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A Szociális Munka Világnapja

A Pro Servitium Díj első kitüntetettje: Sinka Györgyné védőnő
November 6-án tartotta Kerepes Önkormányzat a Szociális 

Munka Napját egy úttörőnek számító kezdeményezés ered-
ményeképpen a Forrás Művelődési Házban. A rendezvényt 
Körmöci Krisztina bölcsődevezető nyitotta meg és vezette le. 
Nem sok önkormányzat törődik ennyit a szociális feladatokat 
ellátó intézményekben dolgozókkal, pedig ugyancsak megér-
demelnék embert próbáló munkájukkal, kezdte köszöntőjét 
Franka Tibor polgármester. Elmondta, hogy a megszületés 
pillanatában találkozunk először ezzel a szolgáltatással, majd 
utána gyermekkorunkat is végig kísérik gondoskodásukkal 
a védőnők, sok gyermeket nevelnek, gondoznak a bölcsőde 
dolgozói, de később is szükségünk lehet rájuk, mint család-
segítőkre. Szociális ellátó intézetek törődnek a rászorultakkal, 
fogyatékosokkal, egyedül maradt idősekkel, tehát szinte ha-
lálunkig gondoskodnak rólunk. A kerepesi képviselő-testület 
igyekszik nagyobb figyelmet irányítani erre a fontos mun-
kára, s éreztetni kívánják a megbecsülésüket, igyekeznek ál-
dozatos munkájukat elismerni. Ez évben először rendezték 

meg ezt a napot, amihez egy szerény jutalom is járt. Polgár-
mester úr egy-egy szál virággal is megtoldotta a figyelmessé-
get, s meghallgattunk egy szép, az eseményhez illő verset is 
…………………………………………… előadásában.

A Pro Servitium Díjat első alkalommal Sinka Györgyné 
kapta, aki több mint 25 éve rója Kerepes utcáit, látogatja a 
csecsemős családokat és fogadja a rendelőben is a kisgyerme-
keseket. A díjat odaítélő bizottság nevében Nagy László és dr. 
Vaszil László adták át az oklevelet és a jutalmat, s egyben mél-
tatták a rangidős védőnő lankadatlan szorgalmát, gyermeksze-
retetét, igyekezetét és magas színvonalú munkáját. A hivatalos 
részt követően pedig egy hatalmas torta is előkerült, amelyet 
az ünnepelt vághatott föl szeletekre. A jó hangulatú esemény 
állófogadással és filmvetítéssel fejeződött be, de megemlékez-
tek arról is, hogy a Védőnői Szolgálat Magyarországon az idén 
100 éves, s ez ráadásul egy hungarikum, ilyen jellegű csecse-
mőkkel, kisgyermekekkel foglalkozó szervezet nincs másutt a 
világban.

Sinka Györgyné, Nagy László és dr. Vaszil László
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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, telefon: 06-30-335-9050. 

Anyagleadási határidő: tárgy hó 5-e. • Nyomdai előkészítés: jenografika@gmail.com • Nyomda: Press-Union Kft. Mogyoród.

Örökös Aranyminősítést szerzett a 
Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egyesület
Október 18-án minősítő versenyen vett részt a Pávakör 

Szarvason, ahol ismételten aranyérmes lett. Kétévente rende-
zik meg ezt a minősítő versenyt, s a Pávakör korábban már 
két alkalommal elnyerte ezt a ki-
magasló díjat. Az idei, harmadik 
arany minősítéssel kiérdemelték 
az Örökös Aranyminősítést.

Az ünnepségen 8 percre rövi-
dítve előadták a szereplők azt a 
műsort, amivel a harmadik arany 
minősítést szerezték. Az eredeti 
műsorban 53 fellépő volt, egé-
szen fiatal gyerekektől a középko-
rúakig, sőt az idősekig bezárólag. 
Többek közt ez is nagyon tetszett 
a zsűrinek, mert érezni lehet be-
lőle, hogy nálunk egész családok 
vesznek részt a hagyományőrzés-
ben, s így van utánpótlás is.

A másik látványos elem az 
volt, ahogyan a farsangi bálon 
a nők fölkapják, fölemelik egy 
szertartásos játék során az új 
menyecskét, ezzel jelezve, hogy 
befogadják az új asszonyt maguk 
közé. Ezt még csak ismerték a 

zsűritagok a szlovák hagyományokból, de azt, hogy kerepesen 
ugyan ezt a férfiak is megteszik az ifjú férjjel, azt még ők sem 
tudták, ezért is az elismerésüket fejezték ki.

Franka Tibor 100.000 Ft jutalmat ajánlott fel a nyomravezetőnek

Megkérdeztünk valakit az utcából. 
„Nem tudjuk, hogy részeg volt, vagy kábítós az a fiatal ember, aki 
ezt okozta. Egy ilyen cselekedethez nem lehet mit szólni, mert nem 
ember, aki ilyet tesz, ez egy őrült, ez egy vandál állat.. Mit ártottak 
neki ezek a fák, amiket egész nyáron gondoztak , locsolgattak mások. 
Alig vártuk, hogy nőjenek, hogy szép árnyas fasor legyen belőlük pár 
év múlva.”

November 1-jén késő délután történt ez a szégyenle-
tes cselekedet a Hegy utcában. 62 jól megeredt, erőtel-
jesen fejlődő, értékes fácskát tört valaki derékba, s mel-
lette egy motorkerékpárt is ripityává zúzott, valamint a 
virágládákat is szétrugdosta. 

Két éve ültettük ezeket a fákat, amelyek egyenként 
2500 Ft-ba kerültek. A kétéves gondozásuk, locsolásuk, 
az összetört védő kalodákkal együtt 620.000 Ft-ba ke-
rült, ekkora kárt okozott valaki. Ennyi fát kitörni, szét-
dobálni komoly munka, eltarthatott akár egy órán ke-
resztül is. Nagyon fel vagyok háborodva, 100.000 Ft-ot 
ajánlok föl annak, aki segít a nyomra vezetésben. Bizo-
nyára akadnak szemtanúk, kérem, hogy segítsenek. Volt 
már régebben is ilyen eset, akkor a Béke úton és a József 
Attila úton telepített fasor fáit tördelte ki valaki.

Ezek a dolgok azok, amik az emberek közérzetét, biz-
tonságérzetét rombolják. Másnap kora reggeltől csön-
gött a telefonom, sokan betelefonáltak elítélve ezt az el-
borzasztó eredményt. Az emberek már érzékelik, hogy 
ez a miénk és bántja őket, ha valaki ebben kárt tesz. A 
lakosság egyre elszántabb és követeli, hogy őrizzük az 
értékeinket és büntessük meg az elkövetőt. Sajnos azon-
ban vannak olyan kerepesiek is, akik rombolni akar-
nak… Készül azonban a városi kamerarendszerünk, bí-
zunk benne, hogy ilyen esetekben is segítséget nyújthat 
majd.  
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KiVoNAtos tájéKoztAtó Az oKtóber 27-i KéPViselő-testületi ülésről
Napirend előtti felszólalások

Polgármesteri beszámoló a két ülés közt eltelt időszak főbb történéseiről

NAPIRENDI PONTOK

•	 Franka	 Pál	 ismertette,	 hogy	 az	 Önkormányzatnak	 kifi-
ze-tetlen számlája nincs, lekötött pénze 84,5 millió Ft, a 
számlá-ján összesen 183 millió 181 ezer forint van.

•	 Vig	 János	 arról	 érdeklődött,	 milyen	 előrelépés	 történt	 az	
előző ülésen a Kft. kintlévőségeinek behajtásával kapcso-
lat-ban elhangzottakat követően. Válaszában Klacsán István 
elmondta, az ügyvédnő készített egy tájékoztatást, misze-
rint a NAV csak a 10 ezer forint feletti tartozásokat hajtja be, 
ezért igyekszenek minden tartozást a késedelmi kamattal 
együtt ők kiszámlázni. A zsákértékesítést végző két tartozó 

céget megkereste az ügyvédnő. A nagyobbik tartozó vál-
lalta, hogy heti 25 ezer forintonként törleszti adósságát.  A 
társasházak esetében a behajtásokat szintén átadják a NAV-
nak. A 10 ezer forintnál alacsonyabb tartozások behajtásá-
nál ügygondnok kijelölése szükséges. 

•	 Nagy	 Irén	 az	 óvoda	 átalakítása	 során	 eltűnt	 dolgok	meg-
ke-rüléséről érdeklődött. Lengyelné J. Mária óvodavezető 
asz-szony ismertette, hogy az eltűnt telefonkészüléket az 
óvoda költségvetéséből pótolták, feljelentést nem tettek, de 
a vállalkozó ígéretet tett a számla kiegyenlítésére.

•	 Kerepes	1995-ben	lett	ismét	önálló	település.	Az	elmúlt	20	
évben elért eredmények miatt polgármester úr köszönetet 
mond minden érintett személynek. 

•	 Tájékoztató	zajlott	a	Hungaroringen	a	zajcsökkentés	lehet-
séges módjairól és a zajjal kapcsolatos törvényi szabályozás 
tervezetével kapcsolatban. Ott is elmondta, hogy Kerepes 
nem támogatja a zajszintemelési tervet, viszont hiányolják 
zajcsökkentő műszaki megoldásokat. Kifejtette, hogy bár 
Mogyoród területén fekszik a pálya, ám a zaj a Szilasi részen 
élőket sokkal jobban zavarja. Ennek ellenére Mogyoród kap 
évente 110 millió forint iparűzési adót, ami így igazságta-
lan. Ezért levélben fordult miniszter úrhoz, hogy kárpó-
tolják Kerepest legalább az iparűzési adó felének megfelelő 
összeggel. Elismerte azonban, hogy a Hungaroring kisebb 
összegekkel jelenleg is támogatja Kerepest.

•	 Az	iskolabővítéssel	kapcsolatos	kérésre	reménykeltő	válasz	
érkezett az illetékes államtitkártól, amely azonban így is leg-
alább kétéves időszakra tartja lehetségesnek a beruházás 
megkezdését. 

•	 A	 szlovák	 nemzetiségű	 Pávakör	 harmadszor	 is	 elnyerte	 a	
Szarvason arany minősítést, így az már örökre megmarad. 

•	 Az	Alföldi	utcai	játszótéren	megindult	a	kerítésépítés,	és	ott	
próbálnak ki egy fekvőrendőrt is. 

•	 A	 sikeres	 egyeztető	munka	 eredményeként	 a	DPMV	Zrt.	
a Wéber Ede utcai vízhálózatkarbantartás kapcsán az utca 
azon részét, amely beton sínpályákból áll, leaszfaltozza.

Ilyen lett az Alföldi utcai játszótér kerítése

Helyi buszközlekedéssel 
kapcsolatos szerződés és 
a buszmenetrend módosítása 

Farkas Domonkos ismertette, hogy 
időközben nyolc lakossági észrevétel 
érkezett a menetrenddel kapcsolatban, 
azokat mérlegelve kisebb módosításokat 
hajtanak végre. Ennek eredményeként a 

6:40-es járat visszakerül, s a 14:50-es Szi-
lason a végállomáson fog állni fél órát, 
hogy, akik óvodába mennek a gyerekü-
kért, tudjanak utazni.
Lics	 Zoltán	 vállalkozó	 elmondta,	 hogy	
december 31-ig a plusz egy járat miatt 
nem kér költségemelést, azonban, ha a 
jegyeladásból nem származik többlet 
bevétel, akkor január 1-től kénytelen lesz 

ismételten az Önkormányzathoz fordul-
ni. Nagy Irén felhívta a figyelmet, hogy 
az utolsó járat, a 21:30-as nincs igazítva 
a HÉV-hez. Farkas Domonkos azonban 
jelezte, hogy a körjárat ezt is megoldja. 
Elhangzott, hogy az egyik sofőr visel-
kedésével kapcsolatban elégedetlenek 
egyes utasok. A vállalkozó jelzete, hogy 
tud az észrevételekről, s folyamatban 
van a megoldás. 
A döntés értelmében a járatszám egy 
járattal	november	9-től	 ismét	bővült.	A	
már bevezetett sűrűbb menetrend okoz-
ta költségek ellensúlyozására az önkor-
mányzat a buszközlekedésre vonatkozó 
szerződésben meghatározott összeget 
havi 653.000 Ft-ra emelte.

Közbeszerzés a közétkeztetés 
szolgáltatásra

A közbeszerzést bonyolító szakértő is-
mertette, hogy a 7 érdeklőből 5 cég 
beadta pályázatát, amelyből 4 volt ér-
vényes. A megadott értékhatáron belül 
azonban mindössze 1 pályázat maradt.
Polgármester úr megjegyezte, hogy 
miközben az étkező gyermekek száma 
emelkedik, az étkezésért fizetők száma 

 

  Farkas Domonkos a buszmenetrend módosítását indokolja
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csökken, ami egyre nagyobb terhet ró az 
önkormányzatra. Az elhangzott számok 
szerint szeptemberben 2300 adag étel 
után nem fizettek az étkezők, ugyanis az 
iskola alsó tagozatán 75, a fölső tagoza-
ton 53 olyan gyermek van, aki 100%-os 
kedvezményben részesül. A napi három-
szori gyermekétkeztetés (tízórai, ebéd, 
uzsonna) egy főre 530 forint naponta. 
Csak az iskolai étkezetés után az önkor-
mányzat nagyságrendileg napi 60 ezer 
forintot fizet. Az óvodában még több az 
ingyen étkező gyermekek aránya, a 25 
fős csoportokból átlagosan mindössze 6 
fő fizet az étkezésért.
A döntés szerint a képviselő-testület a 
közbeszerzési tanácsadó, a dietetikus és 
a Bíráló Bizottság véleményét elfogadva, 
az eljárás nyertesének a Familiar Foods 
Kft-t hirdette ki. A nyertes ajánlata két 
évre (24 hónap) összesen bruttó 143 mil-
lió	és	196.544	Ft.

Módosította a képviselő testület több 
rendelet szövegét:

•	 a	gyermekvédelem	helyi	rendszeréről	
szóló 16/2006. (IV. 28.) rendeletet

•	 a	pénzbeli	 és	 természetbeni	 szociális	
ellátások helyi szabályozásáról szó-ló 
7/2015.(II.26.) önkormányzati rende-
letet

•	 a	 háziorvosi	 körzetekről	 szóló	
21/2007.(X.9.)	önkormányzati	rende-
letet

•	 a	 Szabó	 Magda	 Városi	 és	 Iskolai	
Könyvtár Alapító Okiratát 

Gergelyné Tóháti Ilona intézmény-ve-
zető kapcsolódóan ismertette, hogy 
a könyvtárnak az új helyen minden 
nap van új beiratkozója, itt jóval több 
a felnőtt érdeklődő, míg a gyerekek 
inkább a szüleikkel jönnek. Közel 
minden napra jut egy kétórás foglal-
kozás az iskolásoknak, egy-egy ta-
nulócsoport másfél havonta jut el a 
könyvtárba. 

•	 a	 közterületek	 elnevezéséről,	 va-
la-mint az utcanév és házszámtáb-
lák	 kihelyezéséről	 szóló	 19/2008.
(VII.11.) önkormányzati rendeletet 

Ez utóbbi értelmében a képviselők bejár-
ják a választási körzetüket és felderítik a 
hiányzó, vagy hibás számozásokat. A 
rendelet szerint, a megkapott házszámo-
kat a lakóknak kötelező jól látható helyre 
kihelyezni.

Stratégiai zajtérkép kiterjesztése 

Oláh János jegyző javaslatára a testület 
úgy döntött, hogy felülvizsgálja a 2014-
es	 Stratégiai	 Zajtérképet	 és	 Intézkedési	
Tervet, hogy az tartalmazzon rendelke-
zéseket a Hungaroring sportpálya zajki-
bocsájtásával kapcsolatban. Ez ügyben 
jegyző úr felveszi a kapcsolatot a KTI 
Közlekedéstudományi Intézettel. 

Önkormányzati intézmények 
energetikai felülvizsgálata 

A döntés értelmében felkérték a Polgár-
mestert, hogy az Önkormányzat vala-
mennyi közintézményére vonatkozóan 
kérjen be ajánlatokat a teljes energetikai 
audit elkészítésére.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
(1387, 1385/10 és 1716/97 hrsz.) telek 
alakítása 

Az intézkedés az Előd-Wéber Ede utcá-
ban a vízmosás előtti két telket és a Wé-
ber Ede utcai óvodával szembeni vízmo-
sás területét érinti. A testület hozzájárult 
a telekkialakításhoz és azok földhivatal-
nál történő átvezetéséhez.

Sebességmérő- és korlátozó 
berendezések kihelyezése

Jakab Mariann és Bakai Kálmán javasol-
ták, hogy keressék fel a rendőrséget és 
kérjenek szakmai állásfoglalást, melyek a 
leghatékonyabb berendezések, amelyek-
kel meg lehet fogni a gyorshajtókat, to-

vábbá mely sebességmérő berendezések 
a leghatékonyabbak, ugyanis felmerült 
egy fix traffipax telepítésének kérdése is. 
Franka Tibor ismertette, hogy a város-
ban két kiemelten veszélyes szakasz van, 
a Patkótól befelé az óvodáig, és a szilas-
ligeti óvodánál a József Attila utcában a 
Hungaroring felé. Egy trafipax telepítési 
költsége durván 1 millió forint.

Szociálisan rászorulók részére történő 
karácsonyi ajándékosztás 

Horváth Vera, a Szociális Alapszolgál-
tatási Központ vezetője ismertette, hogy 
a tavalyi évben 5000 forintból tudtak 
nívós csomagot összeállítani, javasol-
ta, hogy most is ennyit szánjanak rá. A 
csomagok kihordásához kérnek majd 

segítséget. Tavaly 120 család kapott, 
az intézményektől is érkezett jegyzék 
alapján. A határozat szerint a rászoruló 
családok – rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők, 3 vagy több 
kiskorú gyermeket nevelő családok, a 
nyugdíjminimum 200%-át meg nem ha-
ladó egy főre jutó jövedelemmel rendel-
kezők, 70 év fölötti, vagy egyedülálló, a 
nyugdíjminimum 300%-át meg nem ha-
ladó jövedelemmel rendelkező egyedül 
álló személyek – karácsonyi élelmiszer-
csomag formájában történő támogatásá-
ra 600.000,- forint összeget állapítottak 
meg. 

Kerepes Város Integrált Településfej-
lesztési Stratégiával kapcsolatosan be-
érkezett vélemények ismertetése, a Stra-
tégia elfogadása 
Kovács Beáta főépítész asszony ismer-
tette, hogy a stratégia véleményezése a 
jogszabályok szerint megtörtént, mind 
a partnerségi, mind az államigazgatási. 
Az államigazgatási véleményezési eljá-
rás során pozitív vélemények érkeztek, 
a megyei főépítész jobbító szándékú 
észrevételei bekerültek. Partnerségi vé-

lemény nagy számmal érkezett. Azo-
kat a bizottság megtárgyalta, melyek 
alapján koncepcionális változás történt; 
a városrész lehatárolásokat a tervező 
megváltoztatta, ill. a második bizottsági 
ülésen meghatározott konkrét fejlesztési 
célokat és programokat is átvezette. A 
jogszabály szerint a vélemények alapján 
átdolgozott tervezetet kell megismerni a 
Képviselő-testületnek, ill. a véleménye-
ket és a véleményekre adott válaszokat. 
A testület megszavazta az így összeállí-
tott előterjesztést.

Az Általános Iskola tervpályázata 

Az iskola bővítésével kapcsolatos kon-
cepcióterv az 504/3 hrsz-ú építési telek és 
a telken lévő épület iskola épületszárny 

A felkért közbeszerzési szakértő tájékoztatója
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bővítésével történjen, az önkormányzati 
épületszárny és az 504/5 hrsz-ú telek és 
épület távlati figyelembevételével.

Reklámfelületek kialakítása 
buszmegállókban 

A Képviselő-testület elfogadta a terveze-
tet. Felkérték a Polgármestert és a Főépí-
tészt a mellékelt pályázati kiírás alapján 
a pályázat lebonyolítására.

Hozzájárulás az új Kistarcsai 
Rendőrőrs bútorozási költségeihez

A Képviselő-testülete az új Kistarcsai 
Rendőrőrs megépítését követő bútoro-
zási költségek arányos viseléséhez hoz-
zá kíván járulni 500 000 forint mértékű 
összeg erejéig.

Járdaépítés a Hegy utca és Mogyoródi 
út közötti szakaszon 

A Hegy utcától indulna a főút mellett 
egy 120 cm széles járda szükséges a 
HÉV átkelőig, mert a két városrész kö-
zött gyalogosan nem tudnak átmenni az 
emberek, csak az úttesten. A munkához 
az ALDI-tól ingyen kapták az építéskor 
lecserélt viacolor követ. Jakab Mariann 
nem támogatta így a javaslatot, helyet-
te előzetesen műszaki dokumentációt 
tartott volna helyesnek illetékes szak-
embertől a meglévő közlekedési rend-
szerbe való beilleszkedésről. Nagy Irén 
támogatná a járdaépítést, ha a HÉV 
sínen is készítenének egy gyalogos át-
járót. Franka Tibor igazat adott képvi-
selő asszonynak, de addig is készüljön a 
járda, amíg a BKV-val is dűlőre tudnak 
jutni.
A	testület	9	IGEN	szavazattal	úgy	dön-
tött, hogy megépítteti a járdát a Kerepesi 
Köz-ségszolgáltató Közhasznú Non-
profit Kft-vel buttó 3.888.000 Ft költsé-
gen. 

Önkormányzati gazdaságélénkítő 
program 

Farkas Domonkos jelezte, hogy ez a fo-
lyamat már korábban elindult, amikor 
elkezdtek a honlapról beszélni, helyzetbe 
hozni a helyi vállalkozókat, a honlapot 
közelebb hozni a vállalkozásokhoz. A 
testület úgy döntött, hogy Online Gaz-
daságfejlesztési Programot hoz létre, és 
felkéri a polgármestert, hogy az ehhez 
szükséges beszerzési pályázatot készítse 
elő.

Napirenden kívüli ügyek

Nagy Anna bejelentette, hogy a novem-
ber havi tiszteletdíját felajánlja a Kerepe-
si Római Katolikus Egyháznak. A testü-
let megszavazta, hogy képviselő asszony 

felajánlása szerint, egy havi tiszteletdíját 
és annak járulékos költségeit, összesen 
106.859	forintot	a	Kerepesi	Római	Kato-
likus Egyház javára utaljanak át. 

Egy kerepesi lakos kérte, hogy szabá-
lyozzák a kertekben folyó avarégetést. 
Ezen túl nehezményezte, hogy a képvi-
selők fogadóóráiról nem kapnak érte-

sítést. Azt is kifogásolta, hogy a városi 
rendezvényeken általában csak Nagy 
Irén szokott jelen lenni, a többi képviselő 
rendszerint távol marad.

Farkas Domonkos ismertette, hogy a 
készülő honlapot meg lehet tekinteni a 
kerepes.prompt.hu-n.

Windhager 

HIRDETMÉNY
a kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
7/2012.(111.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a) és 8. § (3) 
bekezdése alapján az Önkormányzat által alapított

Kerepes Kultúrájáért Díj adományozására
A Kerepes Kultúrájáért Díj Kerepes Város kulturális életében végzett kiemel-
kedő érdemek elismerésére szolgál.
A díj évente egyszer, egy fő vagy szervezet részére adományozható és azt min-
den év január 22-én a Magyar Kultúra Napján, ünnepélyes keretek között a 
polgármester adja át.

A díj nem adományozható
•	 annak	 a	 személynek,	 aki	 az	 adományozás	 időpontjában	 a	Képviselő-tes-

tületnek, a Képviselő-testület valamely bizottságának, vagy nemzetiségi 
önkormányzatnak képviselője, vagy aki az adományozás időpontjában a 
Díjak odaítélésére létrejött Szakmai Bizottságnak a tagja,

•	 pártnak	és	párt	helyi	szervezetének,	valamint	annak	a	szervezetnek,	amely	
az adományozás időpontjában a Képviselő-testületben képviselettel ren-
delkezik,

•	 annak	a	magánszemélynek,	szervezetnek,	aki	/	amely	e	rendeletben	szabá-
lyozott valamely kitüntetésben öt éven belül részesült,

•	 akit	bűncselekmény	miatt	jogerősen	elítéltek.

A díj adományozási eljárásának lefolytatásához a Képviselő-testület Szakmai 
bizottságot hoz létre, amelynek tagjai a jegyző, az Oktatási és Kulturális, az 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke, valamint az önkormányzati 
oktatási, nevelési és közművelődési intézmények vezetői.
A díj odaítéléséről évente, a Szakmai Bizottság előterjesztése alapján a Képvi-
selő-testület az átadás napját megelőző ülésén, határozattal dönt.
A díjjal kitüntetett személyek a díjazott nevét, a díj megnevezését és az évszá-
mot tar-talmazó vésettél ellátott emlékplakettet és nettó 100.000 forint ösz-
szegű pénzjutalmat kapnak. 

A díj adományozását indítványozhatják:
•	 Kerepes	Város	Képviselő-testületének	tagjai	és	a	Képviselő-testület	bizott-

ságainak tagjai;
•	 a	Polgári	Törvénykönyvről	szóló	2013.	évi	V.	tv.	3:63.	§	(1)	bekezdésében	

meghatározottak szerinti helyi egyesületek;
•	 történelmi	egyházak;
•	 nemzetiségi	önkormányzatok;	
•	 a	jegyző;
•	 a	településen	működő	intézmények	vezetői;
•	 legalább	30	kerepesi	választópolgár	egyazon	személyre	történő	jelöléssel.
Az indítványozók önmaguk, valamint a Ptk. 8:1. § 2. pontja szerinti közeli 
hozzátartozójuk kitüntetését nem indítványozhatják.

A díj adományozását a Szakmai Bizottságnál, vagy a Polgármesternél kezde-
ményezhetik 2015. november 30-ig.
Kerepes, 2015. november 5.

Oláh János jegyző
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Tanácskozás a Hungaroringen a zajcsökkentéséről
Október	közepén	hívta	meg	Gyulay	Zsolt	vezérigazgató	egy	

konferenciára Kerepes és Mogyoród polgármesterét, valamint a 
Szilastér Egyesület képviselőit, akik már jogi eljárást is kezdemé-
nyeztek a Hungaroring számukra elviselhetetlen zajkibocsátása 
miatt. A Hungaroring a Közlekedéstudományi Intézetet kérte 
föl a megoldási lehetőségek keresésére, ezt az előadást hallgatták 
meg a jelenlévők.

Köztudott, hogy a Kerepes szilasi területén élők vannak a leg-
közelebb a pályához, s ők szenvednek leginkább a zajtól. Mogyo-
ród is részesedik ebből jócskán, de nálunk az M3 autópálya is 
tompít valamit rajta, viszont hozzá is ad a maga forgalmi zajával.

Elhangzott, hogy nemzeti érdek a Hungaroring fenntartása, 
elsősorban a FORMA 1 futamok miatt, ami Magyarország rek-
lámja és egyben jelentős idegenforgalmi bevételt is eredményez. 
A zaj ellen hadakozók ezt elismerik, nem ez ellen tiltakoznak, 
hanem amiatt elégedetlenek, mert nem csak ez a három nap 
keseríti meg az életüket, hanem az a több mint 200 nap, ami-
kor valamilyen zajos rendezvény tölti meg a Ringet. Persze ezt 
a Hungaroring üzleti sikerként éli meg, hiszen akkor hasznosul 
a pálya, ha minél többször használják azt. Már Palik László is 
büszkélkedett vele, mennyi alkalommal tudják hasznosítani a 
Ringet. A felháborodást a lakosság részéről leginkább az váltja 
ki, hogy már lassan 30 éve nem tudják érdekeiket érvényre jutat-
ni, bár a Ring vezetősége szerint jelentős lépéseket tettek a zajok 
csökkentése érdekében már eddig is.

Franka Tibor polgármester új követeléssel élt, tisztességes el-
bírálást kért. Úgy fogalmazott, hogy mivel a zaj nagyobb részét 
ők szenvedik el, méltánytalan, hogy a Hungaroring iparűzési 
adóját teljes egészében Mogyoród kapja, azon ok miatt, hogy a 
pálya Mogyoród közigazgatási területén található. Szerinte a zaj 
szenvedő alanyai is megérdemelnének kárpótlást , legalább 50-
60 millió forintot évente. Bejelentette, hogy ezt az igényt eljuttat-
ta az illetékes minisztériumnak, bízik a méltányos elbírálásban. 
Azt is fölvetette, hogy most, amikor a Hungaroring 27 milliárd 
Ft-ot kap a pálya teljes felújítására, abból az összegből nyílik le-
hetőségük valódi zajhatást csökkentő beruházásokra is. 

A jelenlevők meghallgatták a szakértők által fölvázolt lehet-
séges zajcsökkentő beruházásokat. Tudni kell azonban, hogy 
mindez egyelőre elmélet. Ezt kifogásolta Bakai Kálmán képvi-
selő,	 Boronyai	 Zoltán,	 a	 Szilastér	 Egyesület	 elnöke,	 és	 lapunk	
főszerkesztője is, mert jó két évtizede zajlik a vita, s lényeges elő-
relépés nem történt, sőt egyre több napon keseríti meg a bőgő 
motorok hangja a szilasiak életét. Az esetleges nagyobb zajérték 
elfogadhatóságát pedig semmi szín alatt nem tudják elfogadni.

WK

Dr. Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár részére 

Tisztelt Államtitkár Úr!

A hivatalában 2015. szeptember 20-án történt megbeszélésünk témáit szükségesnek tartom írásban is rögzíteni és Önnek 
megküldeni:
Kerepes Város Önkormányzata a Hungaroring tervezett zajszint emeléséről  szóló rendeletet csak fenntartásokkal, illetve a 
következő problémák figyelembevételével tudja elfogadni.
- Azonnal készüljön műszaki leírással, tervekkel stb. olyan zajszint csökkentő beruházás, amely Kerepes Város közön-
ségét megnyugtatja, hiszen a zajártalomnak legkitettebb polgárok a pályától alig 150 méterre, Kerepesen élnek.
- Az utóbbi években a versenynapok száma meghaladja a 250-et, ennek feltétel nélküli csökkentését szorgalmazzuk.
- Útjaink, járdáink, közterületeink immáron negyed százada ..megsínylik” a versenyek közönségeinek viselkedését, oly-
kor randalírozását. Mivel Kerepes városnak csak a zaj jut, hiszen a Hungaroring Mogyoródnak fizet iparűzési adót. noha 
Kerepes viseli a zaj, illetve fizikai ártalmakat. Önkormányzatunk igazán joggal tart igényt az iparűzési adó 50%-ra, mintegy 
50-60 millió forintra évente.
Tisztelt Államtitkár Úr!
A fentebb említett problémák fennállása esetén a több, mint 10 ezer lakosú Kerepes Város közvéleménye és annak képviselői 
újabb pereket, megmozdulásokat, tüntetéseket szerveznek a tarthatatlan helyzet okán. A rendeletet megalkotni könnyű, de 
kifogásaink mellőzésével csak haragot és ellenállást szül. Kérem, a rendeletalkotás többi résztvevőjével is ismertetni szíves-
kedjék jelen álláspontunkat.
Kerepes, 2015. október 08. 

Tisztelettel Franka Tibor polgármester

Bakai Kálmán kifejti a 
szilasiak véleményét és 
követelését

Tanácskozás 
a majdnem 
kerek asztal 
körül

A kivetített szakértői 
jelentés címlapja
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Dr. Vaszil László gyermekorvossal és képviselővel beszélgettünk Kerepes egészségügyi helyzetéről és a 
testület elmúlt egy évéről.

Biztonságos ellátást!

- Kedves Doktor Úr! Hogyan látja 
Kerepes egészségügy helyzetét, jövőjét?

- Mint háziorvos egy fontos prob-
lémára szeretném felhívni a figyelmet. 
A háziorvosok átlag életkora országo-
san egyre magasabb, jelenleg közel 60 
év. Egyre többen mennek nyugdíjba és 
utánpótlás alig van. Pedig az állam na-
gyon igyekszik, négy- és tízmillió forint 
közötti vissza nem térítendő támogatást 
kap az a háziorvos, aki olyan helyen vál-
lal háziorvosi praxist, ahol több, mint 
egy éve nincs állandó orvos. Ennek el-
lenére kétszáz körzet még mindig üres 
az országban. Mikor ezt a programot 
néhány éve bevezették, azt gondolták ez 
olyan csábító lesz, hogy el fog fogyni a 
támogatás és minden helyen be lesz tölt-
ve a praxis. Ez tavaly sem sikerült, ezért 
meghosszabbították egy évvel, de mos-
tanra sem sikerült betölteni a helyeket. 
Nyilvánvalóan meg fogják hosszabbíta-
ni az idei határidőt is. Nagyon kevés és 
egyre kevesebb az orvos: lasszóval kell 
fogni a háziorvosokat. Általában a fiatal 
orvosok az egyetem elvégzése és a szak-
vizsga után elmennek külföldre. Ezért 
próbál a magyar állam mindent megten-
ni azért, hogy maradjanak az orvosok 
az országban, de szemmel láthatóan ez 
a próbálkozás kevés. Aki pedig maradna 
itthon háziorvosként, az bőven válogat-
hat a helyek közül, és sajnos Kerepes a 
jelenlegi állapotában nem csábító. Ha 
nem tudunk a számukra vonzó feltétel-
rendszert teremteni, akkor néhány éven 
belül könnyen orvos nélkül maradha-
tunk, mert az előbb-utóbb megüresedő 
praxisokat nem fogjuk tudni betölteni.

- Mit lehetne tenni azért, hogy jobb 
helyzetbe kerüljünk?

- Egy modern, jól felszerelt rendelő-
vel, mely megfelelő teret biztosít az 
orvosi munkához, ahol a megfelelő 
felszereltség mellett a megfelelő helyi-
ségek is rendelkezésre állnak, javulna 
helyzet. Ha ezt meg tudnánk valósíta-
ni, akkor a nyilvánvalóan bekövetkező 
orvoshiánnyal kicsit jobb esélyekkel 
tudnánk szembenézni. Minden ember 
jó háziorvost szeretne. Nem mindegy, 
hogy emberileg és szakmailag milyen 
orvos lát el egy területet. A házior-
vos az első, aki találkozik a beteggel, 
ezért kiemelten fontos, hogy jól kép-
zett szakember legyen, aki felismeri 
azokat a helyzeteket, amikor azonnal 
cselekedni kell, vagy amikor még a na-
gyobb baj elkerülhető. Az alapellátás 
biztosítása az önkormányzat kötelező 
feladata. Tehát a rendelő épületét az 
önkormányzatnak kell biztosítania. 
Kerepes, ami most már város, eddig 
még soha nem épített egy olyan rende-
lőintézetet, ami megfelelne a XXI. szá-
zadi igényeknek vagy legalább a XX. 
századi jogszabályoknak. Óriási adós-
sága ez az összes eddigi önkormány-
zatnak már évtizedek óta. Itt mindig 
csak valami pótmegoldás volt. 

- És az Tölgyfa utcai rendelő?
- Bár a Tölgyfa utcai gyermekorvo-

si és védőnői részt elvileg már ennek 
tervezték huszon-egynéhány évvel ez-
előtt, de aki járt már ott, az látja, hogy 
ott valami tervezési bakit sikerült ösz-
szehozni. Az északi oldal került délre, 
fölösleges, babakocsival nem járható 
lépcsők vannak beépítve, ezért az épü-
letben dolgozni, vagy ott betegként 
megfordulni egyáltalán nem komfortos 
(pl. a rendelő ablakán soha nem süt be 
a nap, egész nap lámpafényben dolgo-
zunk stb.), a kötelező akadálymentesí-
tést már meg sem említem. Az épület 
üzemeltetése teljesen gazdaságtalan, 
hacsak újra nem építjük azt. De még 
akkor sem felelne meg az előírások-
nak, mert az alapterületben nincs meg 
a minimálisan szükséges négyzetméter. 
Lényegében azt lehet mondani, hogy 
a rendelőhelyiségeink kényszermegol-
dások és már régóta teljesen alkalmat-
lanok a feladatukra. Nem megoldható, 
hogy	ezek	az	épületek	végleges	ÁNTSZ	
engedélyt kapjanak. 

- Mi szükséges az engedélyhez?
- Szigorú szabályok vonatkoznak a 

rendelőkre: hány helyiség, milyen he-
lyiség, mekkora helyiség,  hány bejárat 
legyen, legyen benne elkülönítő, fekte-
tő, stb. Az is meg van szabva, hogy hány 
kézmosónak, hány wc-nek, milyen és 
mekkora várónak kell lennie, vagy hogy 
hova milyen burkolatot lehet lerakni. 
Nem fölösleges szabályok ezek, mert 
az ellátás biztonságának az egyik felté-
tele maga az épület, a helyiség, a másik 
a megfelelő orvosi eszközök megléte, a 
harmadik feltétele pedig maga az orvos, 
aki ott dolgozik. 

- Röviden összefoglalva miért lenne 
fontos, hogy egy egészségház legyen a 
városban? 

- Ha egy mondatban kéne elmonda-
nom, hogy miért rendkívül fontos, hogy 
legyen egy rendelőintézet, akkor csak 
annyit mondhatok, hogy azért, mert 
biztonságos ellátást szeretnénk nyújtani. 
Ha egy épületben van az összes rende-
lés, akkor reggeltől estig mindenképpen 
van ott orvos. Nem kell gondolkoznia a 
betegnek azon, hogy hova kell mennie, 
és ha oda ér, esetleg kiderül, hogy nincs 
ott az orvos, mert sürgős esethez kellett 
kimennie, vagy mert szabadságon van. 
Nincs orvos és bandukolhat át a másik 
helyre. Ilyen ott nem fordulhat elő, mert 
biztos találok ott megfelelő szakembert, 
aki el tud látni. Jelenleg az ellátás bizton-
sága nem garantálható Kerepesen, és ez 
szégyenteljes állapot. Vannak helyzetek, 
amikor fél óra életet menthet, és ha ez 
azzal telik el, hogy az ember a rendelők 
között keresi az orvost, az növeli veszélyt 
és csökkenti a gyógyítás hatékonyságát. 
Most például olyan a helyzet, hogy a 
városnak van egy defibrillátora az egyik 
helyen, de ha valaki a másik helyen lesz 
rosszul, akkor már nagyon kevés az esély 
a sikeres életmentő beavatkozásra. Ha 
egy épületben van az összes rendelés, 
akkor már a buszközlekedés is hatéko-
nyan szervezhető az idős betegek szá-
mára. Ezért fontos, hogy mind az esz-
közök, mind a szakemberek egy helyen 
legyenek. Még egyszer mondom, magas 
színvonalú, biztonságos ellátás csak egy 
épületben, egy rendelőintézetben való-
sítható meg. 

- Térjünk át más témára, mint képvi-
selő hogy látja az elmúlt egy évet?
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HÉTKÖZNAPI 56-OSOK
Az	1956-os	szabadságharcot	legalább	akkora	lelkesedéssel	ün-
nepeljük,	mint	amilyen	vehemenciával	tiltották	nekünk	1990.	
előtt. Mocsok dolog, de ma már azok is velünk emlékeznek, sőt 
könnyeiket csorgatják, akik annak idején sípcsonton rúgtak 
bennünket október 23-án. Tán a világban sosem volt olyan for-
radalom, mint a miénk, tudniillik amelyben mindenki áldozat: 
a Kádárok, a Biszkuk, a Gerők, a Petők, a Hornok, a Bauerek, 
a rendőrök, a verőlegények, a pártkatonák, a munkásőrök, a 
hazaáruló disszidensek, csakúgy, mint azok, akiket az előbbiek 
megkínoztak, agyonvertek, felakasztottak, vagy „csak” börtön-
be juttattak, tisztelet a kivételnek.
Mindenki áldozat volt! Hát nem érdekes? De az!... És hazug-
ság! Mert a gyilkos az nem áldozat! Göncz Árpádnak – akit 
nem	rég	temettek	–	köszönhetően	az	1956-os	forradalomban	
a	 gyilkos	 is	 áldozattá	 „avanzsált”.	Miért?	Mert	 az	 SZDSZ	 és	
MSZ(M)P	embere,	a	paktum	nyertese,	Magyarország	köztár-
sasági elnöke nem volt hajlandó aláírni az Igazságtételi tör-
vényt, azaz a bűnözők felelősségre vonását. Indok? Hogy nézne 
ki	1990.	után	visszamenőleg	megbüntetni		az	1956-os	forrada-
lom vérbefojtóit? Ennek köszönhetően még a pufajkás Horn 
is	miniszterelnök	lehetett	1994-ben.	Göncz	meg	újrázott,	mint	
köztársasági elnök. Libabőr!
Az áldozat valójában a magyar nép. A sok és egyszerű, de szí-
vében hazaszerető, a kihívásokat és megpróbáltatásokat hazá-
jában elviselő, vallásos kisember volt. Aki sírt, harcolt, tűrt, 
szeretett, imádkozott, gyermeket nemzett és maradt, mert tud-
ta, egyszer úgyis vége lesz… És lám, vége lett! A túlélő többség 

mellett, még inkább  alatt, azonban volt egy törpe és opportu-
nista  (elvtelen) réteg, amelynek tagjai párttagoknak, adóbehaj-
tónak, vb.titkárnak, tanácselnöknek, rendőrnek, munkásőrnek 
álltak, vagy egyszerűen „kipattantak” a hazájukból és disszi-
dáltak,	mondjuk	Kanadába,	Amerikába,	az	NSZK-ba.	(Nem	az	
NDK-ba, mert ott is szocializmust építettek.) Tévedés ne essék, 
nem azokról beszélek, akik valóban menekülniük kellett!)
Nos, a törpe és elvtelen réteg itthon megfigyelt, jelentett, be-
gyűjtött, vagy fegyverrel őrizte a munkásosztály győzelmét. 
Sőt, ha akadt mondjuk a munkásőrnek, aki egyébként kő-
műves, vagy esztergályos volt egy „ tökös” párttitkára, akkor  
vasipari	munkásőrből	könnyen	lehetett	napközis		tanár	,	TSZ	
elnök, vagy osztályvezető. A külföldre disszidált burkolókvagy 
villanyszerelők	pedig,	előadták		Amerikában,	vagy	az	NSZK-
ban, hogy ők tulajdonképpen politikailag üldözött magyarok  
Újpestről, vagy Szegedről, noha a legtöbbjüket senki sem ül-
dözte, mert nem volt miért. Ők a megélhetési, illetve gazdasági 
forradalmárok. Nem példát mutattak, helyette a hétköznapi 
hősök példáira hivatkozva próbáltak könnyebben, sőt eredmé-
nyesebben „kint élni”. 
Sokan voltak, hú, de sokan! És akik nem haltak meg, ma is 
vannak… És csorgatják a könnyeiket október 23-án, mint 
templomba járó régi kommunisták, vagy külföldről hazatért és 
külföldi állampolgárként emlékező magyarok.
Mondtam én: mindenki áldozat!

Franka Tibor 
a Hazáért Érdemkereszt tulajdonosa

- Kettősség él bennem ezzel kapcso-
latban. Az egyik, hogy kellemesen csa-
lódtam. Sok félelem volt bennem, hogy 
az a fajta nagyszabású államigazgatási 
átalakítás, amibe belefogott a kormány 
két éve, hogyan fog elsülni. Hallottunk 
nagyon pesszimista verziókat, hogy itt 
végképp mindennek vége, és semmire 
nem lesz pénzünk. Voltak optimista ver-
ziók, hogy talán meg tudunk maradni 
egy minimál szinten. Most, hogy eltelt 
egy év, azt kell, hogy mondjam, jól ál-
lunk. Most már látom, hogy nem volt ez 
egy ostoba átalakítás, ezzel még Kerepes 
is jobban jött ki. Határozott megnyug-
vást ad, mert látom, hogy stabil a költ-
ségvetésünk és a gazdálkodásunk. Nem 
azt mondom, hogy hű de gazdagok va-
gyunk, de egy kisvárosi szinten tudunk 
működni. El tudjuk látni az alapvető 
feladatainkat illetve lehetőségünk van 
komolyabb dolgokban is gondolkozni, 
például ebben az egészségházban, mert 
van a kasszában tartalék. Mint képvise-
lő ezt kifejezetten bíztatónak látom. A 
másik oldala a dolognak, hogy nagyon 
sok személyes támadást kapunk. Nyíl-
ván mindent lehet jobban csinálni. De 
nagyon sokáig tartott, amíg ez a testület 
eljutott odáig az előző ciklus testületé-
vel ellentétben, hogy magát a feladatot 
és a javaslatot nézze. Nagyon sok még 
mindig az olyan napirend előtti felszó-
lalás, aminek semmi értelme nincsen 
és egyáltalán nem konstruktív, hanem 
csak a személyeskedésről vagy maga-
mutogatásról szól. Szomorúnak tartom, 
ha egy javaslatot valaki csak azért nem 

szavaz meg, mert az előterjesztő Franka 
Tibor polgármester úr. És van képviselő, 
aki a mai napig szemmel láthatóan így 
gondolkodik. Aki egy kis finomítással 
megszavazná a dolgokat, de a helyett, 
hogy módosító javaslatot tenne, inkább 
nemmel szavaz. Dobja be az ötletét és 
tárgyaljuk meg, és nyilván ha az jó ötlet, 
akkor átmegy. Most már az új képviselők 
is megtapasztalhatták, hogy ha jön egy jó 
ötlet, akkor az átmegy. Ha van egy rossz 
ötlet, és az mondjuk az Összefogás Kere-
pesért Egyesület által indított képviselő-
től, vagy a polgármestertől jön, akkor 
azt elvetjük. Abszolút együttműködésre 
törekszünk, de a törekvéseink eleinte 
nehezen találtak értő fogadtatásra. Ösz-
szességében azért már azt látom, hogy 
kezdünk belerázódni.

- Mint az Egészségügyi, Szociális és 
Sport Bizottság elnöke hogyan értékeli 
az elmúlt egy évet?

- Sportrészről eljutunk lassan végre 
oda, hogy tiszta viszonyokat tudunk te-
remteni azzal, hogy a sportinfrastruk-
túra üzemeltetését a saját Kft-nk kezébe 
adtuk. Szerintem ez sokat számít. Az, 
hogy az egyesületi bizonytalanságok ren-
dezése is elkezdődött, ez is sokat számít. 
Ezek biztató jelek. A szociális ügyekben 
is biztató dolgokat látok. Ezt a területet 
szintén érintette a már fentebb említett 
államigazgatási átalakítás, melynek kere-
tében meg kellett alkotnunk a saját támo-
gatási rendeletünket, amit folyamatosan 
finomítunk. Teljesen újfajta támogatási 
rendszer ez, amit szinte vakrepülésben 

hoztunk létre, és több olyan elemet is tar-
talmaz, ami korábban nem is szerepelt a 
segélyezésben. Szerintem jól sikerült, de 
apróbb finomításokat folyamatosan vég-
rehajtunk a gyakorlati tapasztalatainkra 
építve. A változó támogatási rendszer 
ellenére annyit biztosan lehet látni, hogy 
javul a szociális helyzet Kerepesen. Har-
madik ciklus óta tagja vagyok ennek a bi-
zottságnak, van összehasonlítási alapom. 
Kevesebben vannak ma olyan nehéz 
helyzetben, mint négy-öt évvel ezelőtt. A 
2008-as válság sokakat térdre kényszerí-
tett, de most már egyértelműen érződik, 
hogy jövünk kifelé belőle és az emberek 
valóban jobban élnek. Kövezzenek meg, 
de valóban így látom, ezt tapasztalom, 
számomra egyértelmű a javulás. Ez per-
sze nem csak Kerepes, hanem az egész 
ország állapotát tükrözi. Nem véletlen, 
hogy egész Európában a GDP-növeke-
dést tekintve évek óta az élmezőnyben 
vagyunk, holott nemrég még a görögök-
kel voltunk egy ligában. Meg lehet nézni, 
hogy Görögország hol tart most és mi hol 
tartunk. Ez szerintem egy óriási dolog és 
egyértelműen érződik a bizottsági mun-
kában is! Az egészségügy kapcsán a leges-
legfontosabb – és ezzel visszakanyarodok 
a beszélgetés elejére – az Egészségház. 
A legfontosabb, hogy magas színvona-
lú, biztonságos ellátást tudjunk nyújta-
ni, illetve, hogy ennek a feltételét rövid 
időn belül meg tud       juk teremteni. Ez 
egyféleképpen teremthető csak meg, egy 
egészségközpont létrehozásával, és itt az 
„EGY”-et hangsúlyozom. 

Farkas Domonkos                             
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Műkincsekkel gazdagodott a város
A kerepesen élő Horváth család mindkét tagja kitüntetett fafaragó művész, 
akik több évtizedes munkásságuk eredményét a saját otthonukban helyez-
ték el. A lakásban minden szabad falfelületet, asztalt, ablakpárkányt a kisebb 
és nagyobb méretű, népi ihletésű, vagy vallásos témájú, látványosan szép és 
ízléses használati tárgyak vagy dísztárgyak fedik. Az idősödő házaspár fel-
ajánlotta a teljes gyűjteményt és a lakásukként használt ingatlanukat Kerepes 
városának. Ellentételezésként azt kérték, hogy hátralevő életükben továbbra 
is a házban lakhassanak, kvázi bérlőként, és kapjanak havonta életjáradékot.
A képviselő-testület tagjai személyesen győződtek meg még januárban mi-
lyen népművészeti értéket képvisel a zsűrizett gyűjtemény, mely alkalmas 
különféle kiállításokon történő bemutatásra, iskolás és felnőtt csoportok 
helyben történő vendéglátására, s érték maga az egész ingatlan is. Az idős 
házaspárnak két okból is megnyugvást jelent ez a megállapodás. Egyrészt jól-
eső érzés számukra, hogy életük munkája nem aprózódik el, egyben marad 
a gyűjtemény, mely így hozzájárulhat a fiatalabb nemzedékek neveléséhez is. 
Másrészt kevéske nyugdíjukat kiegészíti majd az önkormányzattól havonta 
esedékes életjáradék összege. 

Hosszú ideig fontolgatta mindkét fél a megol-
dást, de végül november első napjaiban Franka 
Tibor aláírta a megállapodást, amely a Horváth 
házaspár számára havi 150.000 Ft életjáradékot 
jelent. A továbbiakban az épület és a kultúrkincs 
megőrzése, gondozása, hasznosítása az önkor-
mányzat feladata. A lakás karbantartása azon-
ban változatlanul a benne lakók feladata, kivéve 
az esetlegesen szükségessé váló nagyberuházá-
sok, például egy tetőfelújítás, stb.

WK

A fafaragványokon 
túl csonttal, szaruval 

is dolgoznak Horváthék

Szerződéskötés után a Polgármesteri Hivatal tanácstermében 
a Horváth házaspár által évekkel ezelőtt az önkormányzatnak 
ajándékozott, az élet útját bemutató faragott tábla előtt

Közlemény
A Kistarcsai Rendőrőrs költözése miatt a Szabadság 
út 52. sz. alatti objektumban 2015. 11. 20-tól nem lesz 
ügyfélfogadás, és a vonalas telefon sem fog élni 2015. 
12. 02-ig. 
A mobil számok továbbra is elérhetőek lesznek. 
……………………………..……

 
Ebben az átmeneti időszakban az ügyfélfogadás a 
Gödöllői Kapitányságon történik.

2015. 12. 02-től a Kistarcsai Rendőrőrs új címe: 2143 Kistarcsa, Deák 
Ferenc u. 3.
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Cégünk AUTÓBUSZVEZETŐ munkakörbe felvételt hirdet
Feltételek: D kategóriára érvényes vezetői engedély, egészségügyi 2. alkalmasság, érvényes PÁV II., vizs-
ga, Gépjárművezetői képesítési igazolvány.
Friss nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
Lics	Zoltán		 telefonszám:…………

Az V. Kerepesi Sörfesztivál mindenki szerint az eddigi legsi-
keresebb fesztiválunk volt. A „Három Peller” volt a vendégünk. 
Minden elképzelésünket felülmúlta a fellépésük, feledhetetlen 
élmény volt. A Ciklon zenekar hajnali háromig húzta a lan-
kadhatatlan kedvű és lábú kerepesi közönségnek. A kezdéstől 
a végéig folyamatosan ment a tánc. A számos nyeremény mel-
lett a tombolának a főnyereményei voltak: két darab internetes 
táskarádió! (fogható rajta a Kerepes rádió is) Egy 2 személyes 
pihenés Tapolcán a Varjú fogadóban félpanziós ellátással, és 
egy belépő a Puchner Birtok kalandparkba 4 főre. A svábruha 
versengésen, Peller Károly Szilágyi Bettit ítélt nyertesnek. 

Október 23. alkalmából Pécelen voltunk vendégek, a Pé-
teri Németek meghívására. Miért Pécelre? Mert ott tartottak 
kiállítást 56’ kapcsán. Mi is szívesen látnánk ezt itt Kerepesen. 
Remélem, sor kerülhet rá, hiszen Magyarország legnagyobb 
rendvédelmi gyűjteményét nekünk is elhoznák a partner kap-
csolatban álló Péteriek. Az Ak47–től a golyószóróig, az ávós 
ruhától a tépett magyar zászlón át rengeteg korabeli viselet, 
és irat, emléktárgy volt kiállítva. De bármely kort megidéző 
gyűjteménye lenne meghívónknak. Pécel polgármesterével és 
alpolgármesterével is alkalmunk nyílt megismerkedni, és bará-
ti beszélgetést folytatni, további jó kapcsolat kialakításának re-
ményében. Talán csoportjaink is ellátogathatnak egymáshoz, 
hisz nem is vagyunk távol egymástól.

A Pro Servitium (A szolgálatért) díjat, Kerepes Városa 
adományozta októberi testületi zárt ülésén. Mi is tettünk ja-
vasoltuk, de a kerepesi testület egy képviselői ajánlásra mást 
javasolt. A díjazott, már idén kapott elismerést, és biztos meg-
érdemelte e kitüntetést is. De a NÖK, egy kerepesi kulturális 
egyesület, sőt majdnem félszáz kerepesi választópolgár aláírá-
sával mellékelt azonos jelöltet figyelmen kívül hagytak, és ezzel 
szemben egy kerepesi városatya javaslatát fogadták el. Lehető-
ség lett volna két díjazott kitüntetésére is. Nem feltételezem a 
szándékosságot a javaslatunk lesöprésében, de néha már ilyen 
érzéseink lehetnek.

Már megszoktuk azt is, hogy valaki névtelen lábjegyzetet 
ír cikkeink után. Ezúttal az a hazugság látott napvilágot, hogy 
állítólag az „NÖK elnök szerint erre nincs pénz”. Saját kis-
busszal is rendelkezünk. A busz szervezést alelnök úr vállalta 
magára, de örömmel vettük, hogy a mi csoportunk is mehe-
tett, az egyébként Kerepesi lakosság részére a polgármester úr 
utasítására a Kultúrház költségvetéséből kivett pénz terhére fi-
nanszírozott	busszal.	Reméljük,	nem	hiányzik	majd	ez	a	80-90	
ezer máshol. Mi nem kértük, de jól esett a kedveskedés. Ami 
a másik csúsztatás, az utólag megszavazott vendéglátás esete. 
Az NÖK képviselői mind a buszon voltak, egyeztettek erről. 
Másnap törvényesen, az ülésen közösen üdvözöltük ezt. Azt 
kifelejtette a hozzászóló „lábjegyző”, hogy kerepesi testületre 
sokkal jellemzőbb az utólag szavaztatás. 

Úgy tűnik, okafogyottá vált a 150.000 forintosra tervezett 
befektetés a Barber tanyán, ahol ingyen korcsolyázást biztosí-
tottunk volna a téli szezonban minden Kerepesinek e táborhe-

lyünkön. A városi testület, tudniillik havi 1 millióért bérelne 
műjégpályát a műfüves pályára. 

(A hazugság vádat Szerkesztőségünk visszautasítja. Nem 
mi találtuk ki, hanem Burger István, a NÖK elnökhelyettese 
értesítette a gondról a polgármestert és kért segítséget a megol-
dáshoz. Ha egyszer a NÖK alelnöke kérte, amit a vele készült 
interjúban is megerősített – lásd a következő oldalon - akkor 
vajon ki hazudik!? „Lábjegyzetet” pedig sajnos kénytelenek va-
gyunk írni esetenként, hogy az ilyen vádakat, csúsztatásokat 
helyre igazítsuk, mint ezt a Hazugság vádat is. – a szerk).

Felhívás a kerepesi németek címerének megalkotására. Már 
érkezet is javaslat, de meg sem említettük, hogy 10.000 forint 
értékkel szeretnénk díjazni a legjobb címerjavaslatot. Feltéte-
lek címszavakban: Kerepes, német kultúra, történelmi hagyo-
mányok, Egyház, foglalkozások, szerszám, nemzetiségi színek. 
(nem német színek) Továbbra is várjuk a hadifoglyok, a kény-
szermunkára hurcoltak vagy a családjaik jelentkezését. Ezután 
tudunk csak dönteni támogatásukról. (még 20 fő lehet érintett 
Kerepesen) 

Itt a Márton Nap, és 11-én az iskola ad otthont a 600 főre 
tervezett kerepesi rendezvénynek. Ennek a németek körében 
népszerű ünnepnek már a 4. alkalommal tisztelgünk Kerepe-
sen. (Még egy „lábjegyzet”. A fenti fogalmazás így félreérthető. 
Az ünnepséget az Iskola és az Óvoda rendezi és fedezi a költ-
ségeket, a Német Önkormányzat mindössze a zsíroskenyeret 
és a teát ajánlotta fel hozzá. – a szerk.) Szent Márton, a mai 
Szombathelyen (Savaria) területén született római katonából 
vált püspökké. Erre emlékezve ünnepelünk lámpásokkal, li-
bazsíros kenyérrel, forró teával. Persze a fő attrakció, idén is 
a sok kis óvodás és iskolás műsora. Igazi közösségi élmény az 
Iskola sportpályáján szülőknek, gyerekeknek és minden Kere-
pesinek egyaránt.

 November 28-i bálunkra vendégek érkeznek Ráckeresztúr-
ról, Pászthy Viki, a Country táncosok és German Pista bácsi 
szórakoztatnak minket, de a Stammtisch táncai sem marad-
hatnak el. 

A szokásos adventi bécsi buszutazás dátuma december 15-
e. Reggel 7 órakor indulunk célunk felé, a Kittsee-i csoki gyár,a 
bécsi adventi körséta, Stefan’s Kirche, Belvedere stb. A vacsora 
Bruckban a Magyar Koronában is a program része. Jelentkezés: 
Springer	Friedrich	06	20/9221-920	és	a	Német	Önkormányzat	
Kerepes facebook oldalán.

Springer
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Burger Istvánnal, a Német Önkormányzat Kerepes (továbbiakban NÖK) alelnökével beszélgettünk 
abból az apropóból, hogy levélben kért segítséget a kerepesi önkormányzattól a NÖK-nél tapasztalható 
gazdasági folyamatok tisztázása érdekében.

Tüchtig
- Burger úr, miért Kerepes Város Önkormányzatától kért 

segítséget? 
- Sajnos elég ködös és kusza a NÖK gazdálkodása és a Stam-

mtisch Klub helyzete és egymáshoz való viszonyuk. Igazán 
senki sem látja át Springer Friedrichet (Ugró János) kivéve, aki 
a NÖK elnöke és a Stammtisch Klub alelnöke egy személyben. 
Egyre több kérdés merült fel bennem az elmúlt hónapokban, 
amikre nem kaptam választ. Mondok pár példát. A Klubról is 
csak most derült ki, hogy már Német Kulturális Egyesületként 
működik, de ez nem volt hivatalosan bejelentve, azt se tudjuk, 
kik a tagjai. Azóta két szervezet oda-vissza számláz egymás-
nak. Két éve még egyszer sem kaptunk számlát a befizetése-
inkről, most már végre számlát kapunk mindenről. Kérdeztem 
is az egyesület elnökét, Manyikát, hogy a korábbi számlák hol 
vannak, mire az volt a válasza, hogy „az mindegy, ezt most 
írd alá”. Egy következő ülésen feltettem kérdéseimet az egye-
sület elnökhelyettesének, Ugró Jánosnak is. Az elmúlt öt év-
ben senki nem kérdezte tőle, hogy mi hogy működik. Mondta 
is korábban, hogy ha valakinek nem tetszik valami, az elme-
het, lesznek új tagok. Ha valakinek nem tetszett az ő sajátos 
működése, szép csendben lelépett, mint például a Fatter Misi 
vagy	a	Kovács	Zoli.	Ezekre	a	dolgokra	most	már	én	 is	egyre	
inkább rálátok, de nem akarok lelépni és hagyni ezt így men-
ni tovább. Szeretném tisztázni a dolgokat. Szóval a második 
felszólalásomkor, amikor kérdéseimre továbbra sem kaptam 
választ, mondtam, hogy szeretnék betekinteni a számlák és a 
szerződések közé. Erre János kiborult. Közölte, hogy ő ilyen 
társaságba nem vesz részt és kivonult a teremből. Egyszerűen 
nem kaptam választ.

- Ezek után fordult az önkormányzathoz?
- Igen. A NÖK közmeghallgatást tartott szeptember 28-án. 

Ezen Springer úr engem kért fel, hogy legyek a jegyzőkönyv 
hitelesítője. Ezt én elfogadtam, a többiek pedig megszavazták. 
Eltelt az óta több mint egy hónap, de én még nem kaptam meg 
a jegyzőkönyvet, így hitelesíteni sem tudtam. Elkerült belőle 
egy hivatalos példány valószínűleg a Kormányhivatalhoz is, 
de úgy, hogy nem is hitelesítettem. Ekkor kértem Oláh Já-
nos jegyző úr közbenjárását, mire ő írt egy hivatalos felkérést 
Springer úrnak, de Springer úr azóta sem reagált erre. Azóta 
voltam az Országos Német Önkormányzat jogi osztályán, ahol 
tanácsolták, hogy ilyen esetben rendkívüli ülést kell összehív-
ni, beszéljek az elnökkel. Beszéltem is erről Springer úrral, aki 
azt mondta, hogy nem szándékozik az idén ülést összehívni. 
Ekkor fordultam az Önkormányzathoz. 

Mi keltett önben gyanút a NÖK működésével kapcsolat-
ban?

Springer úr folyamatosan hangoztatja, hogy a NÖK a legsi-
keresebb nemzetiségi önkormányzat, és ennek köszönhetően 
szereztünk idén négymillió forintot, ami nagy dicsőség. Több-
ször megkérdeztem, hogyan és mire osszuk el ezt az összeget. 

Volt a táncos kar részéről egy olyan kérés, hogy csináltassunk 
közösen fellépő ruhákat. Egy ruha körülbelül húszezer forint 
és van körülbelül 14 táncosunk. Ez nem lenne egy olyan hatal-
mas összeg, hogy abból a négymillióból ne lehetne kigazdál-
kodni. Erre a Springer úr közölte, hogy mindenki vegye meg 
magának a ruhát. Később bele ment abba, hogy a felét fizetné 
a NÖK. Itt merült fel bennem az első kérdés: miért nem futja a 
négymillióból ruhákra? 

- Mit szólnak ehhez az klubtagok?
- Többen szóltak nekem, hogy próbáljam kiharcolni János-

nál a ruhák megvételét, de ő közölte, hogy a NÖK nem vehet 
ruhát, csak a Stammtisch Klub. A Stammtisch Klub kapott 
korábban 100000.- Ft-ot Kerepes Város Önkormányzatától 
támogatásként. Mondta, hogy költsék erre azt a pénzt és a töb-
bit pótolják ki. Rendben. Hívattunk egy szabót, aki lemérte a 
ruhaméreteket. De János mondta, hogy, nézzünk olcsóbb sza-
bó után. Már több mint egy éve húzódik ez a ruhabeszerzés. 
Végül abban maradtunk, hogy a Jani meg a Kriszta kimennek 
Németországba és ott utánanéznek a fellépő ruháknak. Ebből 
se lett semmi. Ezen buktunk ki, hogyan lehet, hogy van elvileg 
négymillió forintunk, de fellépő ruhákra sincs pénz. Mára leg-
alább odáig eljutottunk, hogy az anyagot megvettük. Hasonló 
volt a helyzet, mikor egy vacsora közben János többeket meg-
hívott hozzánk, olyanokat, akiknél már mi is vendégesked-
tünk. Itthon viszont már azt mondta, hogy hiába hívtam meg 
őket az elnökhelyettes – nem ő, hanem én – mert nem tudjuk 
őket vendégül látni. Hasonló volt a helyzet a vecsési busszal 
is, ahol először azt mondta, hogy nincs erre pénz, aki akar, 
az szervezzen magának buszt. Ezért kértem a kerepesi ön-
kormányzat segítségét a busz ügyében, amit meg is kaptunk. 
Mikor elindultunk a busszal, ő bejelentette, hogy a NÖK öt-
venezer forintért meghívja ebédelni a résztvevőket. Bár maga 
a NÖK erről sosem szavazott, sosem döntött. Érthetetlen dol-
gok ezek, és úgy tűnik, hogy az ő hangulatától függnek a ki-
adások. Ezért kértem, hogy csináljunk egy elszámolást, hogy 
mikor mire és miért költöttünk. Sokan kérték, hogy tegyem fel 
ezeket a kérdéseket, mert én vagyok a NÖK elnökhelyettese, 
aki egyáltalán kérdéseket mer feltenni Ugró Jánosnak. Mikor 
először feltettem a kérdéseimet, azt válaszolta, ha valakinek 
nem tetszik, amit ő csinál, akkor lemond. Később a rádióban 
már azt hangoztatta, hogy szó sincs lemondásról, csak a Stam-
mtisch Klubban betöltött alelnöki tisztségére gondolt. Közben 
azt kezdte el terjeszteni, hogy engem kilóra megvett a polgár-
mester, hogy bomlasszam szét a német közösséget. Ez rága-
lom, én csak kérdéseket kezdtem feltenni, azzal kapcsolatban, 
hogy ha tele vagyunk pénzzel, miért nincs pénz se ruhára, se a 
vecsési kirándulásra. Azt is jó lenne tisztába tenni, hogy Sprin-
ger úr szerint a nyári német tábort 54.000.-Ft többletköltséggel 
zártuk, amit erősen kétlek.

Farkas Domonkos

100 Ft/m2 áron földet vennék Kerepesen. 
06-30-335-9050
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Felszólító levél a Kerepesi Német Önkormányzat elnökének
Német Önkormányzat Kerepes
Springer Friedrich Horst
Elnök Űr részére

Tisztelt Springer Friedrich Úr!
A mai napon Burger István, a Német Önkormányzat Kerepes elnökhelyettese, a jelen levelemhez csatolt 
beadványt nyújtotta be. Ennek tartalmát figyelembe véve kérem, tisztelt Elnök Urat, hogy a Burger István 
beadványában szereplő súlyos gazdasági eseményekre való tekintettel 8 napon belül rendkívüli Önkor-
mányzati ülést összehívni szíveskedjen. Kérem Önt, hogy ezen az ülésen részletes írásos tájékoztatást, illet-
ve beszámolót adjon a beadványban foglaltakra. Tájékoztatom, hogy amennyiben nem intézkedik a rend-
kívüli ülés összehívásáról és ott a teljes körű tájékoztatást, beszámolót nem tartja meg, akkor a Pest Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági. Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályhoz fogok fordulni a 
beadvánnyal kapcsolatban.
Kerepes. 2015. november 5. 

Tisztelettel 
Franka Tibor polgármester

A hidegben figyeljünk egymásra!
Ősz vége felé közeledve az éjszakák egyre hidegebbek lesznek, valahol már most megjelent a hajnali fagy, nemsokára beköszönt 
a tél.
A hideg időjárás komoly fenyegetést jelent a fedél nélkül élőkre, azonban nem csak ők vannak veszélynek kitéve, hanem azok a 
többnyire idős, egyedül élő emberek is, akik korukra, egészségi állapotukra, vagyoni helyzetükre tekintettel - vagy egyéb körül-
mények miatt - nem tudják befűteni a lakásukat. 
Sajnálatos módon minden évben előfordul olyan haláleset, ami 
kihűlés következménye és a legtöbb esetben elkerülhető, meg-
előzhető lett volna. Az ilyen esetek megelőzése össztársadalmi 
érdek, az egyes állampolgároknak is fontos szerepe van ebben.
A rendőrség kéri a lakosságot, hogy senki ne menjen el a hideg-
ben földön vagy padon fekvő ember mellett, illetve, ha tudomá-
sukra jut, hogy a környezetükben valaki fűtetlen lakásban él, 
akkor értesítsék a hatóságokat a 107, 112 központi segélyhívó 
telefonszámok valamelyikén. 
Tegyünk együtt azért, hogy senki ne essen a hideg idő áldoza-
tául! 

A Kerepesen elhunyt Szabó Magda írónő emlékét 
nem csak a róla elnevezett városi és iskola könyvtár 
őrzi. Az iskola falán elhelyezett emléktábláját és 
a Hegy utcán állított emlékhelyét születésnapja 
alkalmából megkoszorúzták a fialatok.
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Pest megyében is 
megjelentek 

a földárveréssel 
kapcsolatos 

hirdetmények

A Magyar Állam a tulajdo-
nában álló termőföldek egy 
részét nyilvános árverésen 
értékesíti. 

Az értékesítésre kijelölt 
ingatlanokra vonatkozó 
árverési hirdetmények a 
2015.	 október	 19.	 napjával	
kezdődő héttől a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet 
hivatalos honlapján megte-
kinthetőek. 

A honlapra a hirdetmények 
feltöltése folyamatos. Az 
árverezésre meghirdetett 
földterületekkel kapcsolatos 
részletekről, többek között 
a regisztrációs, illetve árve-
rési időpontokról az NFA 
honlapján (http://www.nfa.
hu) tájékozódhatnak az ér-
deklődők.

Pest megyében több mint 
500 darab ingatlant bocsá-
tanak árverésre, mely árve-
rések helyszíne Érd megyei 
jogú város.

Új aszfaltszőnyeg segíti a közlekedést
a Martinovics utca elejé

Folyik a munka a Wéber Ede utcában, ahol a vízelvezető árok 
elkészülte után kezdődik az aszfaltozás
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Csicsergő óvoda
Az állatok világnapjához kapcsolódva a csoportok többsége ki-
rándulásokat szervezett. A Méhecske csoport az állatok világ-
napján Domonyvölgyben, a Lázár Lovasparkban járt. Először 
a ház körül élő állatokat figyelték meg, majd lovaskocsikáztak 
a környéken. Az ebéd és a lovasbemutató közötti időben a ját-
szótéren játszottak a gyerekek. A lovasbemutató nagy élményt 
nyújtott a gyerekek és a felnőttek számára egyaránt.
A Delfin és a Mókus csoport a Margitszigeten járt. Kisvonattal 
bejárták az egész szigetet, aztán megnézték a Kisállatkertet is. 
A gyerekeknek a gólyák és a lovak tetszettek a legjobban. Ide-
jükből még futott a játszótéri kalandokra is.
A Fecske csoportos gyerekek Veresegyházán jártak a Medve-
parkban, ahol a szép őszi időben megfigyelhették a medvék és 
a farkasok etetését, gondozását. 

A Csiga és a Mazsola csoportosok a Jászberényi Állat- és Nö-
vénykertbe látogattak. Már a buszút is izgalommal töltötte el 
a kicsiket. A gyerekek a sok különleges állat mellett látvány-
etetéseket is végignéztek. A holló etetése és a gondozójával 
végzett különleges mutatványok lenyűgözték a gyerekeket. 
Nagyon élvezték a medvék etetését is, ahol a gyerekek is dobál-
hattak be gyümölcsöket az állatoknak. Láthatták hogyan etetik 
a szurikátákat és az oroszlánokat is, de a „kis Mazsoláknak” 
legjobban a tarajos sül tetszett. Az állatkerti séta végén egy jót 
játszottak a játszótéren. Élményekben gazdagon, de nagyon el-
fáradva értek haza.  
Október második hetében a Méhecske, a Fecske, a Delfin és a 
nagycsoportos korú Mókus csoportosok is ellátogattak a Szé-
chenyi István Általános Iskolába, ahol a leendő tanító nénik 
nagy szeretettel fogadták őket. Kaláccsal és kakaóval kedves-
kedtek a csoportoknak, majd gólyát készítettek, verset tanultak 
és a tornateremben ügyességi feladatokat végeztek. A gyerekek 
nagy örömmel vettek részt a foglalkozásokon. Az ismerkedős 
délelőtt jól sikerült, a gyerekek még napokig emlegették a ta-
nító néniket.
A Méhecske, a Fecske, a Delfin, a Süni és a Teknős csoportos 
gyerekek hagyományőrző műsoron vettek részt a tornaterem-
ben, ahol a szürethez kapcsolódó szokásokkal ismerkedtek. 
Ugyanezen a napon a Mókus, a Csiga és a Mazsola csoporto-
sok a Forrás Művelődési Házban nézték meg a Nap, Hold és 
csillag elrablása című előadást. Az interaktív előadás nagyon 
tetszett a gyerekeknek.
Október 20-án a Teknős, 21-én a Süni csoportban tartottak 
szülői értekezlet a beszoktatás tapasztalatairól és a további ter-
vekről.
November 3-án a németes csoportok kézműves délutánt szer-
veztek a szülőknek, ahol kicsik és nagyok együtt készítették el 
a Márton napi felvonulás lampionjait. A hangulat nagyon jó 
volt, szülők és gyerekek együtt énekeltek és a végén mindenki 
örült az elkészített lampionoknak.
A Könyvtár rajzpályázatának díjazottjai: Rostás Luca (Mókus), 
Nagy Vivien (Fecske), Karip Amira (Méhecske), Varga László 
és	Varga	Zsombor	(Delfin).	Gratulálunk	nekik!

Meseliget óvoda
Október	9-én	óvodánk	mind	a	négy	csoportjával	ellátogattunk	
Veresegyházára, ahol a Medveparkban barátkoztunk a park la-
kóival. A macik nagyon barátságosak voltak. Az ajándékba vitt 
almákkal közel csalogattuk őket a kerítéshez, így a gyerekek 
szinte testközelből láthatták a hatalmas állatokat. A kirándulás 
során láthattunk még mosómedvéket, farkasokat is. A prog-
ram végén a gyerekek, a játszótéren pihenték ki a kirándulás 
fáradalmait. A friss levegő és a séta eredményeként a kiscso-
portosok a visszafelé úton a buszban elaludtak. Sok élménnyel 
gazdagodva tértünk vissza az óvodába. 

Pillangó csoportosaink az iskolában jártak, ahol az iskolai élet-
tel és a leendő elsős tanító nénikkel ismerkedtek.
Halacska, Katica és Pillangó csoportosaink a Forrás Művelő-
dési Házban megnézték a Nap, Hold és csillag elrablása című 
előadást.
November 3-án óvodánkban karácsonyi fényképezés volt.
Legfiatalabb korosztályunk, a Maci csoportosok megtették 
első sétájukat az óvoda körül. A séta során megtekintettük az 
őszi időjárás jellemzőit, megcsodáltuk az őszi fákat, amelyek 
sárga, barna, bordó ruhát öltöttek. Sétálgattunk az avarban, 
hallgattuk a lehullott falevelek zizegését.

Szivárvány óvoda
Október elején az Állatok Világnapja alkalmából egy egész he-
tet az állatok témakör megismerésével töltöttünk.
Gödöllőn megnéztük az Erzsébet parknál található kis vadál-
latkertet, Kerepesen az egyik családhoz mentünk el háziállato-
kat megnézni, versenyjátékokat játszottunk és idén is megren-
deztük az állatsimogatót. 

Az óvodánkba zenebohóc érkezett, aki kitörő sikert aratott a 
gyerekek körében, majd a Forrás Művelődési házban bábelőa-
dáson vettünk részt.
A nagycsoportos gyerekekkel ellátogattunk az új könyvtárba 
és az iskolába is elmentünk, ahol kézműves, testnevelés és nép-
tánc foglalkozáson vettek részt a gyerekek.

OVI- Híradó
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A Széchenyi István Általános Iskola hírei
A forradalom naplója

„23-án reggel a nap rendesen kezdődött…Mikivel egy dohány 
utcai trafikban rágót akartunk venni, de nem lehetett kapni…
Az orosz órán ötösre feleltem… Bejött az egészségtan tanár-
nő és azt mondta, hogy azért késett, mert a Corvin előtt áll 
egy autó és röpcédulákat szór…azt mondta,hogy a közép- és 
főiskolai tanulók hatalmas tüntetést rendeznek a Bem szobor-
nál…Mindenki erről beszélt, s nem nagyon figyelt a tanításra. 
Szünetben az alkotmánytan tankönyvből kitéptük a címere-
ket, a táblára óriási Kossuth-címert rajzoltunk… „ – ezekkel a 
sorokkal kezdődik az a napló, amely részleteinek segítségével 
idén megemlékeztünk mi, iskolánk diákjai, tanárai és dolgo-
zói	az	1956.	október	23-án,	Budapesten	kezdődő	forradalomra	
és az azt követő rövid, de annál hősiesebb szabadságharcra a 
szovjet megszállás ellen. Az írója Kovács János, egykori buda-
pesti tizennégy éves (a Blaha Lujza téren – a Rádió, a Szabad 
Nép és a Corvin áruház közelében lakó) kisdiák. 
Ugyan olyan iskolapadot koptató, közülünk való volt ő is, mint 
mi, akiknek a műsor szólt, és akik részt vettek benne. Min-
den bizonnyal ennek és a rengeteg munkának, gyakorlásnak 
és segítségnek is köszönhető, hogy nagy érdeklődéssel figyelte 
a versekkel, Mozart és Beethoven zenéivel, valamint eredeti 
archív felvételekkel színesebbé tett megemlékezést iskolánk 
minden lakója a legkisebbektől, a legnagyobbakig.  Köszönjük!

Katona Gábor felkészítő tanár

A Nap, a Hold és a Csillag megszabadítása

Október 16-án az első és második évfolyam megtekintette A 
Nap, a Hold és a Csillag megszabadítása című színdarabot. A 
gyermekjáték, a Forrás Művelődési Ház szervezésében, a Ke-
replő társulat előadásában került megrendezésre. A gyerekek 
nagyon élvezték a játékot, melyben interaktív módón részt is 
vehettek, így váltak a mese főhőseivé és főhősnőivé. A Társu-
lat igen látványosan játszotta el a darabot, melynek központi 
eleme a sárkánnyal való megküzdés volt. Természetesen a sár-
kány feletti győzelmet mágikus eszközök is segítették. Az előa-
dás végére, talán mondanom sem kell, a három legény legyőzte 
az előttük álló akadályokat, így jutalmul elnyerték a királykis-
asszonyok kezeit. Minden kisgyermek végig izgulta az előadást 
és szurkolt a három legénynek. Ezúton köszönjük a Kereplő 
társulat fantasztikus előadását.

Fantasztikus összefogás a Kerepesi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola és Művészeti Iskola szülői 
közösségében!

November 7-én, szombaton ismét zajos lett iskolánk udvara, 
betonkeverő zúgása, csiszológép sivítása hallatszott messzire. 
A szülői munkaközösség szervezésében 10 db padot helyez-
tek el a középső udvarra, hogy élhetőbb, jobban használhatóbb 
legyen az udvar és a gyerekeknek legyen hová letelepedni, ha 
éppen ahhoz van kedvük.
Az	anyagi	forrást	az	SZMK	teremtette	elő,	a	munkaerőt	a	szü-
lők biztosították fantasztikus létszámban, hiszen 30 szülő szor-
goskodott aznap az iskola udvarán, de Igazgató úr is kivette a 
részét, egész nap ott dolgozott velünk! 
Külön szeretnénk megköszönni a helyi vállalkozóknak, akik 
támogattak minket! A reggeli szendvicshez valót Mácsai Mari-
ann kis boltjából kaptuk ajándékba, az ebédre főzött gulyáshoz 
a húst kedvezményesen kaptuk a Szilasligeti Hentesboltból, a 
zöldséget Terike zöldségesboltjából ingyen kaptuk, a gulyás 
mellé a kenyeret és még 3 kg pogácsát a Tóth pékségből szin-
tén ajándékba kaptuk, amit itt is szeretnénk nagyon-nagyon 
megköszönni! Bárhová mentünk kérni, rögtön adtak, ami fan-
tasztikus!
Ki kell emelnem három apukát és egy anyukát, akik még többet 
segítettek és nélkülük nem jöhetett volna létre a 10 pad. Adam-
csek apuka megvette nekünk a csónaklakkot és a zománcfesté-
ket, Tóth apuka feldarabolta a vas libikókát és meghegesztette 
a padok lábainak, Koszó apuka és anyuka pedig napokon ke-
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resztül csiszolták és kenték a padokat. Név szerint minden szülőt 
sajnos nem tudok felsorolni, de aki itt volt, az mind fantasztikus 
munkát végzett, hálásan köszönjük nekik, hogy ránk áldozták 
ezt a szombatot!
Tavasszal folytatjuk!

Botrágyiné Virágh Orsolya  SZMK elnök

Őszi papírgyűjtés 

Iskolánk őszi programjai között szerepel a papírgyűjtés, amit 
idén szeptember végén szerveztünk meg. Az alsó tagozatos di-
ákjaink közül 105 gyermek összesen 10.100 kg-mal járult hozzá 
a papírgyűjtés eredményességéhez. Az alsós diákönkormányzat 

az összesítés után kisebb-na-
gyobb ajándékkal jutalmazott 
meg minden olyan gyereket, 
aki bármennyi papírt is ho-
zott. 
Ilyenkor az osztályok között 
is versenyt hirdetünk. Az első 
három helyezett külön jutal-
mat vehetett át. Külön emlí-
teném a legeredményesebb 
tanulókat: Pop Sándor 2.a 
osztályos tanuló, aki 1244 kg 
papírral töltötte meg a konté-
nert. Pálinkás Petra 2. a 708 
kg, Vancsó Noémi 2.c 578 kg, 
Szabó Lana 2.a 525 kg, Szabó 

Petra	1.c		519	kg,	Bólya	Bíborka	4.b	367	kg,	Paróczai	Krisztián	
3.c 356 kg, Burkovics Viktória 4.b 301 kg, Keller Bálint 1.b 300 
kg. Az osztályok között az I. helyen a 2. a osztály, II. helyen a 2. c 
osztály, III. helyen az 1. b osztály végzett. Gratulálunk! 

A felső tagozatosok amellett, hogy részt vettek a papírgyűj-
tésen, pénteki és szombati napon a konténerbe való bepako-
lásba is szorgalmasan részt vettek. Az iskola összesen három 
konténer papírt gyűjtött.
Felső tagozaton a legtöbb papírt gyűjtő tanulók: Szabó Maja 
6.a	524	kg,	Bólya	Liliána	5.a	368	kg,	Czibere	Zalán	5.a	297	
kg,	Tóth	Gyula	Tamás	5.b		215	kg,	Véber	Kristóf	5.a	197	kg,	
Nerpel	Attila	Alex	5.c	149	kg,	Skolnikovics	Natália	5.a	148	kg,	
Pesti	Bendegúz	5.a	144	kg,	Mátó	Dominik	5.c	139	kg.	Az	osz-
tályok között az I. helyen a 5. a osztály, II. helyen a 6.a  osztály, 
III. helyen az 5. b osztály végzett.
Ezúton is szeretnénk megköszönni pedagógusainknak, szü-
lőknek, gyere  keknek a gyűjtés során nyújtott segítséget, rész-
vételt, tanulóinknak, családjuknak a behozott mennyiséget. 
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy tavasszal is rendezünk 
papírgyűjtést.

Nagyné Mándi Kata tanító Gulyás Zoltán tanár
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Kerepesi Filmklub
Kerepesi kötődésű filmmel indítjuk film-
klubunkat. Bacsó Péter 1973-as filmjének, a Har-
madik Nekifutásnak több jelenetét is Kerepesen 
forgatták.

A mű megtörtént esetet dolgoz fel: Jakus, a kis-
motorgyár vezérigazgatója hirtelen lemond 
posztjáról, mert több kérdésben összekülönbözött 
minisztériumi feletteseivel. Családja és környezete 
támadásai ellenére eredeti szakmájában, hegesz-
tőként helyezkedik el, ami nem megy könnyen, 
mert gyanút ébreszt a munkakönyve. 
A rózsadombi villából luxusautón dolgozni járó 
hegesztőt később munkatársai rekesztik ki maguk 
közül. 

Főbb szerepekben láthatók: Avar István, Kassai 
Ilona, Madaras József, Molnár Piroska, Török 
István, Képessy József és Orbán Tibor.

Szeretettel várunk mindenkit a Forrás 
Művelődési Házba 2015. 11. 27-én, este 7 órára!

A részvétel ingyenes!

Hívogató az
Együtt Egymásért Nyugdíjas 

Klubba!
Lelkes csoportunk folytatja az évek óta 
megszokott programjait, amelyet a település 
idősei és gyermekei örömmel fogadnak. 

A hagyományos klubnapjaink összejövetelei 
mellett buszos kirándulások, táncpróbák ünne-
pek közös megrendezése mind-mind színesíti 
programjainkat.

Összejöveteleink helyszíne a Szilasligeti 
Közösségi Ház, ahol szombatonként 15 órától 
találkozunk egymással.

Köszönjük mindenkinek a részvételt, a 
segítséget, a szervezést. Ez úton hívjuk leendő 
klubtársainkat, ismerkedjenek meg velünk, 
programjainkkal, tevékenységünkkel.

Üdvözlettel: Dudás Istvánné Gizi néni



KEREPESI VÉLEMÉNY         
M

û
V

EL
ô

d
ÉS

I H
Á

Z

20 2015. 11. szám • November

Érdekes kiállításra csábította a kíváncsiakat október közepén a 
Forrás Művelődési Ház. Hornyák Dóra (első képünkön egy szak-
mabeli érdekődővel), kerepesi, friss diplomás fiatal hölgy mutatta 
meg textilterveit, amelyek tetszést arattak a vendégek előtt. Az 

ifjú művész szerényen fogadta az elismeréseket és a bemutatást, 
ő maga nem kívánt hozzáfűzni semmit, beszéljenek helyette a lát-
ványos minták. A hozzá lépőkkel azonban szívesen beszélgetett, s 
válaszolt minden kérdésre. Ez volt az első kiállítása, s örült, hogy 
elsőként otthonában, Kerepesen mutatkozhatott be a nyilvános-
ság előtt.
A műsor előtt, alatt és után további érdekességeknek lehettünk a 
tanúi, ugyanis aláfestő zenét a Kacagó Gerlék együttes nyújtott. A 
háromtagú együttes tagjai különleges hangszereken muzsikáltak 
és élvezhető, de nem igazán szokványos, vidám és melankólikus 
hangzású zenékkel szórakoztatták a vendégeket. A fiatalok a sa-
ját számaikból adtak ízelítőt. Baráti társaságban, improvizatív já-
tékokból építkeztek, míg ki nem csiszolódott a számukra kívánt 
hangzás. A számaikat népzenére és saját élményeikre alapozták. 
A saját szórakozásra történő zenélést azonban mára felváltotta a 
rendszeres koncertezés. A hangszerek egyike a szoprán szakszo-
fon (ami messzebbről tárogatónak tetszik), a melodika hangszert 
fújni is kell, mint egy dudát, de közben hangokat billentyűzet csal-
ja elő. Szerepelt még a moldvai kaval is, a dob egy perzsa változat 
volt. A banda nyolc tagú, de most csak ennyien tudtak kijönni 
Kerepesre, ennek ellenére teljes értékű muzsikát adtak elő.

Textiltervező kiállítása és a Kacagó Gerlék

Kerepesi Férfinap

Jó hangulatban telt a Lila Akác Nyugdíjas Klub Férfinapja
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A könyvtár mindenkié!
A Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár Kerepes, szeptem-
bertől a Szabadság u. 242. szám alatt található. A több mint, 
20.000 kötetes könyvtár szolgálja a város lakosait, könyvtári 
igényeit.

A könyvtár, mint városi közművelődési könyvtár biztosít-
ja, Kerepes lakosai számára az információhoz való szabad 
hozzáférést, a kultúra, a tudomány, és az ismeretterjesztés 
területén. Őrzi és ápolja a klasszikus irodalomhoz kapcsolódó 
értékeket, és közhasznú információs tevékenységet végez. 
Szolgáltatásaival, sokszínű irodalmi és kulturális programokra 
törekszik. A könyvtár lehetőséget nyújt az önművelődéshez, a 
szabadidő hasznos eltöltéséhez. Az olvasók számára folyama-
tosan gyarapítja rendelkezésre bocsátja az állományát.
A Könyvtár szolgálja a tanulók tanórai és a pedagógusok 
neveléshez kapcsolódó ismeretszerzését. 

A könyvtárban rendszeresek a csoportos foglakozások, 
ezek alapvető célja, hogy megismerjék a gyerekek a 
könyvtárhasználat alapvető szabályait, tájékozódni tudjanak 
a gyerekkönyvtári részben, megszeressék a könyveket, az ol-
vasást vagy rendhagyó irodalom, történelem órán vegyenek 
részt. 
A Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Erőforrás Minisztéri-
um miniszterének döntése értelmében 2015-ben is folytatódott 
a Márai-program V része. A kezdeményezés célja továbbra 
is a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli 
magyar kiadók által megjelenített, értéket képviselő könyvek 

eljuttatása minél több olvasóhoz a könyvtárakon keresztül. Az 
olvasáskultúra fejlesztésén kívül fontos célkitűzése a program-
nak a kortárs magyar szerzők népszerűsítése. A pályázat tav-
aly is meghívásos rendszerben működött, az intézmények egy 
előre összeállított listáról választhatták ki a gyűjtőkörüknek, 
olvasóközönségüknek legmegfelelőbb műveket. A könyvtár a 
program keretében a napokban kapja meg 200.000 Ft értékű 
könyveket. 

A könyvtárunk részt vett az NKA könyvtámogatási pályáza-
tán, 70 db könyvet 220.000 Ft értékben nyertünk. Az érdekelt-
ségnövelő	pályázaton	349.000	Ft-ot	kaptunk	könyvbeszerzés-
re. A pályázatoknak köszönhetőén az olvasók számára sok új 
könyvet tudunk biztosítani. 
Szeptembertől-decemberig a Magyar Művészeti Akadémia 
támogatásával olvasást népszerűsítő programok, író-olvasó 
találkozók, színházi események valósulnak meg. A tartalmas 
11 programból sikeresen befejeződött 8 program, a legutóbbi 
rendhagyó irodalom órán, amely egyben színházi esemény is 
volt, a Feleségek, felesége című monodrámán 80 diák és mint-
egy 40 felnőtt vett részt.

Hívjuk, várjuk a könyvbarátokat, olvasni szeretőket, jöjjenek 
a könyvtárba, látogassák rendezvényeinket, keressék a honla-
punkat, facebook oldalunkat. Új telefonszámunk: 06/28/744-
748

G. Tóháti Ilona
Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár vezetője
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VÉSZHARANG
Itt az ősz. Virágzik a borostyán, felette részegen zúgnak a da-
razsak. Az égen fáradt már a Nap, de a kertekben még pezseg 
az élet. Az első dér már megcsípte a kökényt, és a fák leveleit 
rendesen színezgeti az ősz ecsetje. Próbafűtés, gereblyézgetés, 
muskátlik mentése, kerti csap elzárás, vagyis folyik a téliesítés. 
Megszokottan zajlana az életünk, ha a politika nem zavarná 
meg. Mert valahonnan távolról, mintha félrevert harangok 
hangját hozná felém a szél. Vagy csak képzelődöm?
Az alábbiakban féltő indulatba burkolt céltudatosság vezeti 
gondolataimat, mert Európa, az áruló vezetőinek köszönhe-
tően most a legsötétebb napjait éli. Jövőnk vámszedői ezek a 
politikusok, és talán majd egyszer bíróságon magyarázkodhat-
nak, hogy miért kellett elősegíteni az ellenséggel való elárasz-
tását földrészünknek. Mert ha ezzel a sebességgel épül le élet-
terünk, és a nagy szavak használatától sem tekintek el, akkor 
kimondhatom, hogy Európának, mint egyfajta birodalomnak, 
mindössze napjai vannak hátra. Isten elengedni látszik Európa 
kezét.
Azt hiszem, ha országunkban most a nemzeti identitásra ár-
talmas liberálisok bármelyik képződménye lenne kormányon, 
akkor az itthoni tereinken már régóta idegenek sátraznának 
úgy, mint tették azt a fővárosi Baross téren. Mi, itt lakók pe-
dig szögesdróttal megerősített kerítéseinken át nézhetnénk, 
hogyan edzenek sárga színű sportszereinken az indiánok. 
Vagy aminek éppen hazudják magukat. Ezek, a megszokott 
életünkre végzetesnek tűnő turisták magukénak érzik a gyü-
mölcsfáinkat, a mezőinket, a temetőinket. Törvényeinket és 
szokásainkat semmibe véve, csürhe módon tiporják végig 
földrészünket, mi pedig csak nézünk szomorúan, mint vak 
kutya a naplementében. Fő céljuk - egyenlőre - az ígéret föld-
jének vélt Németország, és az egyik meghívójuk az ígéret höl-
gye: Merkel. Mindeközben látható, hogy az EU-s tagállamok 
vezetői közül szinte egyedül a mi miniszterelnökünk tudja, mit 
is kell most tenni. Megállapítható, hogy kormányunk eddig 
(2015-10-17) az elvárt módon védi országunkat. Sajnos még 

mindenben nem egységes az európai jobboldal sem, ezért a 
gerinctelen, liberális bűnözők uralma most végzetes lehet az 
őshonos, keresztény gyökerű népek Európájára. Remélnünk 
kell, hogy a jövőt tekintve hazánkban a magyar, a tót, vagy a 
német származásúak még együtt ülve hallgathatják a misét a 
templomban. Ugyanis a kereszténység általában összefogja a 
különféle nemzetiségeket. És ez így van rendjén. Ezt a keresz-
tény gerincet, ezt a status quo-t akarják most megtörni az elha-
zudott nemzetiségű ,zömében iszlám vallású idegenek behívá-
sával. Kicsi, vagy nagy haszon reményében nemzetiséget váltó 
ember pedig a világon mindenhol van. Azt beszélik, még  itt-
hon, Kerepesen is. Reménykedjünk, - pedig erre semmi okunk 
-, hogy földrészünkön véres erőszak nélkül megállítható, majd 
visszafordítható ez a katasztrofális folyamat. 
A származását elhazudó, csörtető siserehad témája után még 
érdemes néhány szót vesztegetni a helyi rádió ügyében. Nem 
akarom ismételni a már ismert tényeket, de azt valóban nem 
értem, hogy egy frekvenciára nem pályázónak miért gyűj-
töttek aláírásokat? Lehet, hogy még most is szorgoskodnak? 
Ezért, hogy munkájuk ne vesszen kárba, azt javaslom, hogy 
az összegyűjtött aláírásokat adják le az önkormányzat titkár-
ságán, mivel úgy tudom, hogy a jelenlegi vezetés viszont akar 
rádiót működtetni Kerepesen. Mert egy, magát relevánsan 
közszolgálatinak definiáló rádió kizárólag Kerepes város min-
denkori önkormányzatával közösen, vagy annak égisze alatti 
működéssel képzelhető el.
Itt van hát az ősz, és már örülhetünk, ha néha besüt a nap az 
ablakon. Reggelente fénylő harmatot könnyezik a falevél, és a 
ritkuló lombok között az elárvult rigófészek már a tavasszal 
álmodik. Figyelem a természet kis csodáit, és a néhány fagyos-
kodó virág kelyhében még mindig Isten arcát látom. Mert hoz-
zá képest az ember csak amatőr marad örökre. És ez így van 
rendjén.

Kovács Ferenc – Október 

Szigetvári Viktorral kávéztunk
A „kávéházi beszélgetés” közéletünk 
olyan „demokratikus intézménye”, ahol 
a különböző érdeklődésű társadalmi 
rétegek, korosztályok találkoznak, be-
szélgetnek, olykor vitatkoznak, de szót 
váltanak, időt fordítanak egymásra, 
megismerik a másik véleményét a világ 
dolgairól. Októberi rendezvényünk-
re Szigetvári Viktort, az EGYÜTT Párt 
elnökét kértük fel, aki elfogadta meghí-
vásunkat, nyitott jó hangulatú két órát 
töltött velünk, kerepesi, kistarcsai és 
mogyoródi civil csoportok képviselőivel 
és persze helyi lakosokkal. 
Érdeklődéssel figyeltük ismertetőjét ön-
maga és a fiatal párt tevékenységeiről, 
céljaikról, a közéletben betöltött szere-
pükről. Határozott mondatokban fogal-

mazta meg, hogy egyértelmű értékrend 
mentén akarják a pártot építeni. Ezt erő-
sítette meg az egyik kistarcsai csoport 
vezetője, aki elismerően nyilatkozott 
Juhász Péter, az EGYÜTT párt alelnöké-
nek korrupció ellenes tevékenységéről. 
Persze a jelenlévők az élet számos terü-
letéről vetettek fel észrevételeket: a mé-
dia megváltozott viselkedéséről, a társa-
dalombiztosítási rendszer fonákságáról. 
Az egyik legnagyobb létszámú kerepesi 
csoport vezetője a nemzetiségüket vál-
lalók regisztrációjáról, szavazati joguk 
körüli ellentmondásról, oktatásról kez-
deményezett párbeszédet. Szó esett a 
pártok közötti viszonyokról. Menekült-
kérdésről, amiben a párt határozott in-
tézkedéseket vár, de emberséges módon. 

Korszerű energia hasznosításáról, annak 
gyakorlati megvalósíthatóságáról. 
A professzionális válaszokból kiderült, 
Szigetvári Viktor a kérdésköröknek nem 
csak a politika felőli oldalát ismeri, hi-
szen a vállalkozói szférában és a közigaz-
gatásban is van munka tapasztalata.
Az est olyan jól sikerült, hogy miután 
elköszöntünk a párt elnökétől, együtt 
maradtunk és sokáig még az utcán is 
folytattuk a megkezdett beszélgetése-
ket. Eltelt egy hét, de még mindig arról 
beszélünk, hogy milyen nagy szüksége 
van társadalmunknak erre a felkészült, 
önmaguk értékeivel tisztában lévő fiatal 
generációra.

Gombkötő Róbert – Rózsás Erika

Az emlékezés napjai
A Lila Akác Nyugdíjas Klub tagjaival 2015. október 26-án felkerestük a kerepesi temetőben az elhunyt tagjaink sírjait.  Egy-egy 
szál virággal és mécsessel emlékeztünk rájuk és az együtt töltött évekre. A más településeken eltemetett személyekre emlékezve a 
nagy keresztnél álltunk meg egy percre, ott helyeztük el virágainkat. Tisztelettel adóztunk mindannyiunk által szeretett és tisztelt 
Tiszink sírjánál. Nyugodjanak békében, emléküket őrizzük a csoportunkban.

Kalina Mihályné a klub vezetője
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HIVATÁS – SZOLGÁLAT – KARRIER
Rendőr szeretnél lenni?

Ha cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű magyar állampolgár vagy, és rendelke-
zel érettségivel vagy azt 2016. július 01-ig megszerzed, illetve megfelelsz az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmas-
sági elvárásoknak, már megtetted az első lépést.

Miért jobb a rendészeti szakközépiskola, mint a többi szakképző intézmény?
Támogatunk abban, hogy B kategóriás vezetői engedélyt, illetve államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt sze-
rezz. A minél jobb tanulmányi eredmény elérésére motiváló ösztöndíjat biztosítunk, lehetőséget nyújtunk kollégiumi 
elhelyezésre és háromszori étkezésre. Mindezeken túl tanulói juttatások és szociális támogatások is rendelkezésre 
állnak, az arra jogosultaknak.
Ami a legfontosabb: egy belátható életpályát, tervezhető előmenetelt biztosító, kihívásokkal teli életpályát választ-
hatsz, ahol elsődleges feladatod a közbiztonság és a belső rend védelme.

Hogyan kell jelentkezned?
A pályázati felhívást és a jelentkezési egységcsomagot az alábbi 
honlapokon találod:
Országos Rendőr-főkapitányság www.police.hu
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola www.arszki.hu
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola www.rendeszkepzo-kormend.hu
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola www.mrszki.hu
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola www.szrszki.hu

Jelentkezési anyagodat az általad választott rendészeti szakközépiskolának 
2016.02.15-ig kell elküldened.

Márton nap az óvodában
Misszionáriusként sok nemes cselekedetet vitt véghez, s erről már 
életében történetek keringtek. Amikor püspökké akarták szentel-
ni, az érte küldöttek elől szerénységében a ludak óljába bújt el, 
ám azok hangos gágogásukkal, szárnycsapkodásukkal elárulták 
rejtekhelyét. Ezért kapcsolódnak Márton napjához a libák.
Miért kell libát enni Márton napján? „Mert aki Márton napján 
ludat nem eszik, az egész évben éhezik!”
Sok helyen a gazdasági év végét is jelenti ez a hónap, mert véget 
érnek a termény-betakarítások, behajtják a legelőről az állatokat.
A hagyományt tisztelve az óvodaépületek belseje is feldíszítésre 
került. A Pillangós Óvoda auláját őszi hangulatú képek, sütőtök 
formájú függők, falevelek díszítik, illetve az egyik dajka néni által 
készített élethű, kukoricát csipegető varrott libacsapat is birtokba 
vette azt, természetesen hatan vannak…(Hatan vannak a mi lu-
daink c. dal alapján)
A csoportokban libás képek, dekorációk készültek, melyek már a 
faliújságokat és a csoportszobák falait díszítik, dicsérve a gyerme-
kek és óvó nénik kreativitását. A hangulatot fokozták a közösen 
eljátszott ludas gyermekjátékdalok, versek és mondókák, melyet 
a hét folyamán tanultak és ismételgettek a gyerekek. A legszeren-
csésebbek még libatollat is fújhattak egyre magasabbra a leesést 
elkerülendőn, ezzel erősítve tüdejüket, s megtanulva, hogy nem 
kell ahhoz drága játék, hogy együtt örüljünk, nevessünk, jól érez-
zük magunkat.
A Márton nap csúcspontja az óvodapedagógusok előadása volt, 
mely a Szerencsét hozó ludak történetéről szólt, drámajáték for-
májában. A tornateremben összegyűlve minden kisgyermek iz-
gatottan várta a mesét. A végén közös énekléssel, tánccal tettük 
teljessé az ünnepet, mely örömteli élményként maradhat meg a 
gyermekek emlékezetében. S bár az ovisok libát nem ettek ebédre, 
délután megkóstolhatták a libazsíros kenyeret.

Az óvoda dolgozói

November második felében Szent Márton nevéhez fűződő ün-
nepi hetet tartottunk az önkormányzati óvoda csoportjaiban. A 
gyerekek megismerhették a legendát, libás játékokkal, énekek-
kel, verssel-mesével átszőve emlékeztünk.
A legenda szerint Szent Márton a mai Szombathelyen született. 
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