 
akkor egészen egyszerű megközelítésben az országos 
politikát, helyben pedig a közszolgáltatásokat említ-
jük az elsők között. És velük kapcsolatban, és többnyire 
igaztalanul, az önkormányzati tevékenységet is megne-
vezzük. Az időjárás, vagy éppen a betegségek összesen 
sem tudják annyira elrontani a hangulatunkat, mint a 
fentebb említettek. Néhány példával illusztrálom, mi is 
jár az eszemben.- Európa jövőjét, benne hazánkét, sajnos 
sötéten látom, mivel Brüsszel említésekor nekem már 
mindig a Szovjetunió jut az eszembe. Talán ez nem is 
véletlen, hiszen már Brüsszelben pöffeszkednek szeretett 
földrészünk bolsevista sírásói. Ez igazi tragédia, hiszen a 
W. Street-i uzsorások csicskásai, a gyökértelen áldemok-
raták, és más, gyanús identitású, erősen kártékony balol-
daliak vannak most többségben. Ha övék marad tovább-
ra is az uniós törvényhozás, vagyis a vezető szerep, akkor 
a megvendégelt határsértők előbb-utóbb megsemmisítik 
a keresztény Európát. 
Itthon pedig, az általános közérzet normális szinten tar-
tását nem segítette elő a júliusi viharokat követő elektro-
mos hálózati hibák orvoslásának mikéntje. A következő 
bírálatom nem azokat célozza, akik hőségben és fagyban, 
egy létrán egyensúlyozva dolgoznak a hálózaton, vagy 
mások éppen a szemetes edényeinkkel küszködnek, ha-
nem azok felelős vezetőiről szól. Teljesen biztos vagyok 
abban, hogy az ELMŰ érintett vezetői között vannak 
olyan baloldaliak, akik érdekeltek abban, hogy rossz han-
gulatot keltsenek a lakosság körében. Amit a közvilágí-
tás helyreállítása címén elkövettek, az minden normális 
emberben haragot gerjeszt. Természetesen az a kérdés, 
hogy kikkel szemben generálódik az ellenszenv ilyenkor. 
Csak az ELMŰ iránt? Esetleg a rezsicsökkentő kormány 
ellen? Vagy éppen a Franka Tibor vezette önkormányzat 
ellen? Az ügy teljes, és részletekbe menő kibontását most 
mellőzöm. Viszont egészen biztos vagyok abban, hogy a 
tárgykörrel kapcsolatban az ELMŰ-nél még azt sem tud-
ták napokig, hogy mi a dolguk. Mi, a fogyasztók, vagyis a 
szolgáltató kénye-kedvének kitett lakosok pedig egy hé-
tig csak botorkáltunk zseblámpával a sötétben. Közben 
néhányszor telefonáltunk a polgármester úrnak, és végre 
lett fény. 
A fentiekből az is látszik, hogy a mélységnek is vannak 
csúcspontjai. Aztán, az ember élettere, többé-kevésbé a 
személyiségének tükre is. Vagyis az a jó, ha szép tiszta a 
környezetünk. Az egyébként jó munkát végző Zöld Híd 
Kft a leginkább érintett ebben, hiszen ők hordják el a 
szemetünket. Az ő házuk táján mostanában nagy gond 
van, amit egy szórólapon is megosztott velünk, vagyis 
megpróbál bennünket, lakosokat - tipikus balos akna-
munkával - a rezsidíj csökkentés okán, a kormány ellen 
hangolni. Ez nem helyes, mert bármit mond is a baloldal, 
a rezsicsökkentés jó a lakosságnak. Vagyis a többségnek. 
Ilyen még soha nem volt, hogy árcsökkentések soroza-
tát produkálja egy regnáló kormány. És nem azért csök-
kentettek díjakat, hogy a szolgáltatóknak legyen belőle 
hasznuk. Ezt bármelyik szolgáltató cég vezetőjének illene 
tudnia. Nem tisztességes, hogy a kormánnyal vívott har-
cukban minket is fel akarnak használni. 

Kovács Ferenc 

Beiratkozás a kistarcsai 
esti gimnáziumba

A Budakalász Gimnázium Kistarcsai Tagintézménye a 
nyár végén is meghirdeti a tanulni vágyó felnőttek (és 
16 év feletti diákok) részére a beiratkozási időpontjait.

Kedves leendő Diákjaink!
A Budakalász Gimnázium Kistarcsai Tagintézménye 
felvételt hirdet a 2015/2016-os tanévre, 16 év felettiek 
számára gimnáziumi tanulmányaik megkezdésére, illetve 
folytatására.
A beiratkozás időpontjai: augusztus  17., 24., 25., 26., 
27., 28., 31. és szeptember  2., mindegyik napon 16-
19.00 között.
A beiratkozás helye: Simándy J.  Általános Iskola, 2. em., 
tanári szoba.
A beiratkozáshoz a tanuló személyes okmányaira van 
szükség.
A képzési napok, időszakok: hétfő és szerda, esti munkar-
end szerint 16-20.30
A képzés tandíjmentes, diákigazolvány és családi pótlék 
igényelhető!
Elérhetőségeink: 30/637-9756, 
komlosia@citromail.hu, info@kalaszestigimi.hu

Mindenkit szeretettel várunk!

Facebook
Kerepes Város

Miközben készül az új honlap, a fecebook-on új oldal 
kezdte meg működését Kerepes Város címmel.
Ezen igyekszünk a lehető legteljesebb tájékoztatást nyújta-
ni a lakosságot érintő eseményekről, hírekről. 
Az oldalon keresztül örömmel fogadunk minden észrevé-
telt és megjegyzést, ami elősegíti városunk fejlődését egy 
még sikeresebb Kerepes érdekében.

A nem fizetőknek nem viszik el 
a szemetét!

A Zöld-Híd Régió Nonprofit Kft. 100 százalékban önkormány-
zati tulajdonú közszolgáltató, amely a díjaiba soha nem épített 
be üzleti nyereséget és soha nem fizetett osztalékot. Mostanra 
azonban olyan helyzetbe került, ami veszélyezteti további mű-
ködését. A rezsicsökkentésnek hála csökkent a szemétszállítás 
díja, ennek ellenére a fizetési hajlandóság nem javult: ügyfelei-
nek fele nem fizeti be határidőre a számlát: az ügyfelek tartozá-
sa elérte az 500 millió forintot. 
Többek közt e miatt a Zöld-Híd Régió Nonprofit Kft. felhívja a 
lakosság figyelmét arra, hogy a nem fizető ügyfelek hulladékát 
már nem tudja elszállítani. Azaz csak az érvényes matricával 
rendelkező kukában és a szabványos köztisztasági zsákokban 
elhelyezett hulladékot gyűjtik be!
Szerződéskötéssel vagy matricapótlással kapcsolatban az aláb-
bi elérhetőségeken kaphat részletes tájékoztatást:

E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
Kék szám: 06-40-201-026
Honlap: www.zoldhid.hu
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Megtalálták az eltűnt idős asszonyt
A 69 éves asszony 4 napja nem adott életjelet magáról.
A Gödöllői Rendőrkapitányságon 2015. július 17-én egy férfi 
tett bejelentést arról, hogy édesanyja három nappal korábban 
elment sétálni aszódi otthonukból és azóta nem jött haza, élet-
jelet nem adott magáról. A rendőrök adatgyűjtést végeztek az 
asszony felkutatása érdekében, majd másnap – 2015. július 18-
án – az aszódi járőrök 11 óra körüli időben a környéken lévő 
erdőben megkezdték a keresését. A kutatáshoz csatlakozott a 
Pest Megyei Kutató- Mentő Szolgálat két kutyával. 
Nem sokkal a keresés megkezdését követően az egyik eb jelez-
te, hogy talált egy testet, azonban a személy nehezen megköze-
líthető helyen volt, ezért a rendőrök értesítették a tűzoltóságot 
és a mentőszolgálatot. A személyről megállapították, hogy a 
négy napja eltűnt asszony. Őt a tűzoltóság munkatársai az er-
dőből kihozták és átadták a mentősök részére, akik a 69 éves 
asszonyt kórházba szállították. 

Két órán belül elfogták a hajnalban garázdálkodó két fiatal 
személyt
A Gödöllő Rendőrkapitányságon 2015. augusztus 6-án eljárás 
indult garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt D. Benjámin 20 éves és T. Marcell 19 éves gödöllői lakosok 
ellen. 
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsítottak 2015. 
augusztus 6-án 5 óra körüli időben Gödöllő, Palotakerten levet-
ték egy ott parkoló gépjármű dísztárcsáját, majd azzal távoztak. 
Ezután egy, a közterületen elhelyezett cserepes virágot is eltulaj-
donítottak, majd azt a dísztárcsával együtt egy árokba dobták.
A járőrök állampolgári bejelentést követően egy telefonfülkében 
érték tetten a két fiatalt, akik éppen a telefonkagylót próbálták 
megrongálni. A rendőrök T. Marcellt és társát elfogták és a Gö-
döllői Rendőrkapitányságra előállították, ahol a nyomozók gya-
núsítottként hallgatták ki őket. 
A rövid időn belül elfogott gyanúsítottak ellen a Gödöllői Ren-
dőrkapitányság bíróság elé állítási javaslattal befejezte a nyomo-
zást. 

Gödöllői Rendőrkapitányság

Fölösleges információkkal ne segítsük 
az elkövetők dolgát. Ne írjuk ki a postalá-
dánkra olyan információt, amiből kiderül, 
hogy hányan élnek a lakásban. Az özvegy 
és a Dr. jelzés pedig szinte vonzza a csaló-
kat és a betörőket.

A trükkös tolvajok legfőbb célja, hogy 
bejussanak a lakásunkba. A legváltozato-
sabb történeteket képesek előadni azért, 
hogy beengedjük őket, ha pedig bejutottak 
az otthonunkba, az értékeink nincsenek 
biztonságban.

Ismerje fel a trükköket!
Ne gondoljuk azt, hogy a szőnyeg alatt, 

a ruhás szekrénybe akasztott kabát zsebé-
ben, a hűtőgépben, vagy a fűszerek között 
nem találnak rá féltett dolgainkra!

Ne tartsunk otthon nagy mennyiségű 
készpénzt, értékeinkkel ne hivalkodjunk! 
ha elterjed, hogy sok pénzt tartunk ott-
hon, értékes tárgyaink vannak, a bűnözők 
célkeresztjébe kerülhetünk.

Ha díjbeszedők, egyéb hivatalosnak 
tűnő idegenek érkeznek, kérjünk tőlük 
igazolványt! A szolgáltatók munkatársai 

sorszámozott, arcképes iga-
zolvánnyal rendelkeznek, 
egységes formaruhát visel-
nek. Ezek az igazolványok, 
melyeket érkezésükkor fel 
kell mutatniuk, a legtöbb 
szolgáltató esetében csak sze-
mélyi igazolvánnyal együtt 
érvényesek. Ne legyünk sze-
mérmesek elkérni, és köze-
lebbről megnézni az igazol-
ványokat!

Mielőtt beengednénk az 
ismeretlent, bátran kérjük 
meg, hogy várjon, amíg az 
adott szolgáltatónál az iga-
zolvány alapján, név szerint 
érdeklődünk felőlük. A trük-
kös tolvajok az eredményt 
nem szokták megvárni!

Jótékonysági célra gyűjtők-
nek készpénzt soha ne ad-
junk! Kérjünk csekket, vagy 
számlaszámot!

A pénzintézetek nem fo-
lyósítanak hamis pénzt, így a 

postás sem hozhat ilyet nyugdíj címén sem! Nincs szükség az 
ellenőrzésükre, ilyesmit sem rendőrök, sem az önkormányza-
tok, sem a posta dolgozói nem végeznek felkeresve minket az 
otthonunkban!

A pénzváltás egy idegennek nagyon kockázatos dolog. Va-
lódi bankjegyért könnyen kaphatunk hamisítványt! Akkor is 
segítőkészek lehetünk, ha váltás helyett útbaigazítást adunk 
egy közeli bolt, bank vagy a posta felé.

Az elkövetők gyakran hivatkoznak arra, hogy elromlott au-
tójuk miatt nem tudnak hazajutni az aggódó családhoz, ezért 
sürgősen pénzre van szükségük. A kölcsönért cserébe értékes-
nek tűnő zálogot kínálnak, amelyről később kiderül, hogy ér-
téktelen.

Az úgynevezett „unokás trükköket” a családtagjaikért aggó-
dó, főként idős emberek megkárosítására találták ki, akikkel 
megpróbálják elhitetni, hogy szerettük nagy bajba került, vagy 
baleset érte, és sürgősen pénzre van szüksége. Rokonaival be-
szélje meg, hogy baj esetén hogyan értesítik egymást!

Életem munkáját nem adom csalóknak!

RENDŐRSÉGI HÍREK



Fejlesztések az 
elmúlt hónap-

ban, avagy 
épül-szépül 

Kerepes
Miközben készül az új me-
netrend, korszerűbb és gaz-
daságosabb busz járja a vá-
ros utcáit.
Felújítások voltak városunk 
óvodáiban is: 
•	a	Csicsergő	Oviban	16	ab-

lak és egy ajtó, 
•	a	Meseliget	Oviban	12	ab-

lak és szintén egy ajtó lett 
kicserélve. 

•	továbbá	 a	 párkányok	 is	
megújultak az említett 
óvodákban. 

Azon túl, hogy esztétiku-
sabb környezet vár a kere-
pesi kisgyerekekre, az em-
lített fejlesztések javítják 
az intézmények hőszigete-
lését, gazdaságosabbá téve 
azok fűtését. 
A beruházások a Hungaro-
ring finanszírozásából va-
lósultak meg!


