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Zászlófelvonás
Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal

Többször és többen megfogalmazták már, hogy az emberi
tudat képességeit meghaladó történelmi távlatok tükrében
Kerepes lehetne 920, vagy csak 650 éves, azaz; honnan
a csudából vesszük ennyire biztosra a születés 1148-
as esztendejét. Nem hasra ütéssel, annyi bizonyos.
Az érdem Horváth Lajosé, aki 1988-ban megje-
lent könyvének kutatásai során talált rá arra az
oklevélre, amelyet 1148-ban II. Géza királyunk
adott ki és amelyben az áll, hogy a pesti és a
kerepesi dunai révek vámját, azaz bevételeit a
budai káptalannak adja. Cserébe a káptalan
köteles 360 penzat fizetni a királyi kincstárba.

A Pest megyében is páratlanul korai születés-
napon kívül az oklevél arra is rávilágít, hogy
Kerepes és környéke az akkor még szerteágazó
Duna-ágak és a Rákos-patak közelében alakult. Az idõk
során nem Kerepest költöztették távolabb, hanem a folya-
mot szabályozták. Tényleg elképzelhetetlen, de mégis igaz,

hogy az egyik Duna ág mai Nagykörút környékén hömpölygött
és a reá merõlegesen érkezõ fontos kereskedelmi és hadiutat

Kerepesi útnak hívták településünktõl egészen a mai
Asztóriáig. No, ott volt a kerepesi révátkelõhely.

Tavaly büszkeségünk, a Szent Anna templom
100. évfordulóját ünnepeltük, az idén pedig köz-
ségünk születésnapjára emlékezünk
kiállításokkal, versenyekkel, vetélkedõkkel és
szeptemberben két napos fesztivállal.
Településünk a történelem során mindig fontos
és közismert szerepet töltött be a térségben,
erre emlékezni pedig nem csak büszkeség,
hanem kötelesség. 

Várhatóan az év végén lesz olvasható a
Aranyhomok Kerepes címû könyv, amelyet Franka

Tibor polgármester készít és amely igyekszik felölelni
és bemutatni Kerepes 865 esztendejét, különös tekintettel

az utóbbi fél évszázadra.

A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló -
magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A feb-
ruár 14-én délután két órakor kezdõdõ ünnepségen részt vett
Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke, László Lajos a
Székelyföldért Társaság Titkára, Szabó Adél a Kerepesi
Székelykör vezetõje, Kiss Károly, a Kerepesi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, és Springer Krisztina, a
Német Önkormányzat elnöke. Népviseletbe öltözött
nemzetiségek tagjai és képviselõi fejezték ki szolidaritásukat a
székelyföldi magyarokkal, támogatva magyarságuk
megõrzésére irányuló jogszerû törekvéseiket, egyéni és közös-
ségi jogaik érvényesítését. 

A magyar és a székely himnusz után Franka Tibor
polgármester köszöntõjében hangsúlyozta, hogy Kerepes egy-
ként áll ki — sváb, tót, székely és magyar — minden magyarért. —
Mi túléljük Viktor Pontát, Robert Ficot.  Kiállunk az erdélyi, a fel-
vidéki, a kárpátaljai, a délvidéki és a világban élõ minden magya-
rért. Minden embernek joga van a szülõföldjén saját nemzeti jel-
képeit ápolni. Kerepesen az 1600-as évek óta együtt él magyar,
tót, sváb és székely. Nálunk valamennyi nemzetiség fontos,

mert így együtt vagyunk magyarok. Ha románok élnének itt a
román zászlót is kitennénk. Nálunk minden embernek joga van
a nemzetiségi jelképeit használni. Ezért mi négy zászlót vontunk
fel egyenlõ nagyot egyenlõ magasra — fejezte be beszédét a pol-
gármester. 

Koncz Zoltán református lelkésszel együtt imádkoztak az
egybegyûltek, majd Izsák Balázs úr szólt az ünneplõkhöz. A
Sepsiszentgyörgyrõl érkezett Székely Nemzeti Tanács elnöke
tisztelettel köszönte a meghívást és dicséretét fejezte ki a négy
zászló által közvetített közös összefogás jelentõségéért. —
Ennek az üzenetnek el kell jutnia Brüsszelig, mert Bukarestben
még idõre van szükség ahhoz, hogy a hatalom megértse és
megbékéljen ezzel a minden nemzetiség számára fontos szim-
bólummal — mondta az elnök.

A Kisvirág tánccsoport legfiatalabb tagjainak táncát követõen
Szabó Arnold szavalta el Wass Albert „Üzenet haza” címû ver-
sét. Az ünnepélyes zászlófelvonás a Szózat eléneklésével
fejezõdött be, miután a meghívott vendégek rövid megbeszé-
lést folytattak a hivatal tanácstermében a kerepesi székelyekkel. 

G.E.

A 865-ik születésnapon

Kerepes története karácsonyra
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Meghökkentett — nagyon is — hogy Orbán Viktor
kérése (felszólítása?) segítette nyilvánosságra azt a
tisztességesnek jóindulattal sem nevezhetõ cseleke-
detet, miszerint több mint 140 polgármester társam
vett fel jutalmat több százezer, vagy akár milliós
összegben és fejenként. Felesleges hozzátenni, —
igaz, még felháborítóbb — hogy csak fideszes polgár-
mesterek kaptak Orbántól fejmosást és parancsot, a
többi, vagyis a nem fideszesek, meg a függetlenek,
nem. Magam független polgármester vagyok — ami-
ért 70 százalékos szavazói támogatásomon kívül
hálát adok a Jóistennek — el sem mertem volna kép-
zelni, hogy létezik akár ilyen, akár olyan párttagságú
településvezetõ, akinek olyan vastag a bõr a képén,
hogy egy gazdaságilag a sír szélén bolygó országban
jutalmat szavaztat meg magának.

Más kérdés, hogy ha ez megtörténhet és megtör-
ténhetett, akkor ehhez mi köze van Orbán
Viktornak és milyen jogon szólítgat fel Orbán a visz-
szafizetésre, de most nem ez érdekel, ez politikai
propaganda, nem egyéb. Szomorú, hogy idáig jutott
az „új” politikai hatalmat gyakorló kétharmados párt-
formáció. Úgy látszik a rosszat õk is, akárcsak az
elõdeik, könnyebben magukévá teszik, mint a
felhatalmazásként kapott vezetõi felelõsséget, illetve
mértéktartást és józanságot.

Sokkal inkább szeretném látni azoknak a
képviselõknek az arcát, a tekintetét, akik — ki tudja
miért — javasolják, napirendre veszik, majd megsza-
vazzák polgármesterük megjutalmazását. Aztán
kíváncsi lennék azoknak a polgármestereknek az
arcára, meg a tekintetére, akik ezt tûrik, esetleg kez-
deményezik, és akik ezt a pénzt fel is veszik. Aztán
kéz kezet mos? Kap a képviselõ, kap a
megmondogató ember, a külsõs szekértoló és a
végén kap a polgármester, meg a jegyzõ is.

… És mit kap a tisztviselõ, a közterület felügyelõ,
a pénztáros, a gyámügyes, az iktató, röviden? Mit kap
a „kisember”? Aki nélkül nem lennének az idézõjelbe
tett nagyemberek? No, azok mit kapnak önkor-
mányzatnál, hivatalban, gyárban, pult mögött és bár-
hol?

… És hogy néznek a szemükbe azoknak, akiket
csak vezetnek, de bizonyos határon túl szinte sem-
mibe vesznek?  Hogyan néznek a beosztottjaik, meg
a választóik szemébe?  Szégyen még akkor is, ha
most Orbán Viktor állt neki kiköszörülni a csorbát,
akár drótos tót a foltos ruhájú szabómester ollóját.

Kerepesen nincs és nem is volt polgármesteri
jutalom, sõt, még egy elszámolt taxiszámla sincs. Az
egyenlõknél nincsenek egyenlõbbek. Hét éve, mióta
polgármester vagyok, egyetlen fillér jutalmat sem
szavazhatott meg a testület, eszembe sem jutna, és
jó ideig gondolni is felesleges lenne rá, hiszen messze
a felemelkedés. Most felelõsség van, és csak az.
Kerepesen évente egyszer a betegállományba került
kollégák bérmegtakarításának felét osztjuk el,
takarítónõtõl a polgármesterig valamennyiünk között
és közösen. Ez jobb esetben néhány tízezer forint.
Ennyi! 

Mi a jutalom? Az, hogy megbíznak bennem és rám
bízzák a települést. Az a jutalom, hogy én adhatok és
bárki szemébe bátran belenézhetek. Meg is teszem.

Franka Tibor

Vastagbõrû 
polgármesterek

Tavaszi kátyúzás
Az idei, különlegesen hideg és
szélsõséges tél kikezdte a település saját
tulajdonú aszfaltos útjait, melyek kátyú-
zását február közepén megkezdte a Kft.
egy négyzetméter kátyú eltüntetése
csaknem 6000 forintba kerül, ami a téli
síkosság mentesítésre költött mintegy 5
millió forint ismeretében ugyancsak
„húzós” kiadást jelent. Figyelem! A 3-as
úton lévõ kátyúk aszfaltozása nem
Kerepes, hanem a Közútkezelõ feladata
lenne!

Statisztika és valóság
Az idei esztendõben sajnos tovább csökkent a közfoglalkoztatásba
bevonható személyek száma, ráadásul háromhavonta váltani kell a
résztvevõket. Az önkormányzat anyagi támogatásával az idén
összesen 6 fõ közmunkást tud alkalmazni az önkormányzat a
településen jelentkezõ összes karbantartási, ároktakarítási,
virágültetési munkákra. Ez az elõzõ évekhez képest visszaesés.
Tudjuk, hogy a médiákban a statisztikák másról tudósítanak. Egy dolog
a statisztika, más dolog a valóság.

(sz)

Még mindig a szemétrõl
Idén visszaadta az önkormányzat a szemétszállítást a Zöld Híd Kft-
nek, de sajnos a „szemét helyzet” a településen nem sokat javult. A
szelektív szigeteken megszüntették a papír- és mûanyag tárolókat,
mivel az ingyenes, háztól történõ szelektív szállítást is felvette a szol-
gáltatásába a szolgáltató Kft. Ennek ellenére — hogy milyen okból, jó
lenne tudni — egyesek a szelektív gyûjtõ szigetekre hordják továbbra is
a szemetüket. Érthetetlen, hogy mi készteti a tudatos szemetelõket
arra, hogy idõt, energiát, benzint nem sajnálva az otthon „gondosan”
összegyûjtött szemetét nem a saját háza elé teszi ki, hanem direkt
borzolva a kedélyeket, a rendet, tisztaságot szeretõ, törvénytisztelõ
és betartó emberek bosszantására kihordja közszemlére, közmocsok-
nak a köztérre. Elgondolkodott-e azon az ilyen ember, mit tenne
akkor, ha lakótársai az õ háza elé, a õ kerítése mellé hordanák, és
hagynák ott a szemetüket?! 

Fa tolvajok ítéletre várva
Még mindig hideg van, fûteni kell, fogy az erdõ az illegális
„fakitermelõk” ténykedése következtében. Február 21-én késõ dél-
után is hangos volt Kerepes Mogyoród felõli vége az elektromos
fûrészek zajától, amit — követendõ példaként — egyik lakótársunk
bejelentett a közterület felügyelõknek és a rendõrségnek. A gyors
helyszíni intézkedés eredményeként háromnegyed óra múlva el is
fogták az elkövetõket. T. Gyula és B. Antal azonnal elõállításra került a
Gödöllõi Rendõrkapitányságon és ügyükben a gyorsított eljárás kere-
tében napokon belül ítélet születik.

Kerék helyett bilincsben
Legalábbis addig, amíg a településünkön eddig e tevékenységbõl plusz
jövedelemre számító tolvajok helyett másnak is eszébe nem jut autó-
kereket lopni. Kézre kerültek ugyanis a keréktolvajok, akik eddig sok,
autóval utazni szándékozó ember életét keserítették meg azzal, hogy
az út szélén parkoló személygépkocsija alól kilopták a kerekét. 
Elfogásukat követően - információink szerint - a fa- és kerék tolvajok
nem a roma lakosság soraiból kerültek ki.

HÍREK - RÖVIDEN
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A január 31-i ülésen Franka Tibor napirend elõtti felszóla-
lásában tájékoztatást adott arról, hogy Kerepes várossá nyil-
vánítási kezdeményezését a német, roma és szlovák nemzeti-
ségi önkormányzat is támogatta, a pályázat elkészült, azt
határidõben a Pest Megyei Kormányhivatal útján felterjesztet-
tük az illetékes minisztériumhoz. 
Ezután a magyar önkormányzatiság és Kerepes sorsáról
beszélt. Elmondta, hogy Bene Andrea pénzügyi
irodavezetõvel elõzetes számításokat végeztek, a
Belügyminisztériumban tartandó adósságátvállalással kapcso-
latos tárgyalásra. A változás minden önkormányzatot érint,
egyrészt az SZJA visszaosztás, másrészt a gépjármûadó
megvonását illetõen. Kerepes nagyközségtõl 2013. január 1-
jétõl 1380 millió forintot vonnak el. Az igazságtalan döntés
végsõ tárgyalásain a Belügyminisztériumban nagyobb adóssá-
gátvállalást kértünk, eredmény március elején. Ezzel együtt
öröm az, hogy az önkormányzat megnyerte az óvodabõvítési
pályázatot a Wéber utcában, amely 197 milliós uniós támoga-
tást jelent 14-15 millió forintos önrésszel. Az iskola ügyében
semmi változás nincs, a mûködtetéséhez 30 millió forinttal kell
hozzájárulnia az önkormányzatnak. A költségvetési támoga-
tást étkeztetésre kapjuk és az iskolát természetesen
megtartjuk, fejlesztjük. 
A mûvelõdési ház normatív támogatása 7,8 millió forint, a
mûködéséhez hozzá kell adni további 12 milliót. A könyvtár
támogatottsága a legmagasabb, 51%-os. A normatív 3,9 millió
forinthoz a bérek kifizetése érdekében hozzá kell adni 4,4 mil-
liót. A Szociális Alapszolgáltatási Központnál ezek a számok
úgy alakulnak, hogy a 12,5 millió forinthoz 17 milliót adunk
hozzá. Érdekes még, hogy az önkormányzatnál maradt
adóbevételek felét mûködésre kell fordítani. Nehéz évünk
lesz, de az intézményeink mûködnek, a beruházások - ivóvíz
és óvoda - folytatódnak, aggodalomra semmi ok. Az önkor-
mányzat tavaly bankba elhelyezett tartaléka 70 millió forint.

Közérdeklõdés szempontjából fontos napirend volt a
köztemetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló 24/2007. (XII.
6.) önkormányzati rendelet módosítása. A rendelet módosítá-
sát a gazdasági helyzet, az elhagyott, vagy hazavitt hamvak
problémája, illetve az egy sírba történõ többes temetés indo-
kolta.
Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testü-
letének 3/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a
köztemetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló
24/2007. (XII. 6.) rendelet módosításáról
Kerepes Nagyközség Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogal-
kotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva, a temetõkrõl és a
temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az annak
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormány rendeletben
foglaltakra a köztemetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló
24/2007. (XII. 6.) rendelet módosítására a következõket
rendeli el:
1. § (1) A köztemetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló
24/2007. (XII. 6.) rendelet (továbbiakban: R.) 9. § (2)
bekezdésében a „Meglévõ gyermeksírhelybe urna is
betemethetõ” szövegrész helyébe a következõ szöveg lép:
„(2) Meglévõ gyermeksírhelybe egy urna temethetõ.”

(2) Az R. 9. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) A koporsós sírhelybe temethetõ urnák száma
egyes sírhely esetén 4 db, kettõs sírhely esetén 8 db.”

2. § Az R. kiegészül az alábbi, 12/A. §-al: „12/A. § (1) Egyes
sírhely esetén egy koporsó, kettõs sírhely esetén - egymás
mellett — két koporsó rátemetésére van lehetõség.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a felsõ kopor-
só aljzatának 1,6 m mélységbe kell kerülnie.
3. § A köztemetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló
24/2007. (XII. 6.) rendelet 1. számú melléklete helyébe
az 1. melléklet lép.
4. § (1) A rendelet a kihirdetését követõ napon lép
hatályba és a hatályba lépését követõ napon hatályát
veszti. 
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését
követõen indult ügyekben kell alkalmazni.

1. melléklet a 24/2007.(XII.6.) önkormányzati rendelethez
Temetési helyek megváltási, újraváltási díjai
1. koporsós sírhelyek: a) egyes sírhely 30.000,-Ft + ÁFA/25
év; b) kettõs sírhely 50.000,-Ft + ÁFA/25 év; c) gyermeksír-
hely 15.000,-Ft + ÁFA/25 év
2. urnasírhelyek, urnafülkék: a) urnasírhely 20.000,-Ft +
ÁFA/10 év; b) Urnafülke egyes 15.000,-Ft + ÁFA/10 év; c)
Urnafülke kettes 20.000,-Ft + ÁFA/10 év.
3. sírbolt építésére kijelölt hely 280.000,-Ft/ + ÁFA/60 év
4. hagyományos sírhelybe urnarátemetés: a) egyes sír-
helybe 10.500,-Ft + ÁFA/25 év; b) kettõs sírhelybe 15.000,-
Ft + ÁFA/25 év.

Jelenleg az önkormányzat tulajdonában álló 7 bérlakásból
bérleti szerzõdés alapján 5 lakásban él bérlõ. 2 lakás üresen áll
és a Képviselõ-testület döntése értelmében — tekintettel arra,
hogy elsõdleges célként a bérlakások értékesítése lett megha-
tározva — azokra bérleti szerzõdés nem köthetõ.  Tekintettel
a piaci viszonyokra, a fenntartási költségek folyamatos emel-
kedésére, az infláció mértékét meghaladó mértékben, 2013.
február 15-tõl kezdõdõen az önkormányzat tulajdoná-
ban álló bérlakások bérleti díjait a testület 10,000
Ft/nm árban határozta meg.  

Intézményhasználati megállapodás az általános iskola
ingyenes vagyonkezelõi használatáról szóló napirendi
pont tárgyalásánál a testület úgy döntött, hogy személyes tár-
gyalás hiányában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
által megküldött szerzõdés-tervezetet Polgármester úr ne írja
alá.

Beszámoló testületi ülésekrõl 

Kerepes pénzügyi helyzete stabil
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Képviselõ-testülete a 27/2008. (X. 9.) önkormányzati rende-
lettel szabályozza a közterületek rendjét, melynek 2. sz. mel-
léklete tartalmazza a közterület-használati díjak mértékét. 
Rendeletünket utoljára 2012.03.03. napjától érvényes változ-
tatással módosítottuk a 2. sz. melléklet 6. pontjában szereplõ,
az önálló hirdetõ-berendezések, figyelmeztetõ és tájékoztató
táblák elhelyezéséért fizetendõ díj mérséklésével. A jelenleg
elõterjesztett módosítás a 2. sz. melléklet 11. pontjában sza-
bályozott, az alkalmi- és mozgóárusítás, illetve olyan
mozgó-javító, szolgáltató tevékenység, mely közterüle-
ten folytatható díjának 1.000,- Ft/nap mértékrõl 2.000,-
Ft/nap mértékre történõ emelését tartalmazta, melyet a
képviselõ testület elfogadott.

Február 14-i ülés fontosabb napirendi pontjai

Kerepes Nagyközség 2013. évi költségvetését az állam-
háztartási törvény vonatkozó rendelkezései alapján 2013. feb-
ruár 15. napjáig kell beterjeszteni a Képviselõ-testület részé-
re. Ebben az évben a kormányzat által végrehajtott adósságát-
vállalási eljárás menetrendje és annak döntései jelentõsen
befolyásolják költségvetésünket. Figyelembe véve, hogy az

adósságátvállalási eljárás elsõ egyeztetõ tárgyalása 2013. feb-
ruár 6-án történt és várható befejezése 2013. február 28. nap-
ján történik, az önkormányzat költségvetése jelen állapotában
nem tartalmazhatja pontosan önkormányzatunk hosszú távú
kötelezettségeit. Ennek figyelembe vételével a testület úgy
döntött, hogy a költségvetést ezen az ülésén nem kívánja elfo-
gadni, az adósságátvállalási eljárás befejeztével a polgármester
terjessze elõ ismételten a költségvetési rendelet-tervezetet.

A Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetõi
állása 2013 03. 02. napjától Pordán Miklós felmondása miatt
megüresedik. A pályázati kiírásra jelentkezõ négy pályázó
közül - kettõ 63 esztendõs, a másik kettõ fiatal, de még csak
hasonló tevékenységgel sem foglalkozott - egyik sem volt alkal-
mas. Ugyanakkor az idei évben „külsõs”, azaz pénzes megrende-
lésekre a Kft nem számíthat, fenntartása kizárólag az önkormány-
zatra marad, viszont települési tevékenysége: fûnyírás, síkosság-
mentesítés, karbantartás, stb. nélkülözhetetlen. A testület a
legtakarékosabb és legkézenfekvõbb megoldást szavazta meg,
miszerint a Kft-ben és jogelõdjében 10 éve dolgozó Czibi Bélánét
bízta meg 3 hónapos próbaidõvel a Kft ügyvezetõi feladatainak
ellátásával. 

Január 2-ától beindult az élet a Gödöllõi Járási
Kormányhivatalban. A Városháza Szabadság téri
épületének földszintjén mûködõ szervezeti egység a
megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendõ állam-
igazgatási feladatokat látja el. 

dr. Urbanics Gábor, a
Gödöllõi Járási Kormányhivatal
elsõ embere arról tájékozta-
tott, hogy a Városháza
épületében dolgozó, a gödöllõi
járási hivatal személyi
állományába tartozó
tisztviselõk létszáma 79 fõ.
Többségük az egykori okmány-
, illetve lakosságszolgálati iro-
dáról került át a járási hivatal-
hoz, de több olyan
szakemberük is van, akik
januárt megelõzõen a
környezõ településeken láttak
el közigazgatási feladatokat.

A járási hivatalvezetõ
elmondása szerint az okmányirodai tevékenység ellátása
tekintetében zökkenõmentes volt az átállás, az ügyfelek janu-
ár 2-án gyakorlatilag semmit nem észleltek a változásból.
Urbanics elismerte, hogy a gyámügyi- és az építéshatósági
területen akadhatnak kisebb fennakadások, itt ugyanis még
bele kell rázódni a jogszabályok hatáskört érintõ módosítása
után kialakult helyzetbe. A gödöllõi járáshoz tartozó
települések: Csömör, Dány, Erdõkertes, Gödöllõ, Isaszeg,
Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Szada,
Valkó, Vácszentlászló, Veresegyház, Zsámbok.

A járási hivatalhoz került ügyek: 
- okmányirodai feladatok (a személyi adat- és lakcímnyil-

vántartással, útlevél-igazgatással, egyéni vállalkozói tevékeny-
séggel és a közlekedési igazgatással kapcsolatos teendõk.) 

- gyámhivatal, gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos
ügyek (például: gyermekelhelyezés, védelembe vétel), a szülõi
felügyeleti jog gyakorlásával, gyermektartásdíjjal, kiskorú
házasságkötésének engedélyezésével, örökbefogadással, csa-
ládi jogállás rendezésével, gyámsági és gondnoksági, valamint
vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben.

- egyes szociális ellátásokkal összefüggõ feladatok

(idõskorúak járadéka, alany és normatív alapon megállapított
közgyógyellátásra való jogosultság, méltányosság kivételével
az ápolási, illetve emelt összegû ápolási díjra való jogosultság,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság), 

- a kommunális igazgatással összefüggõ feladatok (például:
temetõengedélyezés), 

- a menekültügyek, 
- az egyes vízügyi, illetve védelmi igazgatási, földrendezési

és földkiadási ügyek, 
- az érettségi vizsgával, oktatással kapcsolatos ügyek 
- egyes távhõ-, villamos energia- és földgázellátással kap-

csolatos ügyek, 
- bizonyos állategészségügyi feladatok (pl. állatotthon enge-

délyezés) 
- Szabálysértési hatáskörben a járási hivatal hatósági

osztálya jár el.

Elérhetõségek: Pest Megyei Kormányhivatal
Gödöllõi Járási Hivatala 2100 Gödöllõ, Szabadság tér
7. (a Városháza épületében). Hivatalvezetõ: dr.
Urbanics Gábor. Telefonszám: 06 28/ 529-100, e-mail:
jarasihivatal@godollo.pmk.gov. Ügyfélfogadási rend:
hétfõn 8 és 18 óra, míg keddtõl csütörtökig 8 és 16.30
óra között tart nyitva. Pénteken nincs ügyfélfogadás.

Forrás: internet

Gödöllõi Járási Hivatal
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Felkerült a Nemzetiségek zászlaja a Polgármesteri Hivatalra.
Kis lépés Kerepes életében, de a nemzetiségek szemszögébõl
nézve nagy, megfelelõ és méltó elismerés. Köszönet a
Stammtischklub tagjainknak a sok munkáért és tudatjuk min-
denkivel, hogy szerdánként 16 órától tartja összejöveteleit a
Német Klub a Forrás Mûvelõdési Házban ahova várunk
szeretettel minden kedves érdeklõdõt.
Indul idén is a II. Kerepesi Német tábor, aminek már most
nagy a visszhangja. Várjuk is a jelentkezõket és 
bár a Német önkormányzat pályázik idén is független attól,
hogy nyerünk vagy nem lesz tábor. A Dátum
2013.  augusztus 12, és már indul is a tábor. Bizony hamar kell
kezdeni, mert sok munka is van vele.
De hát tudják? Január, Február. Itt a nyár!
Tel: 0620-9221920 További infók www.nok.uw.hu , és a
Német Önkormányzat Kerepes Facebookon.  

Az NÖK Hírei

Eszmeralda unatkozott, és a feszítõvasával játszott. Rikárdó
egy ócska tévét nézett önfeledten. Ennek okán nagyon éhes
lett, ami nem csoda, hiszen a „vacsorázós” mûsort nézte szor-
galmasan. Kutya és Macska mélyen aludt az egyik sarokban,
miközben az udvaron a havas szél próbálgatta betakarni szik-
rázóan jeges gyémántporával a mindent elborító szemetet. A
metszõ, lapos szél hóból kiálló, halott kórókat ringatott. 

Hõseink mostanában nem hallottak semmit szüleikrõl, így
valamilyen velük kapcsolatos hála, vagy kíváncsiság sem
gyötörte már õket, pedig a tolvajlás fogásait tõlük tanulták.
Iskolában mindössze egyszer jártak, természetesen éjjel
kettõkor. Eszmeralda mintegy kilenc éves lehetett, és lego
helyett játszogatott most a speciális vassal. Jól bánt az eszköz-
zel, melynek következtében Kerepesen néhány patakra nézõ
építmény ajtajának lakatja vált ócskavassá. Az is igaz, hogy lego
játéka sem volt soha, és természetesen nem is vágyott rá,
mivel nem tudta mi az. Amirõl pedig nem tud valaki az nincs
is, így aztán nem is hiányzik. Egyszerû bázisuk komfortját
tekintve egy szociális felmérés szerint valószínûleg a mélysze-
gény kategóriába sorolták volna õket. Rikárdó eddig
körülbelül tíz esztendõt élt meg, és mindig éhes volt, melynek
hozadékaként sûrûbben kellett lopni járni. 

Ezek a gyerekek az emberi közösségekre vonatkozó erköl-
csi normákról természetesen nem hallottak még semmit. Így
szándékosan talán nem is sértettek szabályokat, hiszen nem
ismertek egyet sem. A tudatos rosszaság sem hatalmasodott
még el bennük, vagyis többnyire ösztönösen cselekedtek.
Idõnként valamilyen mély, végtelen üresség villant meg hideg
tekintetükben, ami jelezte, hogy azért már minden nincsen

rendben velük. Fázósak voltak mind a ketten, így ezen az
estén is felváltva pakolgatták a megviseltnek látszó Jancsi kály-
hát. Sajnos fáért egyre messzebbre kellett menni, mert a
környezõ erdõ fogyatkozott rendesen, ezzel is igazolva, hogy
a folyton megújulni tudó csodálatos természetet alaposan meg
lehet gátolni a túlélésért folyó küzdelmében. 

A „parasztokhoz” együtt jártak portyázni, egészen eddig
sikerrel. Osontak, figyeltek, feszítettek ügyesen. Aztán húzták,
vonták a zsákmányt hóban, sárban és hidegben hazáig. Most
viszont Eszmeralda majdnem unatkozott, ezért Rikárdót gyor-
san kizökkentette fárasztó tevékenységébõl, aztán rövidesen
el is indultak a hideg éjszakában. Sötét árnyékuk reszketve sik-
lott mellettük a csillogó havon. Lépteik nyomán apró hófúvá-
sok örvénylettek. Fent, a szinte felhõtlen ég tetején ballagó
telehold egykedvû békességgel szórta rájuk fényét a szitáló
kristályokon át. Derekuk köré tekert jutazsák, a zsebben
mágnes, a kézben erõs csípõfogó. Átvágtak egy patakon és
kettõ kerítésen, aztán néhány kifeszített léc után hamarosan
egy láthatóan mostanában javított ajtó elõtt álltak. Mindketten
reszkettek a hidegtõl. 

Egyszer már jártak itt õsszel, innen vitték el az erõsen szu-
vas Jancsi típusú kályhát. Eszmeralda most már nem unatko-
zott, kezében a jéghideg feszítõvas tapintatos zajongással
recsegtette az ajtófélfát. Ekkor azonban váratlanul kitárult a
sebzett ajtó, és erõs fény árasztotta el fekete szemüket, és
mögöttük a fehér havat. Belül a már csak az önerõs védelem-
ben bízó Karcsi bácsi, a ház gazdája állt lesben, kezében jó
vastag locsolócsõ, amelybõl azonnal nagy intenzitással
Rikárdóra és Eszmeraldára eresztett jéghideg vizet. 

Ifjú betörõink szó szerint megdermedtek ettõl a furmányos
inzultustól. Tíz teljes másodperc múlva a csontig átfagyott tet-
tesek már ott ültek a földön, és a szipogó Eszmeralda próbál-
gatta több-kevesebb sikerrel levenni a kezéhez fagyott pajszert. 

Rövidesen megjöttek a rendõrök.
Kovács Ferenc 

Önvédelem
(Itthon, Kerepesen)
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Új lelkipásztor
Kerepesen

10 éves korom óta járok rendszeresen
templomba. 1987-ben jutottam élõ hitre,
lett számomra igazi valóság Jézus Krisztus.
Majd Isten akaratának engedve gimnáziumi tanulmányaim
után a budapesti Református Teológián folytattam tanulmá-
nyaim, ahol 1998-ban végeztem. Szolgáltam Rákospalotán,
majd közel 6 évig a Lágymányoson a Kelenföldi Református
Egyházközségben, ahol megismertem feleségem, akivel 2004-
ben kötöttem házasságot. Onnan Vácra kerültem az Észak-
pesti Református Egyházmegye esperese mellé, mint egyház-
megyei beosztott lelkész, majd 2009-ben Szadára az új espe-
reshez. Egyházmegyei lelkészként számtalan gyülekezetben
szolgáltam hosszabb rövidebb ideig helyettesként.
Szolgálataim során a kis falutól a fõváros egyik legnagyobb
gyülekezetéig mindenütt megfordultam, oktattam hittant
általános iskola elsõ osztályától a gimnáziumi érettségiig.

Kerepesre 2012. október 1-ével kerültem, mint helyettes
lelkész. Sok gyülekezetbe hívtak önálló lelkésznek, de
Kerepes volt az a közösség, ahol Isten számomra nyilvánvaló-
vá tette, hogy itt szeretne látni a jövõben, mint önálló lelki-
pásztor, ahová presbitérium kérésére Püspöki kinevezést
nyertem egyházmegyei lelkészi státuszom megtartásával
2013. február 1-el.

Jézus Krisztus vezetésével, segítségével szeretném az
elõttem szolgáló lelkipásztorok munkáját tovább vinni és
Riskóné Fazekas Márta szolgálata alatt önállóvá váló gyüleke-
zet hitbeli, Isten ismeretében, szeretetében és egyháztagjai-
nak számában való növekedését szolgálni.

Ha Isten megsegít bennünket, akkor szeretnénk a kerepe-
si tiszttartó házat - Boross György adományát-, egyik gyüle-
kezeti központunkká alakítani, emellett szeretnénk a szilasli-
geti részen is gyülekezeti házat, templomot építeni. Céljaim
között szerepel - ha Isten engedi - hogy a református gyüle-
kezet, mint Isten szolgája, továbbra is munkálja Kerepes köz-
ség és Magyar nemzetünk javát, felemelkedését megtartatá-
sát. Legyen példa és világító fáklya az egyre növekvõ sötét-
ségben, hogy úgy az egyén, mint egy közösség számára az
egyedüli igaz jövõ és élet Jézus Krisztusban keresendõ és talál-
ható meg!

Koncz Zoltán

Hagyománnyá vált a Kerepesi Római Katolikus Egyház
immár hatodik éve megrendezendõ katolikus bálja, amelynek
másodszor adott önzetlenül otthont a Vis Vitalis Medical
Wellness Hotel. Talán az idei volt a legrangosabb, hiszen elsõ
eset, hogy nem jelentkeztek „alkalmi” vendégek, akik jelesül
azért szoktak részt venni a bálokon, mert illik, mert politikai-
lag jól jöhet. Egyébként templomot akkor látnak, amikor
elmennek mellette.

Az exkluzív körülményekhez méltón Frajna András esperes
úr ünnepi szavai nyitották meg a rendezvényt, ahol felléptek a
Kisvirág együttesbõl alakult Sarkantyú csoport fiatal, népvise-
letbe öltözött tagjai, és hasonlóan nagy sikert arattak, mint
Máté színésznõ, aki népszerû ismert dalokat énekelt. Aztán
vallási vetélkedõre és megadott események játékos bemuta-
tására került sor, végül volt tánc és tombola.

Méltó esemény arra is, hogy ehelyütt köszönjük meg tele-
pülésünk nevében Frajna András esperes úrnak azt a keresz-
tényi alázattal végzett fárasztó, de kitartó munkálkodását,
amelyet a tavaly 100 esztendõs templomunk érdekében cse-
lekedett. Ugyancsak köszönet mindazoknak, akik anyagi
hozzájárulásukkal, vagy különbözõ tárgyi-, és munkafelajánlás-
sal tették felejthetetlenné településünk vallási ünnepét, azáltal
pedig Istenes mindennapjait.

Ebbe a sorba illik Rapavi József és kedves felesége, akik a
házigazda szerepében mindent megtettek a jó hangulatért, sõt
ételeik egyike saját nevelésû báránykájuk volt, amelyet pör-
költ formájában áldoztak fel ünnepi asztalunkra.

Jó kedvvel szolgáltuk a Jóistent, had örvendjen annak, hogy
nem csak szomorkodni tudunk.

Franka

Katolikusok a Vis Vitalisban

Tisztelt Szülõk!

2013.márciustól megváltozik a csecsemõvíz
kiadása és átvétele a kerepesi szülõk számára.
A kerepesi rendelõ zavartalan mûkõdése érde-
kében, és a jobb parkolási közlekedési
feltételek miatt a csecsemõvíz kiadása
Szilasligeten a gyermekrendelõ alatti garázs
helységben lesz. Szilasligeten erre a célra
külön helyiség áll rendelkezésre.
Cím: 2145 Szilasliget Wéber Ede u - Kodály köz
sarka Gyermekrendelõ alatti garázshelység.
Csecsemõvíz kiadásáért felelõs: Kesziné
Ángyási Mónika. Tel: 06309424729
A csecsemõvíz kiadás ideje: SZERDA: 16-20
óráig. 
Az elsõ márciusi kiadás idõpontja :2013.03.06-
án szerdán lesz.

Megértésüket köszönjük.

2013. február 28-án, csütörtökön Bertha Szilvia
országgyûlési képviselõ fogadóórát tart 17:00-18:00

óra között Kerepesen a Forrás Mûvelõdési Ház 
félemeleti „Fészek” termében.
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Már a tervezett rendezvény elõtt két héttel lázasan
készülõdtünk a farsangra, mi-mindent lehetne készíteni. A
vendéglátáshoz állatfigurás linzereket gyártottunk, a ház deko-
rálásához is egyik ötlet követte a másikat, úgyhogy be is osz-
tottuk naptárunkba szigorúan, melyik napon mit kell tennünk.

A „nagy napon” aztán szebbnél szebb, és finom

sütemények, feldíszített ház várta a családokat. Izgatottan vár-
tuk, hányan tudnak eljönni ebben a betegségekkel teli idõsza-
kban. Kíváncsiak voltunk arra is, mit szólnak a gyerekek a
dekorációhoz, a süteményekhez, a mi jelmezeinkhez — nem
ijednek-e meg -, és vajon kikre tudunk valami apró jelmezt,
kiegészítõt ráadni. Szerencsére senki nem ijedt meg tõlünk és
a szoba közepén lógó madárijesztõ sem okozott riadalmat.
Ugyan sokan voltunk, a gyerekek békésen játszottak egymás
mellett. Tízórai után még egy kis közös éneklésbe,
mondókázásba, játékba is be tudtuk vonni a többséget. Sok
kicsire - hosszabb, rövidebb idõre - még a jelmezek, ill.
kiegészítõk is felkerültek. Zárásra - szokásunkhoz híven - kissé
kaotikus lett a hangulat, a gyerekek a sok élménytõl elfáradva
nyûgösek lettek.

Összességében jó nap volt. Úgy láttuk, az anyukák és egy
apuka (!), valamint a gyerekek is nagyon jól érezték magukat.
Aki szeretne több képet látni farsangunkról és mindennapja-
inkról, Facebook oldalunkon (Mosoly-vár Gyerekház) sok-sok
fotót talál.                                                           Borsos Csilla

Farsang a Mosoly-várbanFarsang a Mosoly-várban
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Az intézményünk által nyújtott szociális étkeztetést az
igénybevevõknek (fõképpen idõs beteg embereknek) már évek óta az
Elamen RT készíti és szállítja házhoz. Az ebédet szállítók útjuk során
sokszor kapnak hideget-meleget, gyakran õket teszik felelõssé, ha a
havazás miatt nem ér ki az ebédidõben, ha lerobban az autó, ha túl sós,
vagy sótlan a leves, stb, pedig az ok lehet egészen más is. Az egyik
ebédszállító legényünk (Répási Pál) az év eddigi leghidegebb napján a
szokásos köre alkalmával segélykiál-
tásra lett figyelmes. Nem sokat gon-
dolkodott, kiugrott az autóból és
azonnal indult a hang irányába. Egy
kilencven éves asszonyt mentett ki az
égõ lakóházából. Az asszony véletlenül
felgyújtotta a konyháját, Pali még a
tüzet is eloltotta, mielõtt a segítség
megérkezett. A néni és Pali is jól
vannak. Az esetrõl csak késõbb érte-
sültünk, mert a mi Palink nem egy szó-
szátyár ember, nem is dicsekedett tet-
tével, csak jelezte, meglehet, hogy a
néninek, segítségre volna szüksége.
Egy másik alkalommal, nem nyitott neki ajtót egy idõs hölgy, aki már
régóta igénybe veszi az ellátást. Palit nem hagyta nyugodni az, hogy a
hölgy nem nyit ajtót, hát egy kis idõ múlva bemászott az ablakon.
Szerencsénkre, mert a hölgy elesett és nem tudott felkelni, ha nem
érkezik a segítség akár nagyobb baj is történhetett volna! Köszi Pali,
köszönjük, hogy odafigyelsz, hogy számíthatunk Rád! 

Következõ hõseinkkel már tavaly is dolgozhattunk. Õk a HIT
Gyülekezetének kerepesi szervezetéhez tartoznak. A tavalyi évben
sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan is tudnának segítséget nyújtani
a leginkább elesetteken. Sok családnak jelent gondot a téli tûzifa

beszerzése. Senki sem büszke a szegénységre, ritkán jelzik az
emberek, hogy már fûtõanyagra sem jut. A legnehezebb és legkiszol-
gáltatottabb helyzetben ilyenkor az idõs, egyedülálló emberek vannak.
Fõleg nekik segíthettünk a Gyülekezet jóvoltából, akik önerõbõl
termeltek ki és aprítottak fel tûzifát az õsszel. A kitermelt fának volt
ideje kiszáradni, így azt január végén, február elején a leginkább rászo-
ruló célcsoportnak (20 egyén/család) szolgálatunk közvetítésével, ház-

hoz is szállították. A „HIT cselekszik”,
gyorsan, szervezetten, alázattal.
Köszönjük!

Még egy hétköznapi hõssel meg
szeretném ismertetni Önöket. Õ
Lakatos István a mi önkéntesünk.
Bizonyára tudják, hogy aki foglalkozást
helyettesítõ támogatásban részesül,
annak 30 nap önkéntes munkát kell fel-
ajánlania. Ezt az „önkéntes” munkát,
lehet ímmel-ámmal, nyûgösen is
végezni, és lehet odaadással, lelkesen,
becsülettel. A mi Pistink az utóbbi
kategória képviselõje. Munkaerõ-piaci

szempontból Pisti nagyon nehéz helyzetben van. Számára az általunk
felkínált munka igazi kiugrási lehetõséget jelentett. Beilleszkedett tea-
münkbe, elfogadta a korlátait, bármit rábízhattunk. Pontos, tisztelettu-
dó, dolgos, a feladata iránt elkötelezett. Csak bíztatni kellett,
erõsítgetni. Ha beleszóltam a munkájába (kertrendezés) azt felelte,
hogy ugyan én vagyok a fõnõk, de Õ a kertész. Lelkesen bekapcsoló-
dott az új intézményünk átadási ünnepségének lebonyolításába, sõt a
helyi kulturális életbe is. Ha lehetõségünk lenne, alkalmaznánk, de vajon
miért nem csap le rá néhány vállalkozó? Nem okozna csalódást, azt
megígérem.                                                                         Horváth Vera

A Szociális Alapszolgáltatási Központ hétköznapi Hõsei

2013-ban 865 éves településünk. Idén
ennek jegyében, szellemében folynak
kisebb, nagyobb rendezvényeink, s ez
alkalomból egy több fordulós játékot is
hirdetünk, melynek feladatait a Kerepesi
Vélemény aktuális számában, valamint
honlapunkon és facebook oldalunkon
találhatják meg leendõ játékosaink.

Az egyes fordulók nyerteseinek nevét minden hónapban megjelen-
tetjük honlapunkon, a www.kerepesmuvhaz.hu-n. A nyeremények
folyamatosan átvehetõk a Forrás Mûvelõdési Házban.
Játékra, kultúrára, alkotásra fel Kerepesiek!
Elsõ fordulónk egy helytörténeti, illetve helyismereti TOTÓ.

A nyeremények különbözõ értékû vásárlási utalványok!
Az összes fordulón részt vevõ játékosok az év végén további
nyereményesõre számíthatnak!

TOTÓ

1. Melyik az az évszám, amikor elõször említik Kerepes nevét?
1. 1234 2. 1148 X. 1050

2. Mit jelent a „kerep” szó?
1. csónak 2. csóka X. csombor

3. Ki volt az elsõ, név szerint ismert földesura a községnek?
1. Grassalkovits Antal 2. Wéber Ede X. Kárászi Sándor

4. Mi a neve annak az európai viszonylatban is neves, katonai, védel-
mi rendszernek, ami Kerepes határában húzódik? 
1. Csörsz árok 2. Móri árok X. Csipkai árok

5. Ki volt az a szilasi földesúr, aki lefizette a vasút építõit, hogy az õ
telkén 
menjen a vasparipa nyomvonala ?
1. Barber Simon 2. Pecz Ármin X. Császár Ferenc

6. Melyik volt az elsõ utcája Kerepesnek, mi ez a ma ismeretes
községrész?
1. Hegy utca 2. Szõlõsor X. Árok utca

7. Mi volt a mókás neve annak a mozdonynak, ami a múlt század
elején, Pesttõl még csak Kerepesig közlekedett? 
1. Muki 2. Miki X. Maki

8. Hol van a Pívár-híd Kerepesen?
1. a Szõlõsorra vezetõ gyalogúton 2. Szilasligeten a
HÉV megálló alatt X. a Gyár utca felé vezetõ úton

9. Melyik hegyünkön állt a földvár?
1. Látó-hegy 2. Templom-hegy X. Vár-hegy

10. Melyik szent nevét viselte ez a T-hegyi templom? 
1. Szent Anna 2. Szent Miklós X. Szent György

11. Melyik évben érte végzetes villámcsapás a régi templomot? 
1. 1893 2. 1896 X. 1907

12. Melyik Kerepes legrégibb épülete?
1. Kossuth kultúrház épülete 2. Magtár épülete
X. Családsegítõ épülete

13. Ki az a Hrúz leszármazott, akinek vendéglõje volt Kerepesen?
1. Petrovics János 2. Petõfi Péter 3. Hrúz Ferenc

Jó játékot kívánok!

865 éves településünk
JÁTÉK
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O V I  H Í R A D Ó
Csicsergõ óvoda
A farsangi idõszakot egy nagyszabású
mulatsággal zártuk.
Az idén a kicsiket és nagyokat a szépen
feldíszített FORRÁS MÛVELÕDÉSI HÁZ-
ban vártuk.
Az elõkészületekben és a lebonyolításban
az óvoda dolgozóin kívül az SZMK tagjai is
részt vetek. A jó hangulatot a KOKTÉL
DUÓ biztosította. A gyerekek szórakozta-
tásához Juhász Katalin ingyenes mûsorral
járult hozzá. A mûsort a bohócnak
öltözött óvónõk nyitották tánccal a színpa-
don. 
A télbúcsúztató rendezvényen szinte az
óvoda összes gyermeke részt vett szülei-
vel és testvéreivel.
Minden gyermek jelmezbe öltözött, sõt
néhány szülõ is. A büfé gazdag kínálatáról
(sütemény, üdítõ) a szülõk gondoskodtak.
Köszönjük mindenkinek! 
Nagy sikere volt a szülõk által hozott tom-
bola tárgyaknak és a zsákbamacska
ajándékoknak.
A szülõk és a gyerekek visszajelzései alap-
ján mindenki jól érezte magát.
A farsangi bál bevételét az óvoda udvari
játékainak fejlesztésére fordítjuk.
Köszönjük a részvételt és a támoga-
tást!

Meseliget óvoda
Január 17-én a legkisebbek kivételével
mindannyian ellátogattunk a Forrás
Mûvelõdési házba, ahol egy négy
elõadásból álló elõadás sorozat elsõ darab-
ját tekintettük meg. A mese címe Óz a
nagyvarázsló volt. Nagyon szép és igényes
mesét láthattunk. Látványossága fordula-
tokban gazdag története minden korosz-
tály figyelmét lekötötte. Köszönjük a
Mûvelõdési ház vezetõinek!

Február 6-án a Katica és a Pillangó
csoportban szülõi értekezletet tartottunk,
majd ezt követõen a nagycsoportos gyere-
kek szülei számára összevont szülõi érte-
kezleten a beiskolázás aktuális kérdésirõl
beszéltek az iskola pedagógusai, az
igazgató úr és a leendõ elsõs tanító nénik.
Február 7-én óvodánkban is megtartottuk
a farsangi mulatságot. Reggel minden kis-
gyerek izgatottan öltötte magára jelmezét
és megkezdõdhetett az egész délelõtt
tartó mulatozás. Tíz órakor a
tornateremben gyûltünk össze, ahol
Mikola Péter varázsolt nekünk karneváli
hangulatot. A zenés, táncos közös mulato-
zás után, visszamentünk a saját csopor-
tunkba, ahol elfogyasztottuk a szülõk által

behozott finom süteményeket, üdítõket.
Köszönjük az anyukáknak a finom
sütiket! A finomságok elfogyasztása után
tánccal, közös játékokkal mulattuk az idõt
és reménykedtünk abban, hogy elûzzük a
telet és megérkezik a tavasz.
Óvodánk legfiatalabb gyermekei a Teknõs
csoportosok a tél örömeivel ismerkedtek
az elmúlt idõszakban. Megfigyelték a téli
idõjárás tulajdonságait: havazást, olvadást,
fagyást. 

Rövid sétáik során a környékkel ismerked-
tek, és madarakat etettek.
Február 11-én szülõi értekezletet
tartottak az elmúlt idõszak tapasztalatairól
és az elkövetkezendõ félév várható
eseményeirõl.
A Katica csoportban a nagycsoportosok
után a középsõs gyerekekkel is elvégeztük
a IFER felmérést.
Maci csoportosaink új madáretetõvel gaz-
dagodtak, amit a csoportszoba ablakába
helyeztünk el, remélve, hogy a madárele-
dellel odacsalogatott madarakat az
ablakon keresztül közelebbrõl is megcso-
dálhatjuk majd! Köszönjük Rozgonyi
Martin szüleinek a segítséget!
Tél végi sétáinkon a környékkel ismerked-
tünk. Megcsodáltuk a téli tájat,
megfigyeltük az idõjárás változásait és leg-
nagyobb meglepetésünkre sok kiskertben
a tavasz hírnökét a földbõl elõbújó hóvirá-
gokat is láttuk.
Február 11-én a Pillangó csoportosok
meghívására „Szilasi busójárás”-on vehet-
tünk részt. Az óvoda udvarán gyûltünk
össze, ahol kereplõkkel, csörgõdobokkal,
jártunk körbe és egy télkergetõ
mondókával próbáltuk elûzni a telet. A
Pillangó csoportosok erre az alkalomra
fakanál bábokat is készítettek, melyeket
busó babák képére mintázták és kreppapí-
rokkal díszítettek.
Február 13-án Pillangó csoportosaink és a
Katica csoportból a nagycsoportosokkal
látogatást tettek az iskolában. A délelõtt

folyamán játszottak a tornateremben az
elsõsökkel, találkoztak a leendõ tanító
nénikkel, majd a negyedikesekkel pillangót
festettek, feladatlapokat oldottak meg és
közösen egy vidám játékban is vettek
részt. Új élményekkel gazdagodva tértek
vissza délben az óvodába.

Szivárvány óvoda
Február a farsang hónapja. Óvodánkban
február 7-én öltöztünk maskarába. A gye-
rekek sok szép, változatos jelmezt öltöt-
tek magukra. Körbe jártuk a csoportokat
közösen énekeltünk, verseltünk,
táncoltunk.
A délelõtti mulatozás közben versenyjáté-
kokat játszottunk, tomboláztunk és finom
farsangi fánkokat ettünk.
Köszönjük a kedves szülõknek a finom
fánkokat, melyeket sütöttek nekünk!
A maskarázás végén elégettük a kiszebá-
bot, így búcsúztattuk el a telet.
Közös szülõi értekezletük volt a nagycso-
portosoknak, melyen bemutatták az
iskolát a tanító nénik. A szülõk érdeklõdve
hallgatták az iskola nyújtotta
lehetõségeket.

Február 20-án tanítási órára ülhetnek be
az ovisok. Izgatottan várják a találkozást a
tanító nénikkel és az iskolásokkal.
Ellátogatunk a könyvtári foglalkozásra is,
melynek témája a „Tavasz ébredése” lesz.
Február 22-én Meseszínházba megyünk a
következõ elõadás a Vuk lesz

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA-BÖLCSÖDE
Tisztelt támogatók! Megköszönve a tavalyi felajánlásokat, kérjük Önöket, hogy idén
is támogassák adójuk 1%-ával Palánta Hagyományõrzõ Alapítványunkat!

Adószámunk: 18688038-1-13
Alapítványunk céljai: A Kerepesi élõ néphagyományok ápolása, gondozása. Az óvoda
eszközeinek fejlesztése, játékállományának gyarapítása. A hátrányos helyzetû gyer-
mekek támogatása.
A támogatásokból voltunk már kirándulni a gyermekekkel, rendezvényeket szervez-
tünk számukra és udvari illetve fejlesztõ játékokkal gyarapítottuk óvodáink eszközál-
lományát. Kérünk mindenkit, aki a célokkal egyetért, támogassa alapítványunkat!

Lengyelné Jankovics Mária intézményvezetõ
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Az iskola hírei

Télbúcsúztató farsangi mulatságunkra 26 óvodás és a 112 alsó
tagozatos jelmezes felvonulása között három osztály készült
csoportos produkcióval. A 3. osztály a Táncoló talpak zenéjé-
re készített ötletes koreográfiát. Õket a Hotel Mentol jampe-
cei követték, akiket a 4. a osztály tanulói személyesítették
meg. A csoportos produkciókat a 4.b osztály humoros jelen-
tettel zárta, melyben Igazgató úr is szerepet vállalt: nem
engedte gyõzedelmeskedni Darth Vader-t és a sötét erõket,

megmentve ezzel a
farsangot. Az ered-
ményhirdetés elõtt
Kriszta néni tánc-
csoportja mutatko-
zott be, majd tánc-
versenyen bizonyí-
tottak a bátrabb
gyerekek.

Eredmények:
Óvodás kategó-
ria: I. helyezett:
Minnie egér, II.
helyezett: Katica,

III. helyezett: Méhecske, IV. helyezett: Virág, V. helyezett:
Párduc

Iskolás kategória: I. helyezett: Csigabiga, II. helye-
zett: Süni, III. helyezett: 4 évszak fa, IV. helyezett: V. helyezett:
Asterix, Obelix és Kleopátra, VI. helyezett: Boleyn Anna, VII.
helyezett: Kõkorszaki lány, VIII. helyezett: Rakéta, IX. helye-
zett: Marionett fiú, X. helyezett: Sajtkukac, XI. helyezett:
Keresztes lovag.

Szeretnénk megköszönni a szülõknek az ötletes jelmeze-
ket és a rendezvényen nyújtott segítségüket. Jövõre találko-
zunk ugyanitt.

Alsós tanítók

Alsós farsang
2012-ben történt, hogy iskolánk felsõ tagozatán gondol-

tunk egy nagyot és merészet, és meghirdettük tanítványaink
körében a tehetségkutató TV mûsor (lám mire is lehet jó a
Média!) ötlete alapján a Kerepesi Kiscsillag Születik kampá-
nyát, mely nagy sikert aratott. Ezen felbuzdulva ebben a tan-
évben is folytattuk a tervezgetést és a munkát, hogy minél
több döntõbe jutott tehetséges tanulónk mutatkozhasson be
egyik legnagyobb iskolai rendezvényünkön, a farsangon. 

… És nem kis büszkeséggel mondhatom, hogy február 15-
én minden a legnagyobb rendben, reményeinknek
megfelelõen zajlott. Gyönyörû volt - szokás szerint - Ragoncza
Imre tanár úr által betanított keringõ, hibátlan, nagy átéléssel
elõadott táncuk megalapozta az este jó hangulatát. Ezután a
királyi pár megválasztásán izgultunk, ezen az estén Oláh
Melinda és Pivarcsi Szabolcs fejére kerültek a koronák.
Gratulálunk nekik!

5 órakor kezdetét vette a döntõ. Izgalmas, változatos,
érdekes, jobbnál jobb szórakoztató elõadásokat láthattunk és
hallhattunk. Fellépett a 6. osztályosok Mini - Tinik tánccso-
portja, a 4. osztályos Estergaros Andrea és Mató Gergely
duettje, a 8. osztály Front tánccsoportja, énekelt a 4. osztályos
Kapitány Kriszti, az 5. osztályos Kozma Dominika, Oláh Kitti,
Demeter Orsika, a 6.-os Katona Marci, a 8.-os Lastyák
Renato, Bangó Tamás és Nándori Réka. Versenyen kívül
szerepeltek vendégmûvészek is, egy vidám angol dalt furulyá-
zott Müllner Tamás 4.-es tanuló, és szórakoztatott bennünket
a Black Time tánccsoport Kistarcsáról. A felnõttek is megiri-
gyelték a forró hangulatot, így dalra fakadt Imre bácsi és Péter
bácsi is, a produkciók mentorai.

És hogy kik lettek a nyertesek? Bátran állíthatom, hogy a
közönség elsõ sorban. A gyõztesek pedig Demeter Orsika és
a Front tánccsoport. Rajtuk kívül helyezést értek el és szere-
pelhettek az SZMK támogató bálján Kozma Dominika és Oláh
Kitti, Katona Marci csak azért nem mert a hétvégén elköltöz-
tek. Sok sikert, Marci!

Az est váratlan meglepetése pedig a mûsorvezetõnk,
Németh Nimród 8. osztályos diákunk szereplése, hiszen min-
denki egybe hangzó véleménye szerint profin és sajátos jó
humorral konferálta végig a versenyt, így megérdemelten
kapott különdíjat teljesítményéért. Izgalmas tombolahúzás,
remek büfé egészítette ki az eseményeket, majd a szokásos
diszkó zárta a bulit. Köszönöm mindenkinek, tanítványaink-
nak, kollégáimnak, vendégeinknek ezt a forró hangulatú pén-
tek délutánt és estét. Ha rajtam múlik, lesz folytatás, ígérem!

Müllnerné Sz. Margit DÖK

Egy felejthetetlen este elõzményekkel

Évrõl évre, és egyre inkább, iskolánkban nagyon fontosnak
tartjuk a magyar nyelv ápolását, óvását, egyedülálló
gazdagságának minél szélesebb körû népszerûsítését. Ebben a
munkánkban igen igen nagy szerepe van az évente tartott
szép kiejtési - vagy ahogy diákjaink emlegetik - olvasó verse-
nyünknek, melyen 4. évfolyamtól vehetnek részt diákjaink. 
A verseny kétfordulós: a szabadon választható szépirodalmi
szövegen kívül egy, a versenyzõk számára ismeretlen szöveg
hibátlan, kifejezõ, értõ olvasásával is meg kell birkózniuk. S
bizony ez nem könnyû! De az elvárásainkból nem szerettünk
volna engedni, így történt meg az, hogy a 4-5-6. évfolyamból
versenyzõ tanulók közül az idén nem választottunk 1. helye-
zettet. Annál nagyobb volt az örömünk, hogy a 7-8. osztályos
tanulók milyen szép, igényes, értõ olvasással leptek meg ben-
nünket. Ez azt a reményünket tartja életben, hogy munkánk
nem hiábavaló, jövõre az 1. kategóriában is lehet 1. helyezett.
Köszönjük a résztvevõknek a szép délutánt!
Lássuk az eredményeket!

I Lastyák Renáto 8.a, II. Gál Bettina 6. o.  Parkánszky Barna 5.
o. II. Rózsa Richárd 8.a. Nemes Bettina 8.b, III. Pádár Kristóf
4.b, III. Demendi Dzsenifer, Gánicz Roxána 4.a, Montalbano
Frediano

Mészáros Klára- Müllnerné Sz. Margit

Kazinczy Szépkiejtési Verseny
2013-ban
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Február a farsangi bálok hónapja, és mint minden évben, idén
is megtartottuk a Széchenyi Támogatói Bált a Szülõi
Munkaközösség szervezésében. A szervezés már hetekkel elõtte
elkezdõdött, aminek meglett az eredménye, hiszen a kis mozaik-
kockák szombat este nyolc órára egy nagy szélesvásznú képpé áll-
tak össze.

Nagy László igazgat úr és Franka Tibor polgármester úr közö-
sen nyitották meg a 2013-as Széchenyi Bált. A nyolcadik
osztályosok keringõje a régi bálok hangulatát idézte. A látványos
koreográfiát Ragoncza Imre tanár úr tanította be a gyermekek-
nek. A Kisvirág Tánccsoport apródjai és a Sarkantyú csoport
felnõtt tagjai bizonyították, hogy Kerepesen a néptánc

hagyományõrzése és mûvelése igen magas szinten folyik. Üde
színfoltja volt az estének ifj. Vass Lajos énekes fellépése, nem
lepõdnék meg, ha pár év múlva valamelyik tehetségkutató pro-
dukcióban ismét hallanánk róla. Sok sikert!

Az utánpótlás garantált, hiszen az est folyamán színpadra
állhatott a felsõs farsang Kiscsillag születik produkciójának elsõ
három helyezettje. Az énekesek után Téglási Klaudiának és csa-
patának zumba show-ja következett. Ízelítõt kaptunk abból a lát-
ványos, zenés, alakformáló mozgásból, amelyet a hölgyek oly
elõszeretettel mûvelnek. A következõ fellépõk már visszajáró
vendégek nálunk, a Maglódi Majorette Tánccsoport elfogadta
meghívásunkat, és látványos produkcióval örvendeztette meg a
nagyérdemût.

Amikor már azt gondolnánk, hogy nem lehet tovább fokozni,
nos, akkor jön az igazi szenzáció: a meglepetéscsapat. A pedagó-

gus hölgyeink, akik vállalták a felkérést, Sallai Krisztina vezetésé-
vel egy hét alatt betanulták a Gangnam Style paródiát, és óriási
sikerrel adták elõ. Büszkék vagyunk rátok, mert komolyan vetté-
tek és odatettétek magatokat. Lám egy hirtelen ötletbõl, mely
Botrágyi Orsolyáé volt, is lehet sikerprodukció.

Köszönöm az összes fellépõnek, hogy megtisztelték jelenlé-
tükkel rendezvényünket, és színvonalas produkcióval
szórakoztatták a kétszáz fõs vendégsereget. A siker nem maradt
el, hiszen minden fellépõt vastapssal és ovációval jutalmazott a
publikum.

A fellépõk után mi magunk következtünk, és végre kezdetét
vehette a felhõtlen szórakozás a táncparketten. A Koktél Trió
húzta a talpalávalót. A Maszka Büfénél mindenki kedvére csilla-
píthatta szomját, illetve vásárolhatott a szülõk által sütött finom
süteményekbõl. A személyzet (Kati, Marci, Babi) jól állták a sarat.
A Maszka elnevezés nem véletlen, hiszen a felhívásnak eleget téve
sokan jelmezesen érkeztek. A lufis játék idén is nagy siker volt. A
tombola tárgynyereményei idén még gazdagabbak voltak, mint
tavaly, köszönet a sok önzetlen felajánlásért!

A köszönetnyilvánításnál nem szeretnék neveket sorolni,
hiszen aki ott volt, és részt vett benne, az úgy is tudja, hogy kikre
gondoltam. Így hát szeretném megköszönni az iskola pedagó-
gusainak, igazgatójának, a szülõi munkaközösség
tagjainak, a segítõ szülõknek, a „hajnali szülõknek”, a
konyhai személyzetnek, a portaszolgálatnak és a takarí-
tóknak, hogy segítségemre voltak a lebonyolításban az elsõ
perctõl az utolsóig.

Számomra rendkívül fontos volt a bál sikere, mert utolsó alka-
lommal szerveztem ezt az eseményt. Remélem, sikerült magasra
tenni a mércét, de ez nem jöhetett volna létre az SZMK támoga-
tása és segítsége nélkül.

Szeretnék mindazoknak köszönetet mondani, akik ezen nehéz
idõkben is jegyvásárlásukkal támogatták az iskolát, és azon belül
is az itt tanuló diákokat. A rendezvénybõl befolyt pénzt az utolsó
forintig a tanulókra fordítjuk. Nincs felemelõbb érzés a csillogó
tekintetû, mosolygós, vidám, elégedett gyermeknél!

Ne feledjük, õk a jövõ zálogai, reménységei!
Pivarcsi Gábor

A Széchenyi Támogatói Bál fõbb szponzorai: Kerepes
Nagyközség Önkormányzata, Forrás Mûvelõdési Ház, Nevelési
Tanácsadó, Szilas TV, Tóth Pékség, Oravecz Pékség, Czibere
Pizzéria, Illés Cukrászda, Kisgömböc Étterem, Al Capone
Pizzéria, Ámbrók Anita Fodrászat és Kozmetika, Kata Boltja,
Terike Zöldségüzlet, Végh Anna Masszázs, Dobos Andrea
Fodrász, Drazsé Kávézó, Zöld Abc, Didó Grill, Kermester Kft,
Franka Tiborné, Zöld Virágüzlet, Te+Én Élelmiszerbolt.

Széchenyi Támogatói Bál

A Magyar Himnusz és a Szózat nem felsõbb elrendelésre,
netán hatalmi elõírásra vált imává, illetve fohásszá, hanem a
nép akaratából és kívánságára. A Magyar Kultúra Napja nem
véletlenül esik január 22-re, ugyanis Kölcsey Ferenc 1823.

január 22-én fejezte be alig 32
esztendõsen. Sajnos 1838-ban bekö-
vetkezett korai halála nem adta meg
számára az isteni kegyelmet, hogy
még életében hallja Erkel Ferenc
(akkor az opera karnagya)
megzenésítésével elõadott nemzeti
imáját. A Szózatot Vörösmarty Mihály
1835-ben írta, mely remeket elõször
Egressy Béni zenésített meg 1839-
ben Budapesten.

Két zseni, két érzület, melynek
közös fundamentuma a magyarság
iránt érzett felelõsség, a hazaszeretet,
illetve féltés. Igen, a Himnusz például

szomorkásabb, mint más népeké, de
Istenhez szól, reá bízza népünk
boldogulását, tõle kér megértõ
támaszt, míg más himnuszok hadve-
zérekre, hatalmakra, forradalmakra
hivatkozik, illetve méltatja.

A magyar kultúra, akár a kút
forrása — minél többet vesznek
belõle, annál több folyik bele.
Ugyanakkor anyanyelvünk ismeret-
lensége is arra kötelez bennünket,
hogy kiemelt figyelemmel, odaadással
mûveljük, illetve terjesszük.

Az idei esztendõben a beérkezett
ajánlatok és javaslatok alapján Baran
Józsefné Annuska kapta meg a
Kerepes Kultúrájáért díjat a vele járó
50 ezer forint jutalommal együtt.
Gratulálunk.                                   F.T.

A Magyar Kultúra Napja

A nemzet imája és fohásza
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Ezzel a címmel indítottuk idei kiállítás sorozatunkat a Forrás
Mûvelõdési házban. Terveink szerint havonta más-más
mûvészeti ág - lehetõség szerint helyi - képviselõje mutatná be
alkotásait. Ehhez kapcsolódóan egy délelõtt foglalkozás kere-
tein belül a helyi iskolásokat is megismertetné az alkotás
folyamatával, természetesen Õket is bevonva, hogy kipróbál-
hassák kreativitásukat, s megtapasztalhassák, hogy a
mûvészek nem maguknak való „csudabogarak”, hanem
ugyanolyan emberek, mint mi. A mûvészek köztünk élnek.
Január-február hónapban Konda Szilvia képzõ és iparmûvész
munkáiban gyönyörködhetünk, aki textilképeket festett a gye-
rekekkel, melyek közül a legjobbak bekerültek kiállítása anya-
gába.

„A mûvészek Köztünk élnek”
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ANDI PÉKSÉG
KEREPES, SZABADSÁG ÚT 248.

(A TEMPLOM MELLETT)
MINDEN NAP

FRISS ÉS FINOM,
HELYBEN KÉSZÍTETT
KENYÉR ÉS PÉKÁRÚ!!

Szeretettel várjuk kedves 

vásárlóinkat!
Nyitva: H-Szo: 6-21

V: 7-20

Automata 
mosógép 

szerviz

Billinger Zoltán
06-30-214-6366

2013. január 20.-án, a Lila-Akác Nyugdíjas Klub köszöntötte a
95 éves Mihalik Józsi bácsit, aki 38 éve tagja klubunknak.
Józsi bácsi fontos tagja csapatunknak, minden klubnapon meg-
nevetteti a társaságot és sok, sok éven keresztül vezette a kár-
tyaklubot is.
Az ünnepségre nagy izgalommal készültünk. Disznótoros
vacsorával, sütivel és mindenféle földi jóval vártuk az ünnepel-
tet és természetesen tortával, emléklappal, ajándékkal.
Ezekkel köszöntöttük „legifjabb” tagunkat.

A vacsora mellett egy pohár pezsgõvel kívántunk Józsi bácsi-
nak boldog születésnapot, de nem csak a klub tagsága tisztel-
te meg jelenlétével a szülinapost, hanem a település elsõ
embere is, Franka Tibor polgármester, aki szép szavakkal,
ajándékkal készült az alkalomra.
A pohárköszöntõket követõen elkezdõdött a tánc és mulat-
ság. A parkett izzott, még a 95. életévét betöltött tagunk is
táncra perdült. A mulatozás, nótázás késõ estig tartott és min-
denki remekül érezte megát. Még egyszer Isten Éltesse Józsi
Bácsit! 

95 éves születésnap a Forrás Mûvelõdési Házban

Kapolcsról KerepesreMajd holnap
Indulunk, érkezünk 
valahonnan valahová, 
szokásból, szükségbõl, 
közönyösen.
- Nem volt rá idõ -
Majd holnap.
- Segítünk -
Majd holnap.
- Megcsináljuk, elintézzük -
Majd holnap.
Mert gondoljuk, lesz holnap.

Én mégis félek.
A tegnapi nap ismételhetetlen.

Szalai Attila

Orosz Lászlóné, Ilonka néni, nyugodtan letagadhatná
90 esztendõs életkorát, akár 15 évvel kevesebbet
mondhatna, az sem tûnne fel senkinek. Jól tartja
magát, sokat mosolyog, szeret mesélni és mindenre,
akár 50 évvel ezelõtti eseményre is, frissen vissza-
emlékszik. Kerepesen lakik a lányával, de a
Veszprém megyei Kapolcsról származik, ahol újab-
ban sikeres fesztiválokat rendeznek. A táj szépsége
lenyûgözõ, de Ilonka néninek Szilasliget is hasonló-
képpen tetszik, ahol a család, a lánya, az unokái és
dédunokái szoktak összejönni. Sokat kapott az
élettõl, fõként rosszat, de élni akarással felülkereke-
dett a tragédiákon.
Születésnapján gratulálunk és köszönjük történeteit.
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Felhívás
2012. év végén a Pávakörhöz csatlakoztak a Kisvirág tánccso-
port tagjai is, mellyel Egyesületünk egyik legfontosabb külde-
tésévé vált a 4 generáción átívelõ hagyománytisztelet.
Alapszabályunkban foglalt fõ célkitûzésünk a hagyományõrzés,
határon innen- és túli kulturális tevékenység, mely alaptevé-
kenységünket missziónkhoz igazítva 2008-tól kiegészítettük
egészségmegõrzõ rekreációs-, és közösségmegõrzõ progra-
mok szervezésével. Egyesületünk az idei évtõl kiemelten
közhasznú szervetté fejlõdik. Szakmai elhivatottságunk, és a
fellepéseink óriási sikerének köszönhetõen egyesületünk
taglétszáma jelentõsen megemelkedett. Ha kedvet éreznek
ahhoz, hogy velünk együtt táncoljanak, Egyesületünk szere-
tettel látja Önöket is aktív vagy támogató tagjai között.

Összetételünk: 
Pávakör hagyományõrzõ együttes 17 fõ (30-60; 65-80 éve-
sek), 
Sarkantyús néptánc együttes 15 fõ (15-24 évesek), 
Kisvirág tánccsoport 28 fõ (7-14 évesek). 

Egyesületünk hagyományõrzés kategóriában 2011.-ben arany
minõsítést szerzett, amelyet idén is meg kívánunk védeni. 
Kérjük adója 1%-ával támogassa munkánkat!
Köszönettel fogadjuk, ha adóbevallásakor az alábbi
„Rendelkezõ nyilatkozat” kitöltésével és elküldésével
hozzájárul az Egyesület célkitûzéseinek megvalósításához.
További információ: Zombori Hubertné elnök, tel: 06-30-
2626-576

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉLKÁRÓL

Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván
rendelkezni, azt áthúzással jelezze. A kinyomtatott oldalt
helyezze borítékba, a lezárt borítékon az adóazonosító jelét
tüntesse fel! A borítékot postán vagy személyesen juttassa el
az állami adóhatósághoz

Kedvezményezett adószáma: 18682898-1-13
A kedvezményezett adószámát akkor töltse ki, ha valamely egye-
sület, alapítvány. közalapítvány, az elõbbi kategóriába nem tarto-
zó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotói-
és elõadói-mûvészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy
külön nevesített intézmény, alapprogram javára kíván rendelkez-
ni

Kedvezményezett technikai száma, neve:
………………………………………..

A kedvezményezett technikai számát akkor töltse ki, ha vala-
mely bíróság által bejegyzett, technikai számmal rendelkezõ
egyház, vagy a költségvetés valamely kiemelt elõirányzat javá-
ra kíván rendelkezni.

Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör

A földhasználati nyilvántartás teljes körûvé tétele
érdekében a Magyar Országgyûlés döntése alapján módosult
a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény. A 2013. január 1-
ével hatályba lépett rendelkezés értelmében már nem kizáró-
lag az 1 hektárt meghaladó termõföldterületet használó,
hanem VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ KÖTELES BEJE-
LENTENI A HASZNÁLATÁT a területileg illetékes járási föld-
hivatalnál.

A törvény értelmében földhasználó az is, aki termõföld
tulajdonjogával rendelkezik és annak használatát nem engedte
át más személy részére. A termõföldrõl szóló 1994. évi LV.
törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól
szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változása következ-
tében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járá-
si földhivatalnál) regisztrált földhasználó köteles bejelenteni:

a) magánszemély földhasználó esetében a személyi
azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát,

b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig
a statisztikai azonosítóját.

A fentiek alapján 2013. március 30-ig az illetékes járási
földhivatalhoz be kell nyújtani magánszemély földhaszná-
ló esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló ható-
sági igazolvány másolatát, gazdálkodó szervezet földhasz-
náló esetében a statisztikai azonosítót.

Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak
minõsül, a Korm. rendelet alapján a családi gazdaság nyil-
vántartási számát is be kell jelenteni, valamint szükséges
annak megjelölése, hogy a földterület a családi gazda-
sághoz tartozik. /Az a földrészlet tartozik a családi gazda-
sághoz, amelyet a megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi
Igazgatósága a családi gazdaság használatába regisztrálta./
A földhasználati azonosító adatközlési adatlap
beszerezhetõ a földhivataloknál, vagy letölthetõ a
www.foldhivatal.hu honlapról.
A bejelentést határidõben elmulasztó földhasználót az
földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termõföld
ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese,
azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás
minimális összegénél.   

Felhívás valamennyi
földhasználó számára

� �

Tavaszt vártunk és tél jött,
igaz csak egy napra, de
kiadós hóeséssel. Az autósok-
nak akadt gondja a csúszós
utakon, mint az képünkön is
látható, az Alföldi utcában
például tûzoltóknak kellett
kihúzni az árokba csúszott
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A rendôr járôrkocsi  telefonszáma:  06 70 263 4334 , 
Ménesi Norbert törzsôrmester körzeti megbízott:  06 70 342 0582

Rendôrségi hírek

Siker koronázta a Gödöllõi Rendõrkapitányság nyomozóinak
munkáját. Kábítószerrel visszaélés bûntett elkövetése miatt
folytatott eljárás során létrehozott nyomozócsoport tagjai
február 9-én Gödöllõn a Mátyás Király útján megfigyelték azt
a házat, ahová információk szerint rendszeresen járnak kábí-
tószer fogyasztók. A figyelés során több személyt

azonosítottak be, akik feltételezhetõen vásárlási szándékkal
keresték fel a házat. Késõbb a házból egy nagy értékû sze-
mélygépkocsival indultak el a vélelmezett terjesztõk. A
közelben ellenõrzés alá vonták õket a rendõrök, majd a gép-

kocsi átvizsgálása során több kábítószergyanús anyagot
foglaltak le. Ezt követõen a megfigyelt családi házban végzett
házkutatás során további kábítószergyanús anyag került lefog-
lalásra, valamint kábítószer értékesítéséhez használatos
tárgyak, mérlegek. 
A rendõri intézkedés során elõállították B.R. 24 éves nõt, vala-
mint O.L.  45.éves férfit és társát L.J. 38. éves gödöllõi lako-
sokat, akiket gyanúsítottként hallgattak ki. A kihallgatások
során megállapítást nyert, hogy a terjesztés során napi kb:
60.000 forintot, hétvégeken pedig 130.000 forint értékû kábí-
tószert értékesítettek. 
A fogyasztók körének beazonosítása folyamatban van, az
eljárás jelen szakaszában 25 fõ fogyasztó eljárás alá vonása tör-
ténik. A gyanúsítottak között több fiatalkorú személy van. 
A Gödöllõ Rendõrkapitányság nyomozói elõterjesztése alap-
ján 2013. február 12-én a Budakörnyéki Járásbíróság elrendel-
te a terjesztéssel gyanúsított személyek elõzetes letartóztatá-
sát. 

Dr. Bozsó Zoltán r. dandártábornok
Rendõrségi fõtanácsos, rendõrkapitány

A GÖDÖLLÕI RENDÕRÖK KÁBÍTÓSZER TERJESZTÉS
GYANÚJA MIATT FOGTÁK EL ÕKET…

Tisztelt Olvasó!
Joggal vélheti Ön, hogy a fenti cím talán sokat markol.

Azonban hamar kitûnhet, hogy van nem is kevés alapja. (És azt
még meg sem említettem, hogy Magyarország kezd divatos lenni a
nagyvilágban, több szempontból is! Nos hát, ennek az igénynek mi
nem állunk az útjába…)

Nagyjából két évvel ezelõtt elindítottunk egy úgynevezett
közszolgálati újságot az  interneten kerepesinfo.hu címen.
Alcíme: „Hírek, információk, programok és friss állásajánlatok
Kerepesrõl és környékérõl…” 

Célunk Kerepes lakosságának tájékoztatása — másfelõl
Kerepest bemutatni-megmutatni a Nagyvilágnak! Bemutatni egy
lakóközösség életét, valahol Európában, egy fõváros közvetlen
közelében. Az oldalt folyamatosan bõvítjük hasznos, naponta
használatos praktikus ismeretekkel, szolgáltatásokkal, melyek ala-
posan megkönnyíthetik életünket, enyhíthetik gondjainkat. 

Egy olyan gyönyörû, színes, hangos képeskönyvet kínálunk,
mely az elsõ pillanatban, szinte teljes tartalmában megmutatja
magát. Tartalmainkat úgy állítjuk össze, hogy az lehetõleg min-
denki számára többé-kevésbé értékes, érdekes, hasznos
információt adjon Kerepesrõl. Azonban tekintettel vagyunk arra
is, ha valaki tovább akar nézni a helyi történéseknél.

Pár napja pedig repülõjegyet és szállást kereshet bel-, és kül-
földre egyaránt. A hozzá szükséges valuta árfolyamát az alatta
lévõ mutatató jeleníti meg. Ha Ön családi, vagy községi szintû

rendezvényt kíván szervezni, javasolom nyissa meg a „Kerepesi
Eseménynaptár” c. felületet, ahol rögtön megtudhatja, foglalt-e
már ez a dátum. Ha sza- bad, küldje el nekem mail-ben, s én jel-
zem a táblázatban!

A kerepesinfo.hu nézettsége néhány ország vonatkozásában:

A kerepesinfo.hu  programozását és design munkáit  Götli
József készítette. Gazdája, kitalálója és napi gondozója, e sorok
írója:

Véber Gábor

Amerika figyel minket… 

Netán Kerepes-imázs a Nagyvilágban?

A kerepesi véleményben helytelenül jelent
meg Dr.Mokos Zsuzsanna rendelési ideje.
Helyesen:

Betegrendelés: H: 9-12 óráig
K:15-18 óráig
Sz:9-12 óráig
Cs:15-18 óráig
P: 13-16 óráig 

Egészséges Tanácsadás:
Cs: 12.30-tól-14.30-ig

Kéményseprés közlemény

A Magyar Kémény Kft munkatársai telepü-
lésünkön 2013. januártól 2013. április 2
napjáig végzik a kötelezõ kéményseprõ-
ipari közszolgáltatást. A Kft alkalmazásában
álló dolgozók névre szóló megbízólevéllel
rendelkeznek, ezek bemutatása után —
saját biztonságuk érdekében — engedjenek
be ilyen feladatokra hivatkozással bárkit a
lakásukba.

szerk
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Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben 
bejelentenivalójuk van közterületen történt

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

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

��

��

Shiatsu és Thai masszázs Kerepesen
Bõvebb információ: 06-20 319 63 94

vagy
sites.google.com/site/hazhozjarofodrasz/shiatsu-masszazs

Faith in Nature bio- és natúr kozmetikai 
termékcsalád 06-20.319-63-80

Megtaláltuk az ideális, természetes bõr-és hajápolást 
az Ön számára!  Faith in Nature termékek 

nem tartalmaznak parabéneket, SLES-t, és egyéb szintetikus
összetevõket. Növényi összetevõkbõl állnak

- igazi bio elemekkel. Kiváló minõség, elérhetõ áron!

sites.google.com/site/hazhozjarofodrasz/home

EBOLTÁS
Tisztelt Lakosság!

A 41/1997/V.28.PM.sz. rendeletben az Állategészségügyi
Szabályzat 213. § 1 bek. szerint „Minden 3 hónaposnál
idõsebb ebet ‐ a tudományos‐, kutatási és laboratóriumi vizs‐
gálatok céljából tartott állatok kivételével ‐ a tulajdonos, vagy
tartója köteles évenként, ‐ a 3 hónapos kort elérteket 30
napon belül, majd 6 hónapon belül ismételten – a saját költ‐
ségére állatorvossal veszettség ellen beoltani.”    
Fentiek alapján tájékoztatom Önöket, hogy Kerepes
Nagyközség Szilasliget településrészen a veszettség elleni
összevezetéses eboltás idõpontja és helyszíne:

2013. április 11. csütörtök 8‐11 óráig
Kerepes‐Szilasliget Civilház Posta mögött

Pótoltás:
2013. április 18. csütörtök 8‐10 óráig

Kerepes‐Szilasliget Civilház Posta mögött
A veszettség elleni védõoltás díja: 4.200,‐ Ft 

Féreghajtó 300,‐ Ft /10 tskg.
Sorszámozott eboltási igazolvány kiállítása 500,‐ Ft (akinél
még idáig nem történt meg) állatútlevél elfogadott.
A 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet 4 § 7. bek. szerint:
„Veszettség ellen csak elektronikus transzporderrel (chip)
megjelölt eb oltható.” A 147/2004 (X.1.) FVM rendelet 5 § 3.
bek. szerint a „kedvtelésbõl tartott állatok részére szervezett
– összevezetéssel történõ – tömeges mikrochip behelyezése
tilos!” A mikrochip behelyezéssel kapcsolatban hívható a 06‐
28‐470‐764, vagy a 06‐30‐966‐8415 telefonszám, vagy keres‐
se ellátó állatorvosát.
Kérem az ebtartókat, hogy a veszettség oltás során a
védõoltás díja mellett a féreghajtás és az új oltási könyv kiál‐
lításának költségeivel is számoljanak.

Oláh János   
jegyzõ
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