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Lassan hagyo-
mánnyá válik,
hogy a Szent
Anna temp-

lomban minden
esztendõ karácso-
nyán ünnepi kon-
cert kerül megren-
dezésre. Idén a
templom fennállásának 100 évfordulójá-
nak évében különösen sok színvonalas
rendezvény tette emlékezetessé az

ünnepet. December 23-án este a mise
után ezt a sorozatot koronázta meg
Szerekován János operaénekes, Gyükér
László operaénekes, orgonista, Pászty

Viki musical színész és a FEZZ
zenekar közös koncertje.

Elsõként Szerekován Jánost és
Vaszil László képviselõ urat illeti a
dicséret a szervezésért, és
köszönet minden fellépõnek a jóté-
kony célt szolgáló, azaz ingyenes
szereplésért. Az est, amelynek
végén a templomi közönség együtt
énekelt a fellépõkkel, majd pedig
felállva tapsolta a produkciót, az
önkormányzat nevében polgármes-

ter úr ajándékokkal, csokoládéval és
virággal kedveskedett és köszönte meg
vendégeinek a szereplést.

Karácsonyi koncert

Már lemondtunk róla, hiszen az uniós pályázat elsõ fordu-
lójának értékelése után azt az információt kaptuk, hogy a
szilasligeti Wéber utcai óvoda bõvítésére beadott pályázatunk,
noha színvonalas, de nem nyert. Aztán telt-múlt az idõ, és
mond hatni a Jézuska hozta az újabb hírt: Kerepes önkor-
mányzata megnyerte a pályázatot és a vele járó valamivel több
mint 197 millió forintos támogatást.

Ez azt jelenti, hogy 2013-ban nem csak az ivóvízminõség
javító munkák. De az óvoda átépítése, bõvítése is elindul.
Jelenleg 348 gyermek jár óvodába, a helyhiány miatt tavaly 47
jelentkezõt kellett elutasítani. A bõvítés a Wesselényi utca felé
történik, tehát a jelenlegi játszófelületet nem csökkentjük. A
jelenleg építõanyag tárolásra használt önkormányzati telket
áldozzuk fel az új, összesen 5 gyerek elhelyezésére alkalmas
bõvítmény céljára.

A bõvítmény fõbejáratát a Wesselényi utca felé helyeztük
el. Az elõkertbe tervezzük a gépkocsi beállókat. Ily módon
biztosítva a telken belüli gépjármû elhelyezést és az óvodához
érkezõk pakolását. A telken belül bárhol máshol kialakítandó
parkolók az óvodások játszóterének csökkentéséhez vezetne.

A bõvítményen 4 db foglalkoztató, tornaszoba és egyéb
funkciók kerültek kialakításra. A tervezett bõvítésben két fog-
lalkoztatót össze lehet nyitni, ezáltal létrejön egy nagyobb
helyiség, amely rendezvényekre alkalmassá válik. A dél-keleti
fekvésû foglalkoztatók hõterhelését „tornácos” kialakítással
csökkentjük. A foglalkoztatókhoz kapcsolódó
gyermekmosdók és öltözõk kialakításakor a jó használhatósá-
got és funkcionalitást helyeztük elõtérbe.

A meglévõ épületben lévõ jelenleg nem megfelelõ kialakítá-
sú foglalkoztatót átalakítottuk, helyette egyéni fejlesztõ szobát
és irodát hoztunk létre. A foglalkoztató megszûnését a
bõvítményben pótoltuk. A régi szárnyban a használatlan
teraszt beépítjük, só szobát és szegregációs helyiséget, fedett
teraszt alakítunk ki. A közbeszerzés, a pályáztatás
lebonyolítását követõen a kivitelezésre várhatóan 2013-ban
kerül sor. 

Ezzel a nyertes pályázattal 2006 óta csaknem 2 milliárd
forint uniós pénzhez jutott Kerepes nagyközség.

FrankaTibor polgármester

Óvoda bõvítésre — csaknem 200 millió
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Amikor ezeket a sorokat olvassák kedves lakótársaim, addigra az
ünnepi bejgli illata jócskán elszállt a januári széllel, és velem együtt talán
néhány alábbi kérdésre is tudják már a választ. Itt vagyunk újra a hét-
köznapokban, azok minden kihívásával és problémájával együtt.
Várhatóan sok mindenben „kísérleti”lesz az új esztendõ, és a választási
kampány erõsödése miatt nem várható nyugalmasabb politikai légkör
sem itthon, sem országosan.

A hatalom szándéka szerint a közigazgatási reform tisztább viszo-
nyokat teremt majd a kormány és az önkormányzatok közötti
politikában. Valószínûleg enyhít a sokszor ellentétes érdekek terén.
Országosan mintegy 200 járási hivatal kezdi meg mûködését, valamint
úgynevezett kormány-ablakok segítik majd az ügyintézést. Ennek célja
az olcsóbb, egyszerûbb, vagyis hatékonyabb munka. Becslések szerint
a jegyzõk feladata felezõdik. Sok kérdés merül fel itt, például még most
(január 2.) sem teljesen világos, hogy egyes konkrét ügyekben hol lehet
eljárni? Mikor tudjuk meg pontosan, hogy mely feladatok maradnak hely-
ben, és melyek nem? Az elektronikusan intézhetõ ügyek köre is bõvül,
vagyis otthon, az internet segítségével történhet még több feladat
megoldása. A pontos részletek még itt is hiányosak. A lakosság „beta-
nítása” a változásokra kinek a feladata? Valóban elérik céljukat a
változtatások? Úgy tûnik, a felsõoktatás reformja majd világosabb célo-
kat és értékrendet teremt, hiszen haszontalan végzettségû, munkanél-
küli fiatalokra semmi szükség nincsen. És mindenki a saját költségén
legyen informatikus vagy orvos Norvégiában! Az oktatók is jobban
teszik, ha lázítás helyett tanítanak. Ésszerû fideszes törekvés még, hogy
pihenjenek otthon a „közszférás”nyugdíjasok, mert akkor nem foglal-
nak el munkahelyeket az aktív korúak elõl. Támogatható logika! Az
egyéb átalakítások következtében pedig az igazságügyi eljárások is fel-
gyorsulhatnak. Rengeteg probléma van ezen a területen is. Úgy vélem
például, hogy mostanában egy liberális ombudsmannál nehezebb
találni kártékonyabb élõlényt a közéletben. Ez pedig nincs rendben. Itt
jegyzem meg, hogy a választáskor ígért fideszes elszámoltatás elma-
radt, és az ellopott közös vagyon sem lett vissza szerezve. Ez szintén
nincs rendben. Ennek ellenére a kormányt dícséret is illeti, hiszen példát-
lan módon emelte a nyugdíjak összegét, miközben mindenkinek csökken-
tette a rezsiköltségét. Tény az is, hogy nyomasztó környezetben dol-
goznak, ahol még a volt miniszterük (Pokorni) is ellenük ténykedik.
Vajon miért hagyják? Természetesen más pártokban is vannak beépült,
oda nem illõ személyek, gondoljunk csak itt a tömzsi ex-jobbikosra,
vagyis a kravátlis-paraszt rovásíróra, aki a metaforikus halandzsáival
Brüsszelben hazudozik sorskérdéseinkrõl, miközben már a liberálbol-
sevik paraziták örömére csiszolja a gyémántokat. Gyönyörû karrier. Az
LMP-rõl pedig csak annyit érdemes megjegyezni, hogy láthatóan nem
más, mint az áporodott, „nagy” SZDSZ kis csimbókja. Az MSZP bete-
ges hatalom éhsége pedig elképesztõ mértékû. Láthatóan meg is ártott
nekik. Egy magyar érzelmû ember csak viszolyogva szemléli ezt a sötét
lelkû társaságot. A szemük sem áll jól nekik. 

És valószínûleg a kerepesi, néhány személy által „tüzesre fújt”
politikai légkört is lehûti most a kormány adósságrendezési koncepci-
ója, melynek vonatkozásait, vagyis részleteinek ismertetését már
várjuk lakhelyünk vezetõitõl. Kíváncsivá tesz sokunkat, hogyan tudnak
élni a nem várt adósság-teher csökkenéssel? Az állam mit kér, vagy von
el ellentételezésként? Aztán komoly, nagy munkák kezdõdnek
községünkben, vagyis az óvoda-bõvítés, és a Kistarcsával közös „vizes
felújítás”. Bármelyik oldalról nézzük, községünk fejlõdése nem áll meg. Ez
a legfontosabb. A feladatok hatékony megoldásához viszont
többségében egységes szellemiségû testület szükséges. Ez is megvan
még? Milyen a viszonya a polgármester úrnak a hivatallal, az intézmény-
vezetõkkel, vagy a civil szervezetekkel? Mikor kerülnek nyugvópontra
a „szemetes” ügyek? Mikor javul ténylegesen a kerepesi közbiztonság?
És így tovább…

Kerepes vezetõinek jó egészséget és közös akaratot kívánok az
újév feladatainak megoldásához.

Kovács Ferenc

Év elején

2013. január 6-án vízkeresztkor Frajna András Esperes Úr, a
szilasligeti kápolnában tartott szentmise után felszentelte a
hamarosan megnyíló Idõsek és Fogyatékkal élõk Nappali
Otthonát. A felszentelést az intézményünk szomszédjában élõ
Bori néni szervezte nagy lelkesedéssel. A misén és a szentelé-
sen részt vett Franka Tibor Polgármester Úr, Kiss Károly
Alpolgármester Úr és Szabó
Anikó képviselõ asszony is. Ezt
követõen 15-20-an mentünk át
az új intézménybe, ahol az
érdeklõdõket süteménnyel,
teával vártuk. Az Intézmény-
vezetõ és a Polgármester Úr
köszöntõje után szentelte fel
Esperes Úr az új intézmény
helyiségeit. Reményeink sze-
rint a Nappali Otthon február-
ban ténylegesen is meg-
kezdheti a mûködését, addig
azonban várjuk, hogy a Pest
Megyei Kormányhivatal Szo-
ciális és Gyámhivatala megadja az Intézmény mûködési enge-
délyét. 

Sajnos szomorú esemény is történt az Intézményben.
2013. január 7-én (hétfõn) délután 5 óra körül egy tolvaj ellop-
ta az egyik családgondozónk táskáját. Egy pillanat alatt történt
a bûncselekmény. A munkaszobában tartózkodó másik mun-
katársunk éppen annyira fordult el, hogy felvegye a telefont,
még azt is hallotta, hogy az ajtó becsukódik. Azonnal kiment
megnézte, hogy ki ment el, de a sötétség miatt nem látott
senkit. Munkatársainkat megrázta az eset, mert eddigi

mûködésünket tekintve példa nélküli, hogy az intézménybe
betérõ segítséget kérõ ember, meglopja a segítõjét. Persze
korántsem biztos, hogy a tolvaj segítségért jött, pedig két
méteres tábla mutatja, hogy az Intézmény szociális feladatokat
lát el. Hát, hova lett a tisztesség?!  Az is lehet, hogy egy
besurranó idegen volt az elkövetõ. Az okozott kár jelentõs.
Nem csak azért, mert a gyalázatosan keveset keresõ,
pályakezdõ közalkalmazott munkatársunk félhavi fizetése, ira-
tai, gyógyszerei és telefonja tûnt el, hanem azért is, mert
önkéntelenül bizalmatlanná és gyanakvóvá válunk a hozzánk
fordulókkal szemben, ami helytelen és mind a két felet meg-
alázza. Sorainkat képtelenek vagyunk megfelelõen lezárni,
mert a trauma feldolgozásához és a megrendült bizalom
helyreállításához idõ kell és nem is kevés. 

„Családsegítõsök”

A Szociális
Alapszolgáltatási
Központ hírei
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…Fogalmazta meg a találkozó lényegét dr Tarnai Richárd úr, a
Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, akit Franka
Tibor, Kerepes polgármestere január 9-re a térség polgármes-
tereivel tartandó beszélgetésre és egyez-
tetésre hívott a nemrég újjáépített és
felújított Forrás Mûvelõdési Házba. 
A rendezvényen részt vettek még és tájé-
koztatást adtak az újonnan létrehozott
járási rendszerrõl dr. Urbanics Gábor a
Gödöllõi Járási Hivatal vezetõje, dr. Túri
Ibolya a Pest Megyei Kormányhivatal
igazgatója, és dr. Varga László
fõosztályvezetõ. A találkozó témái voltak:
- a járási rendszer kialakításának s beindí-
tásának kérdései és feladatai, - a kormány-
hivatal és az önkormányzatok kapcsolata,
- az önkormányzati törvény 2013-tól
hatályos rendelkezései és az abból fakadó
intézkedések, melyekrõl a térségbõl meg-
jelent húsz polgármester kérdés-felelet
formában a településükön-, illetve az új
rendszerrel kapcsolatban általánosan fel-
merült problémákra igyekeztek közösen
megoldást találni. Tarnai úr ígérete szerint

februártól havi egy alkalommal rendszeres egyeztetéseket tar-
tanak a térség polgármestereivel az idõközben felmerült kér-
dések megvitatására.

„Használjanak minket…”



2012-ben születtek meg a parlamenti és kormányzati dön-
tések a járások létrehozásáról. Ennek értelmében
településünk az egykori gödöllõi járáshoz tartozik. Az idõsebb
korosztály még emlékezhet a 70-es évekre, ameddig
mûködött, illetve megszûntek ezek a közigazgatási szervezeti
egységek.

A régi és az új járásokban az a hasonlatos, hogy az ember-
ek hatósági/közigazgatási ügyeit lehet majd intézni, kifejezet-
ten a járásoknál. Új a járási rendszerben a járási kirendeltség,
a járási ügysegéd, illetve az elektronikus ügyintézés széleskörû
alkalmazhatósága. Új elemnek nevezhetõek még a
kormányablakok, amelyek bõvítésre kerülõ feladataikkal a
valóban „egy ablakos” ügyintézésre adhatnak majd
lehetõséget.

A járási-, közigazgatási rendszer lényegi sajátossága, hogy a
hatósági eljárások színvonala, menetrendje, az ott dolgozók
képzettsége, száma már nem a helyi önkormányzat anyagi
adottságain alapuló módon változnak, hanem a mindenkori
kormányzat döntésén. Az ott dolgozók már rögtön
kormányzati tisztviselõk lesznek. A pol-
gármesteri hivatalok már csak csök-
kentett, hatósági feladatokat fognak
ellátni. A járási feladatokkal
egyetemben változnak, csök-
kennek az önkormányzatok
hatósági jogalkotási, jogalkal-
mazási feladatai is.

Mint ahogy már említettem, új
fogalom a járási kirendeltség is. A mi
esetünkben ez Kistarcsán kerül
kialakításra, ahol elsõsorban a gyámhatósá-
gi feladatok kerülnek ellátásra. A járások lát-
ják el az eddig úgynevezett „térségi
körzetközponti” jegyzõk által eddig
végzett feladatokat is. A zajló
közigazgatási változásokhoz
tartozik pl. a szabálysértési
ügyek kormányhivatali
vitele is.

Változik a jövõben az
építéshatósági ügyek
menetrendje is, illetve az
engedélyezõ/eljáró szervek stá-
tusza is. Ebben az esetben nem a
járási hivatal, hanem a
járásszékhely jegyzõje lesz az I.
fokú építési hatóság. A mi
esetünkben ez is Gödöllõ lesz. Ezen
ügyekben is kiemelt jelentõséget kap-
nak az elektronikus ügyintézési formák.

Nagy részben lezárultak, és még szá-
mos ügyben zajlanak a járási/polgármes-
teri hivatali feladat átadás-átvételi
folyamatok, ezért elképzelhetõ, hogy
lehetnek majd idõszakos gondok a janu-
ári hatósági ügyek indítása során. A járá-
si hivatalok létszáma, szakmai, technikai
összetétele részben a polgármesteri hiva-
talok személyi állományára, technikai eszkö-
zeire támaszkodik. 

A jelenleg is zajló feladat/hatáskör változások, változtatások
mellett az most biztos, hogy az adózással kapcsolatos
ügyek, és a helyi döntéseken alapuló szociális ügyek biz-
tosan maradnak a polgármesteri hivatalokban. Az
emberek mindennapjait érintõ birtokvédelmi, állattar-
tási ügyek részben maradnak, részben járási ügyek
lesznek. Jellemzõen a polgármesteri hivatalok/jegyzõk ható-
sági feladatai csökkennek, illetve átalakulnak. Az átalakulás-
ban kiemelt szerepet kapnak a településüzemeltetési
feladatok.

Az is tagadhatatlan azonban, hogy bizonyos esetekben,
ügyekben — ahol nem lesz lehetõsége személyes helyzete,
adottságai miatt az elektronikus ügyintézésre — ott a járási
hivatalt utazással lehet majd személyesen elérni. Ez
adott esetekben majd többlet feladatokat jelenthet
azoknak az ügyfeleknek.

Remélhetõleg teljesülni fog azon kormányzati szándék is,
hogy az immár egységes kormányzati hivatalokban gyorsabb,
hatékonyabb és fõleg egységes eljárásokkal találkozhatnak
majd az emberek az ország minden részén.

A járási rendszerek mellett a módosuló önkormányzati tör-
vény is számos új/más feladatot ad, csökkent a polgármesteri
hivataloknál és az önkormányzatoknál. Ezeket úgy lehet jelle-
mezni, hogy az 1989/90-es évek óta a legnagyobb változások,
amelyeket Önökkel, a lakosokkal együtt kell nekünk, önkor-
mányzatoknak megtanulni, alkalmazni. 

Járási Hivatalvezetõ neve: Dr Urbanics Gábor,
elérhetõsége: 06 20/428-5429. A kistarcsai
kirendeltség a Kistarcsa Polgármesteri
Hivatal épületében található, telefonszá-

ma: 06 28/470 711.

Oláh János jegyzõ
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Megkezdték mûködésüket a járások

Budapest
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Újra elkezdõdött egy év, amely mindenkiben új vágyakat, új
reményeket éleszt.
De jól zárult az éve az Német Önkormányzatnak.
Csodálatosan jól sikerült az „EDELWEISS” kórusunk koncert-
je December 26.-án. A havasi gyopárról elnevezett kórus a

Kerepesi templomban, a miséhez zenés elõadást nyújtott. Ifj.
Vass Lajos és  Andresz Szofi énekét és a kórus dalait, a
Youtube-on is nagyon sokan megnéztek. Ezúton is köszönet a
résztvevõ énekeseknek és Lencse Gyula Balázsnak orgonajá-
tékáért is. Frajna atyának külön köszönet támogatásáért és
hogy lehetõvé tette a németzenés misét. Az Andi pékség
jóvoltából, pékáruhoz jutott az NÖK, amibõl továbbra is napi
10-15 csomagot tudunk elkészíteni, így a közel 60 zömében
német kötõdésû családhoz juttatunk el. Még néhány hírt sze-
retnénk Önökkel megosztani. A Magyarországi Német
Önkormányzat Napját 17. alkalommal ünnepelték meg 2012.
január 12-én. Az ünnepélyes gálamûsorra Budapesten a kong-
resszusi központban került sor. Mi is képviseltettük Kerepest
és egyben a Kerepesrádió számos riportot is készített. Szili

Katalin volt Országgyûlés
elnökkel, aki maga is sváb szár-
mazású, Heinek Ottóval, a
Magyarországi Németek
Országos Önkormányzatának
elnökével, aki üdvözölte az
önmagára találni kezdõ
Kerepesi németszármazásúa-
kat. Erich Pialekkel, Ausztria

Budapesti Nagykövetségének követségi tanácsosával és kon-
zuljával is sikerült, rendkívüli barátságos beszélgetést folytatni.
Biztosított a konzul úr arról, hogy a testvérvárosi kapcsolat-
keresésünknél a segítségünkre lesz. Reméljük, 2013-ban köze-
lebb leszünk a testvérvárosi kapcsolatainkhoz, Ausztria,
Németország, Svájc a cél. Weber Ede személye, akinek szü-
letésének 160. évfordulóját épp Január 11.-én ünnepeltük, jó
kiinduló pont lehet ez utóbbihoz. A helytörténeti kutatásaink-
hoz egy fantasztikusan értékes anyagot kaptunk Nagy Anna
képviselõasszonytól. Régi Kerepesi dokumentumok, az 1800-
as évekbõl illetve az 1900-as elejérõl. Komplett települési
lakójegyzékek, és bérjegyzékek tanároknak, kérvények, leve-
lek, és sok más is. Pl. az iktatókönyvektõl az adóbevallásig az
ebadó kivetési könyvtõl, a katonai sorozásokig vagy épp
felhívás „kunbéláék” cséplõgép államosításáról a sok-sok
anyag és adat még feldolgozásra vár. 

Tel: 0620-9221920 További infók www.nok.uw.hu, és a
Facebook oldalunkon a Német Önkormányzat Kerepes
címen. 

Bizonyára sokaknak ismert Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann Neve. Ha mégsem akkor a Hofmann Meséi címû
Offenbach mû, a Diótörõ, már segíthet felidézni emlékeink-
ben. Ám Kerepesnek is vannak Hofmann nevû lakói. Róluk
1745-tõl tesznek említést hogy itt éltek már családjukkal.
Adami Hoffmann és? Anna Maria, Caspar Hoffmann és?
Anna Maria Edla, Mathias Hoffman és? Juditha Tup(i),
Melchior Hoffman és? Catharina Stogl , Nicolaus Hoffman
és? Ana Warga. Õk voltak az elsõ Kerepesi Hoffmanok, akik
Rajna menti Neuwied környékérõl jöttek Kerepesre és
valószínûleg valamilyen rokoni kapcsolatban is állhattak a híres
Költõ, író, zeneszerzõ Hoffmannal. Nem gondolhatunk az
1700-as évek véletlenjeire. Ezt bizonyítani látszik , hogy
E.T.A. Hoffmann Kis Zakariás címû meséjének színhelye egy
Kerepes nevû helység.  „in das anmutige Wäldchen zu bege-
ben, das kaum ein paar hundert Schritte von Kerepes Iiegt…
- A Kecses erdõbe tovább menni, ami alig párszáz lépésre van
Kerepestõl…” Az író 1776. ban születet, de apja Christoph
Ludwig Hoffmann 1736—1797-ig élt, kinek számos testvére

közül akár idekerülhetett valamelyik említett rokon. Hogy ki is
lehetett a kis Kerepesi Zakariás? Talán a Stogl Zakariásról
formált alak, kirõl 1720 után tesz említést a Kerepesi „törté-
nelem.” Talán soha nem tudjuk meg mi az igazság, de véletle-
nek nincsenek. Mesék, regék, amik megfejtésre várnak. Mint
annak az 1480-as évekbeli kincsnek a története is, amit kere-
pesen találtak 1887-ben egy régi erdei út javításakor. Ez egy
középkori, erõsen aranyozott Anjou kori háromliliomos zabla
volt, melynek feltehetõen nõi tulajdonosáról semmit nem
tudunk.  Vagy a Kerepesi ezüstkincs, melyet Lendvay Béla
Kerepesi gazda, erdõirtás közben talált egy ezüstlapokból álló
ezüstdróttal bekötözött csomagban, egy fatuskó tövében,
benne gótikus ezüst öv, és egy díszes ezüstkanál 1494-bõl. Ez
1952-tõl a Nemzeti Múzeumban van. Arról a kincsrõl sem
tudunk semmit, ami egy kerepesen áthaladó gazdag úr kocsi-
járól „esett le” és tulajdonosa a monda szerint elátkozta meg-
találóját.
(Folytatása következik)

Springer Friedrich

Kerepes németségérõl és a történelmérõl általában (sorozat)  V. rész. 

Kerepes az 1700-as évek után 
(Ez a sorozat Horváth Lajos Kerepes-(Kis)tarcsa történetérõl szóló nagyszerû könyvében leírt, tényeken alapuló kutatási eredményeire épül.
Abból idézek és egészítem ki saját kutatásokkal, de más települések történtében talált Kerepesi vonatkozású adatokkal is.)

Az NÖK Hírei:

Stille Nacht és a havasi gyopár!

A Kerepesi Edelweiss kórus WEBER EDE 
(Bázel, 1843. január 11. —
Kerepes, 1935. szeptember 24.)

Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann 1776 — 1822
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Ezúton is szeretném megköszönni Önnek, amit Szabó Magda
életében és halála után tette, az írónõ emlékének
megõrzéséért.
Köszönet azért, amiért nem feledkezett meg — mint olyan
sokan — Szabó Magdáról. Értem ezalatt a Nagyközségi és
Iskolai Könyvtárat, amely az írónõ nevét viseli. Emléktábla
elhelyezését utolsó lakhelyénél, hogy aki arra jár, emlékezzék
rá. Díszpolgárrá avatását, mellyel ugyancsak bekerült Kerepes
Nagyközség történetébe. A kiállításokat, amelyek betekintést
engedtek az írónõ hétköz- és ünnepnapjairól, személyes tár-
gyain keresztül és láthatta a közönség munkásságának elisme-
réseit.
Köszönöm azt a gesztust, ami emlékezetessé tette Szabó
Magda születésének 95. és halálának 5. évfordulóját. Az
emlékpark avatását a kopjafával, amely méltó az írónõ emlé-
kéhez, valamint a prózamondó verseny megrendezését, ami
sikeres és színvonalas volt.
Ezúton kérem, adja át elismerésemet mindazoknak, akik részt
vettek a szervezésben és munkájukkal hozzájárultak a meg-
emlékezés ünnepélyessé tételéhez.

„Tisztelt Franka Tibor Úr!
Kerepes PolgármestereApró termetû, madárcsontú asszony, aki

talán sohasem volt 50 kilónál több, és aki
ugyanakkor roppant szívósan és keményen
élt, illetve teljesített. Az õsi falurészen szüle-
tett, az Ulicskában 1920-ban és Kerepest
élete végéig hosszú idõre sohasem hagyta el. 

Két lábon járó történelme volt a falunak,
mert rendelkezett egy olyan tulajdonsággal,
hogy a történéseket nem csak át- és megél-
te, de meg is jegyezte, és közérthetõen
továbbadta gyereknek, fiatalnak, minden
érdeklõdõnek. Mindössze hat elemit végzett, de szíve, igazságér-
zete és gondolkodása sok „nagyobb iskolázottságú” embert is
meghaladott. Sok mindent látott és sok mindent elõre látott.
Nem vetette meg a munkát, nem adta fel a kegyetlen helyzetek-
ben. Gyereket nevelt, háztartást vitt, eljárt Pestre az építõiparba
malter keverni, téglát hordani. Úgy élt, olyan keményen és
elszántan, mint a legtöbb kerepesi asszony, mert élni akart és volt
Istentõl kapott feladata.

Aztán az óvodában dolgozott a konyhán, sõt, mindenesként.
Onnan is ment nyugdíjba az 1970-es években. Akkor kezdett iga-
zán foglalkozni mindazzal, amit megélt, meg a faluval, a falu kul-
turális-, nyugdíjas csoportjaival. Mindenütt ott volt, mindenütt
segített, észrevétlenül közéleti emberré vált. Néhány esztendeje
Kerepes díszpolgárává választottuk.

Marika néni egy combnyaktörést követõen gyengülni kezdett és
kellõ felügyelet szükségeltetett az isaszegi idõsek otthonában.
Szerettei látogatták, legutóbb Karácsonykor, még akkor is mesélt
és szép dalokat énekelt, csak már nem olyan vidáman és elszántan.

Aztán december 31-én csendben elaludt. Örökre.

Halk szavú, törékeny ember volt.
Szemében, járásában, gondolkodásában
megfontolt, csöppet sem tolakodó. Vele
született intelligenciája és tisztessége irányí-
totta mondandóját meg azokat a cikkeit és
verseit, amelyeket a kerepesi önkormányzat
lapja szívesen és rendszeresen leközölt, sok
olvasónk örömére.

Unszolni kellett, hogy Csõsz bácsi írjon
és bátran, mert amit „csinál” az jó. Mentegetõzött, kért, mint
újságírót, nézzem át nyugodttan, javítsak bele, ha úgy tetszik,
mert õ nem tanulta a betûvetés tudományát, õ csak szereti és
becsüli az embert és az embert körülvevõ világot. Ez mozgatta
munkájában és ez vezérelte akkor is, amikor írásokat fogalma-
zott. 

… És jól vezérelte, mértékkel vezérelte az egyszerû kõmûves
szakmunkást, a szeretet, akinek az írásaihoz természetesen nem
kellett belejavítani, és nem is lett volna szabad. Úgy volt jó, aho-
gyan elképzelte és ahogyan megvalósította. Sajnos, Karácsonykor
nem érezte jól magát, az utóbbi idõkben keveset evett és már
nem is írogatott. Kiment a levegõre, mert fulladt, aztán vissza a
házba, ahol csöndesen és gyorsan átadta lelkét a Mindenhatónak.

Csõsz Lajos 91 éves korában meghalt.
Megemlékezéseket írta Franka Tibor

Marika néni példája

Szilasi krónikás

Szeretett élni. Tudott hangulatot kelteni,
tudott intelligensen viselkedni, jókat mulatni,
õszintén sírni és félteni. Volt benne egy nagy
adag emberi tulajdonság olyan, amilyennel
kellemessé varázsolta környezete életét is.
mosolygott, mintha semmi sem fájna.
Társasági ember, és kellemes társa Katinak a
gondos feleségnek. Nem vonta ki magát a
közösségi életbõl, imádott fõzni, viccelõdni.
Ugyanakkor rendelkezett világlátással, véleménnyel és kitartással.
Lehetett vele nem egyetérteni, volt miért, de nem lehetett rá
haragudni. Sokan voltak a Szentmisén, sokan közülük máskor
nem járnak és ettõl megható. Hoztak egy szál virágot és minden-
ki gondolt valami szépre és jóra, ami az embert jellemezte, akitõl
búcsúztunk. Horváth György 76 éves volt.

Búcsú Horváth Györgytõl Számítástechnikai tanfolyamok
folyamatosan

a Forrás Mûvelõdési Házban
A tananyagból:

• Gépismeret • Írás, szerkesztés • Internet
• Kommunikációs rendszerek • Levelezés

Kismama — Nyugdíjas Kezdõ Számítógép-ismereti
tanfolyam, heti 2 alkalom

Kezdés: 2013.március
30 órás tanfolyam ára: 5.000.-

* * *
Kezdõ Számítógép-ismereti tanfolyam, 

heti 2 alkalom
Kezdés: 2013.március

30 órás tanfolyam ára: 7.000.- 
Álláskeresõk részére: 4.000.-

Excel tanfolyam, heti 2 alkalom
Kezdés: 2013.március

Részvételi díj és tartam:
40 óra 25.000 Ft
30 óra 20.000 Ft

Kérem, jelezze elõre telefonon érkezését!
* * *

Állás-, és munkaközvetítés 
minden pénteken 15- 19 óráig
Helye: Forrás Mûvelõdési Ház

www.kerepesinfo.hu
a környékbeli települések munka- és álláskínálatát találja,

válogatva, naprakészen:
Gödöllõ, Kerepes, Kistarcsa, Csömör, Nagytarcsa, 

Fót, Szada, Mogyoród, Budapest
További információ: Véber Gábor 06 20 204 1916
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2012. december 20.-án délelõtt tartottuk meg
bölcsõdéseinknek a fenyõünnepélyt. Csoportonként fedezték
fel az aulában felállított karácsonyfát, és az alatta megbúvó aján-
dékokat. Jézuska az idén LEGO-val, sok-sok autóval, valamint
hatalmas autópályával örvendeztette meg a kicsiket. Vannak
olyan gyermekeink, akiknek a karácsony élménye most volt
elõször megfogható, hiszen az elõzõ évben még kisbabaként
õk maguk voltak szüleik ajándékai. Aznap délután a szülõket
közös uzsonnára invitáltuk és fogyasztottuk el a bölcsis kará-
csonyi bejglit, teáztunk és beszélgetünk az év élményeirõl, fon-
tos állomásairól.

2013. február 08.-án pénteken kerül megrendezésre a
bölcsõdei farsangi karnevál, melyet a bölcsõde aulájában
rendezünk meg. („Esõnap” halmozott hiányzás esetén:
febr.15.) A farsang a szülõk közremûködése nélkül, a dolgozók
jelenlétével történik. Erre az alkalomra a Kölyökidõ
Alapítvány költségmentesen biztosít számunkra zenés mûsort
és arcfestõt. Az Alapítvány megbízott fotósa készíti majd a
fényképeket, s azok megvásárlásával lehet támogatni az

Alapítvány munkáját.  A farsang, mint tradíció még nem épült
be a bölcsõde életébe, ezért a dekoráláshoz a szülõk segítsé-
gét kérjük!   A „farsangi fánkot” a bölcsõde biztosítja, de elfo-
gadunk kereskedelemben kapható csomagolt süteményeket,
100 %-os gyümölcslevet.

Többen jelezték, hogy igényt tartanának szülõk-nevelõk
báljára, ahol beszélgetéssel, tánccal egybekötött mulatság
keretében a szülõk jobban meg tudnák egymást ismerni, hiszen
a késõbbiekben az óvodás, iskoláskorú gyermekeik folyamato-
san közös feladatok elé állítják majd õket.  Ennek a -
reményeink szerint hagyományteremtõ - bálnak a megvalósít-
hatóságát igyekszünk a napokban felmérni, mert szükség van a
szülõk jelenlétére, támogatására, hiszen nélkülük ez a program
nem jöhetne létre.  Ezúton is kérjük az ebben érdekelteket, ha
bármilyen ötlet, segítség felmerül, azt osszák meg velünk.

Az utóbbi rendezvényeink (Bábrakadabra bábszínház,
Mikulás, Karácsonyi ünnepség) képanyagát a babaligetbol-
csi.hu honlapunkon a Képek => Galéria címszóra kattintva
tekinthetik meg. 

A Babaliget Bölcsõde hírei
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Gyógy pedikûr, svédmasszázs

kényelmesen az Ön otthonában.

Tel: 06-30-382-5377 

Mezei Mária

Felháborító tettrôl értesítette egy kerepesi olvasó a Hivatalt.
Felakasztott kutyát talált a településrész szilasligeti részén az
erdôben. Idézet a levélbôl: 
„Üdvözletemet küldöm egy embernek nem mondható valaminek, aki
képes volt erre a hõstettre. Számomra a körülmények ismeretében
egyértelmû, hogy a saját tulajdonosa tette ezt az állattal. Gyaníthatóan
szilasligeti, mivel olyan helyen találtam a kutyust a két falu között,
ahova - fõleg ebben az idõben- turista nem megy. ... Kb. 10 kilós jó hús-
ban lévõ állatot nem hinném, hogy kézben vitte volna ki a gazdája az
utolsó útjára. A fogai alapján egy hozzáértõ bizonyára pontosan meg
tudja mondani mennyi idõs lehetett, én 4 éves körülire saccolom. A nor-
mál földúttól kb. 200 méterre volt egy olyan ösvény mentén amit én
csináltam abba a fenyvesbe, a 47°35’0.93”É 19°16’21.10”K koordináta
ponton. Honfitársam: Van fogalmad arról, hogy egy ilyen kicsi állat
felakasztva mennyi idõ alatt szenved ki? Ott hagytad a vaddisznóknak,
madaraknak.... nekem és a vizslámnak. Nem kell vissza menned!
Elföldeltem helyetted. Mivel a föld betonkemény volt, így egy régóta üres
rókakotorékot omlasztot-
tam a nyomorult állatra.
Csak remélni tudom,
hogy a környékbeli
ismerõsök megosztják és
lesz aki felismeri a
kutyust és ezáltal a
gazdáját. (A levélíró köz-
zétette a hírt a Facebook
oldalon.) Én is szívesen
megismernélek kisko-
mám! Általában zöld
kalapban vagyok egy
magyar vizslával az
oldalamon. Köszönj rám!
Nagy örömmel venném!  

Gy. L.”

Csak 18 éven felülieknek!
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O V I  H Í R A D Ó
Szivárvány óvoda

A téli szünet után óvodásaink kipihenten, élményekkel gaz-
dagodva érkeztek csoportjainkba. Vidáman mesélték élmé-
nyeiket, s fedezték fel újra a karácsonyra kapott új játékokat.
Nagy örömünkre esett a hó, így óvodai domboldalunkon vígan
hócsúszkázhattunk. Megépültek a hóemberek is a gyerekek
boldogan mutatták szüleiknek az alkotásokat. Kísérleteztünk
is a hóval, milyen kint az udvaron, s mi történik vele bent a
teremben. Téli képeket készítettünk változó technikákkal. A
Manócskák hóembert varrtak, a Margaréták sapkát ragasztot-
tak, Napocska csoportosok téli képet festettek, a Gyöngyvirág
csoportosok hóembert vágtak, ragasztottak, sapkát varrtak.

Január második hetében megkezdõdik az új (harmadik
életévüket tavasszal betöltõ) kiscsoportosok beszoktatása. A
nagyobbak és „régi” ovisok segítik óvodai életük kialakítását.

Megkezdõdött a nagycsoportosok DIFER felmérése. Január
végéig küldjük a Nevelési Tanácsadóba azokat a gyermekeket,
akiknél valamely nevelési területen elmaradást tapasztalunk.
Célunk a gyermekek zökkenõmentes szeptemberi
iskolakezdésének elõsegítése.

Január 18-án bábszínházba megyünk a Forrás Mûvelõdési
házba. A gyerekek lelkesen várják az elõadást, az elõzõ
elõadások már eddig is nagy sikert arattak.

Csicsergõ óvoda
Elmúltak az ünnepek, indulnak a dolgos hétköznapok. Óvo-
dánkban a karácsonyi ünnepély december 19-én volt. Reggel
minden kisgyerek a Fecske csoportban gyûlt össze. Karácson
Péter és testvére Domonkos (volt Csicsergõsök) kis koncert-
tel kedveskedtek nekünk. Peti tenorkürtön Domonkos
metallofonon játszott. Felnõttek, gyerekek önfeledten együtt
énekeltek velük. Köszönjük fiúk! Ezután a csoportok elvonul-
tak a saját csoportszobájukba, ahová az angyalka addigra meg-

hozta az ajándékokat. Jól sikerült, szép nap volt.
A hosszú szünet után január másodikán nyitott az óvoda. A
Csiga-biga, Fecske és Mókus csoportokban Differ felmérést
végeznek az óvónénik a gyerekekkel. 
Óvodánkból minden csoport bábszínházba megy január 18-án

a Kerepesi Faluházba, ahol az Óz, a nagyvarázsló címû
elõadást nézzük meg. Elkezdtük a farsangi bál szervezését,
ami február 9-én lesz a Kerepesi Faluházban.
És mindenekelõtt örülünk a hónak. Jókat szánkózunk, hógo-
lyózunk az udvaron.

Meseliget óvoda
Idén a karácsonyi ünnepségen a nagyok (Pillangó csoportosok)
adtak elõ egy kedves kis mûsort. A Három fenyõfa címû mesét
játszották el. Utána minden csoport elmondta a saját karácso-
nyi versét, dalát. Eközben a Jézuska minden csoportba elhoz-

ta a gyerekeknek szánt ajándékát, amit a gyerekek boldogan
vettek birtokba.
Január közepéig minden nagycsoportos gyermekkel elvégez-
tük a Differ felmérést, melynek eredményei nagy segítséget
nyújtanak a beiskolázás folyamatában.
Teknõs csoportosaink a karácsonyi ünnepséget nagyon várták.
Megilletõdve figyelték a nagyok mûsorát, majd a csoportban
meglepetés várta a gyerekeket. Csendben, kíváncsian léptek
be a csengõszóra. Meg is kérdezték: „Ki csöngetett?”. Nagyon
örültek az ajándékoknak, egész délelõtt önfeledten fedezték
fel az új játékokat.
December 17-én Maci csoportosainkat egy pályázat nyeremé-
nyeként a Saunier Duval cég képviselõi meglátogatták.
Meglepetésként a cég jelképe a Tûzmadár is eljött hozzánk.
Közös játék és fotózás után a gyerekek ajándékot kaptak. 
Katica csoportosaink a karácsonyi mûsor megtekintése után
szintén a csoport szobájukba vonultak vissza, ahol eszem-
iszom és meglepetés ajándékok kibontása várt rájuk. Az óvo-
dai alapítvány és Szilléri Daniék „Jézuskája” hozott a csoport-
nak ajándékot. Nagy örömmel vették birtokukba a gyerekek a
sok új játékot.
Január elején a nagycsoportos korú gyerekekkel elkezdtük a
Differ felmérést. Elõször az iskolába készülõkkel, majd a
középsõsökkel folytatjuk.
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Az iskola hírei

Iskolánk Zeneiskolai Karácsonyi Koncertje a Forrás Mûvelõdési Ház
Adventi rendezvénysorozatának keretein belül került megrendezésre
december 14-én 18 órai kezdettel. A közönség szépen, lassan megtöltöt-
te a termet, sokan kíváncsiak voltak kis növendékeink elõadására. A hall-
gatóság számára meglepetés volt, hogy ezen a koncerten már felnõtt
vendégszereplõk nélkül állítottuk össze mûsorunkat, csak iskolánk növen-
dékei léptek fel és így is egy igen színes, változatos karácsonyi hangulatú
mûsort varázsolhattunk a színpadra. Iskolánkból a legkisebbektõl a legna-

gyobbakig minden korosztályból és minden nálunk tanulható hangszerrel
szerepeltek gyerekek, valamint a Kórus és a Fuvolazenekar is fellépett.

A Fuvolazenekar már igen komoly mûsorszámokkal varázsolta el a
közönséget, így településünk is büszke lehet, hogy már saját
Fuvolazenekara van. Bachtól a legmodernebb zenéig csendültek fel dalla-
mok, többek között ismert karácsonyi dalok is, melyek közül a
legnépszerûbb a Jingle Bells. Ezt hallhattuk a Kórus nyitószámaként, majd
trombitán is megszólalni, végül a koncert záró számaként a Fuvolazenekar
elõadásában egy vidám feldolgozásban is. A szereplõ növendékek
felkészítõ tanárai: Héviz Csilla — kórus, Földvári Beatrix — zongora, Tóth
Zoltán — trombita, furulya és Botrágyiné Virágh Orsolya — fuvola

Idén útjára indítottunk egy kezdeményezést, a koncerteken a közön-
ség adománnyal támogathatja zeneiskolánkat, és ezen keresztül a zeneis-
kolában tanuló gyerekeket. Ezen a koncerten is szép számmal adakoztak
a jelen lévõk, ez úton is köszönjük támogatásukat!

Köszönjük a Forrás Mûvelõdési Háznak, hogy biztosította zeneisko-
lánknak a helyszínt, amely a felújítás után már tökéletes akusztikát biztosí-
tott és igazi koncertélményben lehetett része a szülõknek,
érdeklõdõknek.

Köszönjük a közönségnek a lelkesítõ tapsokat és reméljük, hogy egy év
múlva a következõ karácsonyi koncerten is találkozunk!

Karácsonyi Koncert

Mint minden évben, a decemberrel idén is eljött iskolánkba a
Mikulás. Rendhagyó módon sok alsós osztály a kis Mikulás-cso-
magja mellé egy különleges meglepetést is kapott - mozijegyet a
gödöllõi moziba, „Az öt legenda” címû film vetítésére. A gyer-
mekek a nem várt ajándékot kitörõ örömmel fogadták.
December 15-én, szombaton nagy izgalommal indultunk a lefa-
gyott, csúszós utakon a moziba. Szívet melengetõ animációs
filmet láthattunk a szeretetrõl, önfeláldozásról, és mindezt 3D-
ben! A történet méltó volt az advent hangulatához, szellemiségé-
hez! Nagyon jól éreztük magunkat, a délelõtt elröppent, s már
nem is bántuk, hogy szombaton is dolgoznunk kellett.

Gödöllõi mozilátogatás

A Széchenyi István Általános Iskola alsó tagozatos diákjai 2012.
év utolsó tanítási napján, - pénteken, délelõtt 9 órakor - látoga-
tást tettek a Royal Station Sport-, Szabadidõ-, Egészségközpont-
ban. A gyerekek Csaba László és a Gróf házaspár jóvoltából egy
vetítésen vehettek részt - pedagógusaik kíséretével- , ahol az
Égbõl pottyant Mikulás címû karácsonyi játékfilmet tekintették
meg. Ez remek alkalmat nyújtott a kikapcsolódásra a közelgõ
ünnepek elõtt. Köszönjük a lehetõséget és a nagylelkû felajánlást! 

Szilágyi Eszter
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„Aki olvasni és dalolni szeret az az unalom óráit, amelyek elke-
rülhetetlenek életünkben, gyönyörûséges órákra cseréli fel.”
Montesquiuen

Kedves Olvasók! 
A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár a következõ
újdonságokat ajánlja szíves figyelmükbe:

Felnõtt olvasóinknak:
USA: (Útitárs), Anderson, Catherine: Út a
boldogsághoz: (Romantikus regények), Barclay, Linwood: A bal-
eset: (Világsikerek), Coben, Harlan: Végakarat, Cornick, Nicola:
Titkok és vallomások: (Arany széphistória), Hoyt, Elizabeth:
Vágyakozás: (Romantikus regények), Koontz, Dean R.: A halott
város: [a Frankenstein-ciklus ötödik kötete], Liptai Klaudia: Az
álomnõ, March, Emily: A Kolibri-tó, Vujity Tvrtko: Pokoli
történetek - a királynõ beszéde, 
White, Karen: Hazatérés - A regény két, egymástól elidegene-
dett lánytestvér története. Cassie Madison pontosan tizenöt
évvel ezelõtt hagyta ott az álmos Georgia állambeli Walton váro-
sát, a forró nyarakat és az állandó sártengert, és költözött New
Yorkba. Gondosan felépítette a karrierjét a reklámszakmában,
Andrew nevû võlegényével közös céget vezetnek és együtt élnek
elegáns manhattani lakásukban, akcentusát is levetkõzte, már
csak nagy ritkán elmormogott káromkodásai emlékeztetnek
vidéki származására. Egyik hajnalban azonban váratlan telefonra
ébred: a vonal túloldalán másfél évtizede nem látott és nem hal-
lott húgával, Harriettel. …Vajon képes-e valamikor is túl tenni
magát az egykor történt eseményeken? Vajon apja halála után vál-
tozik valami?... Az érzelmes, ám tartalmas regények kedvelõinek
ajánlott kötet. 
Gyermek olvasóknak:
Herrmann, Heike: A föld alatt: (Mi micsoda junior 22.),
Steinhorst, Stefanie -Schuck, Sabine: A világûr: (Mi micsoda juni-
or 13.), Schuck, Sabine: Az állatkert: (Mi micsoda junior 21.),
Berg Judit-Agócs Írisz: Maszat és a csõtörés, Csukás István-
Sajdik Ferenc: Magányos Szamovár: (Pom Pom meséi), Csukás
István-Sajdik Ferenc: Órarugógerincû Felpattanó: (Pom Pom
meséi), Kacagtató vicckönyv 

Dániel András: Matild és Margaréta avagy Boszorkányok a Bármi
utcából - Az eddig meseillusztrátorként ismert Dániel András
meseíróvá lépett elõ sorozatba illõ két kis boszorkány fõhõsével,
a szórakoztatóan kétbalkezes Matilddal és Margarétával. A sze-
retni való boszipáros a város egy elfeledett szegletében, a Bármi
utca és az Akárki fasor sarkán álló furcsa házban éldegél. Olyan
ikrek õk, mint akik már különbözõbbek nem is lehetnének.
Életük kalandokban bõvelkedik, amirõl házuk további lakói
gondoskodnak, Vakond, Mûkakukk, Varancs és Beszélõ Kavics,
hogy a fontoskodó Terebélyes T. Tiborról ne is beszéljünk, sõt
néhanapján egy eltévedt felhõ is beállít hozzájuk. A fura lakóktól
hangos otthon bonyodalmas mindennapjaikról szóló mesékbõl
azt is megtudhatják az 5-10 éves nebulók, miért felesleges por-
szívót vásárolni, mennyire veszélyes dolog a tortasütés, s hogy
mitévõ legyél, ha egy napon beköltözik hozzád az Unalom.

Új könyveinkrõl folyamatosan tájékozódhatnak honlapunkon:
www.kerepeskonyvtar.shp.hu
Szeretettel várunk minden régi és új Olvasót!
Legyen az olvasás öröme mindenkié!

Könyvtárunk felajánlja mozgáskorlátozott, idõs, nehezen mozgó
kerepesi olvasóinak, hogy igény szerint, havi rendszerességgel házhoz
szállítja a könyveket. Kérjük mindazokat, akik szívesen olvasnának,
de valamilyen oknál fogva nem tudnak eljutni a könyvtárba, jelent-
kezzenek az 560-340-es vagy 06-20-559-8917-es telefonszámo-
kon!

„Akár egy halom hasított fa, hever egymáson a világ, szo-
rítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát s így min-
denik determinált.” 

Franka Tibor polgármester hathatós közbenjárásának
köszönhetõen elindult a Pátria éjjeli foci, mely minden pénte-
ken este tíz órától éjfélig várja az amatõr sportolókat, illetve
szervezés alatt áll a nõi kosárlabda. Mindkét
spottevékenységnél jelentõs kedvezménnyel használhatjuk a
kerepesi általános iskola tornatermét. Bárki jelentkezhet,
részletek az Interneten www.patria.freebase.hu

A Pátria Civil Közhasznú Egyesület olyan helyi közösség,
amely szívén viseli a település életét. A 2004-ben alapított
egyesület céljai között a településünk egészének építészeti,
környezeti és kulturális hagyományainak megõrzése szerepel.
Az önkormányzattal együttmûködve, ötleteinkkel és
javaslatainkkal, építõ kritikával elõsegítjük a település
fejlõdését, és lakóinak jó közérzetét. Számos siker fûzõdik
nevünkhöz. Ez év õszén lelkes fiatalokkal bõvült a tagság, akik
Liptay Gábort választották elnöknek. Erõteljes sport vonalat
képviselve, ambiciózus célokat szeretnénk megvalósítani a
szabadidõs sport terén. Ugyanakkor helytörténettel, kultúr-
ával kapcsolatban is aktív kutatómunkát végzünk.

Ha érdekli egyesületünk élete, és csatlakozni szeretne, keres-
sen minket! Várjuk mindazok jelentkezését, akik érdeklõdnek
a helyi közélet iránt és részt kívánnak venni Kerepes civil éle-
tében! 

Liptay Gábor

Ala’COOL’ a Pátria
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2011.11.01-tõl egyes településeken már kísérleti jelleggel térí-
tésmentesen bevezetésre került a háztartásonkénti zsákos
szelektív hulladékgyûjtés. Ezzel az intézkedéssel Önök
számára is hozzáférhetõvé válik egy felelõsebb, környezettu-
datos életmód.

A zsákos szelektív hulladékgyûjtés elõnyei
• díjmentes
• mindenki számára elérhetõ
• kényelmes
• környezettudatos

A háztartásonkénti szelektív hulladékgyûjtés kényelmesebb, a
fogyasztók igényeihez jobban igazodó módja az
újrahasznosítás elõkészítésének, jobb a gyûjthetõ hulladékok
mennyiségi és minõségi aránya is. További célja a lakosság kör-
nyezettudatos magatartásának elõsegítése.
A szelektív hulladékgyûjtõ zsákokat díjmentesen bocsájtunk a
lakosság rendelkezésére. Munkatársaink kizárólag az ebben
kihelyezett szelektíven gyûjtött hulladékot szállítják el az
ingatlanok elõl.
A zsákokban együtt gyûjthetik a mûanyag hulladékok jelentõs
részét (ásványvizes, üdítõs flakonok, PET, egyéb flakonok, pl:
mosószeres flakonok, HDPE, PP, tiszta csomagoló fóliák),
fémdobozok (sörös, üdítõs, konzerves), papír (újság és kar-

ton) illetve a kombinált csomagoló anyagokat ( Pl: tejes és gyü-
mölcsleves, Tetra-pack.) dobozokat. Ezeket, az Önök
munkája révén elõválogatott hulladékokat munkatársaink
telephelyünkön jelentõs részben kézi erõvel különválogatják.
Kérjük, hogy a szelektíven elõválogatott hulladékokat
lehetõségeik szerint tisztán helyezzék a gyûjtõzsákba. Mindig
gondoljon arra, hogy az új hulladékgazdálkodási rendszerben
minden hulladékunkkal emberek dolgoznak!

A zsák ûrtartalma: 
110 liter

Zsák színe: 
átlátszó

A szelektív
hulladékgyûjtésre 
alkalmas egyedi 
jelöléssel ellátott
zsákokon a gyûjtéshez
szükséges 
tudnivalók, információk

A szelektív hulladékgyûjtésrõl
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Színes, fergeteges
jubileumi mûsort láthattak a
nézõk, január 19-én a
kerepesi Forrás Mûvelõdési
Házban. A táncok hûen tük-
rözték a kisvirág tánccso-
port arcvonulatát.
Reneszánsz tánc, dunántúli
ugrós, szlovák polka,
country hangulatok, moldvai
táncok mellett, Sóvidéki, és
Palatkai táncok kerültek
színpadra. A két utóbbit, a
Kisvirágokból önállósult,
Sarkantyú táncegyüttes adta
elõ szívvel-lélekkel. 

Kiemelkedõ értéke volt
az elõadásnak, a kerepesi
hagyományõrzõ Pávakör
egyesület Asszony tánca.
Csodálatos viseletével, és
remek elõadásmódjával pél-
damutató a Kisvirág táncosai felé. Sikeres programja volt az
estnek a Felsõ-garammenti táncok, amit a Pávakör, és a
Sarkantyúsok együtt adtak elõ. Árva Virág, és Ragoncza Nóra
gyönyörû, egybecsengõ moldvai dalok éneklése, még
ünnepélyesebbé tették az elõadást. Megérdemelt taps
köszöntötte a lelkes Kisvirágosokat, és minden fellépõt.

Megható érzés volt látni a csillogó és meglepett
Kisvirágos szemeket, amikor a Pávakör egyesület
vezetõje, betolta a tûzijátékkal ellátott hatalmas
ajándéktortát. A gyermekek felkészülési láza, az
elõadás koncentráltsága, a próbák fáradtsága - e
pillanatban átváltozott, felszabadult, felhõtlen
örömmé vált!

Köszönet mindenkinek, akik a 15 év alatt
segítették a kisvirág tánccsoport fejlõdését,
sikerét! Szeretettel várunk mindenkit, a
2013. áprilisi II. és októberi III. Jubileumi
mûsorra!

2013-tól a Kisvirág tánccsoport (mûvészeti
vezetõ: Ragoncza Imre, tánckarvezetõ: Paksa
Zsuzsanna, a Sarkantyú táncegyüttes (mûvészeti
vezetõ: Szûcs Tamás, tánckarvezetõje: Szilágyi
Zsolt) a Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör
Egyesülettel (egyesületvezetõ: Zombori Hubertné,
tánctanár: Suba Éva) együtt folytatja munkáját. 

Sok sikert - a közös, és az eddigi formában elért értékek -
hétköznapokban, és színpadon való, örök emléket, és élményt
adó tolmácsolásához!

Isten éltessen Kisvirág!
Imre bácsi

15 éves a Kerepesi Kisvirág tánccsoport
2013/I. Jubileumi mûsor

Kötelezô a kutyacsip január elsejétôl
Január elsejétôl hatályos a kedvtelésbôl tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet
módosítása, amely elôírja, hogy a 4 hónaposnál idôsebb
ebek csak elektronikus transzponderrel (csippel) meg-
jelölve tarthatók. fontso tudni, hogy az állatok védelmérôl
és kíméletérôl szóló törvény kimondja, hogy az eb tran-
szponderrel történô megjelöléséértt legfeljebb 3500 forint
kérhetô az állat tartójától, amely magában foglalja a csip
árát, a beültetés díját és az országos eb adatbázisba való
regisztráció díját is. az euórpai elvárásoknak megfelelô,
felelôs állattartási szemlélet meghonosítását segítô kor-
mányrendelet alkalmazásával átláthatóbb lesz a hazai ebál-
lomány és csökkenhet a kóbor kutyák száma. www.kor-
many.hu

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
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Dr. Vaszil László gyermekorvos
kezdeményezésére megújult a
Tölgyfa utcai gyermekrendelõ. A
gyermekorvos azzal a felajánlás-
sal fordult az önkormányzathoz,
hogy a Tölgyfa utcai rendelõ
belsõ felújítási költségének a felét
saját forrásból fedezi. A
felajánlást a képviselõtestület
elfogadta, a munkák január
hónapban el is készültek. A
rendelõ helyiségében felújításra
került az elektromos hálózat és a
fûtés, és megtörtént a burkola-
tok teljes cseréje. A beruházással
nem csak megszépült, hanem
biztonságosabbá és komforto-
sabbá is vált a rendelõ és növeke-
dett az önkormányzati vagyon
értéke is. Köszönjük!

Szerk. 

Megújult a Tölgyfa utcai gyermekorvosi rendelõ

Váróterem

Rendelô

Fertôzô váró

Új radiátor a rendelôben

Széphegyen a Hegy utcában a Szabó Magda emlékhelytõl
lefelé tavaly megkezdõdött a járdaépítés, eddig 200 m2-t tud-
tunk megvalósítani. Nagy örömünkre szolgált, hogy felhívá-
sunkra januárban már jelentkezett egy kedves lakos vásátlási
szándékkal. Kérjük a civil szervezeteket, magán-embereket,
arra közlekedõket, érintetteket, aki teheti, 1 m2 díszburkolat
- amelynek jutányos ára 1.600 Ft a kerepesi gyártó jóvoltából
- támogassa ennek a járdának a tovább építését a szilasi HÉV
megálló irányába. Jelentkezéseket várjuk a titkárságon a 06-
28-561-059-es telefonszámon.

Felhívás járdaépítésre
a Hegy utcában

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 néphagyomá-

nyok ápolása, gondozása; az óvoda eszközeinek 
fejlesztése, játékállományának gyarapítása; a

hátrányos helyzetû gyermekek támogatása
A támogatásokból voltunk már kirándulni 

a gyermekekkel, rendezvényeket szerveztünk 
számukra és udvari illetve fejlesztõ játékokkal 

gyarapítottuk óvodáink eszközállományát.
Kérünk mindenkit, aki a célokkal egyetért, 

támogassa alapítványunkat!
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A rendôr járôrkocsi  telefonszáma:  06 70 263 4334 , 
Ménesi Norbert törzsôrmester körzeti megbízott:  06 70 342 0582

Rendôrségi hírek

A legjelentõsebb sebességtúllépés: 118 kilométeres
sebességgel közlekedett lakott területen belül egy jármûvezetõ
Gödöllõ, Szabadság úton 2012. január 30-án 13.31 órakor a
megengedett 50 km/h helyett. A gyorshajtó személy 200.000.-
Ft. pénzbüntetést kapott.

A legmagasabb véreredményes ittas jármûvezetés:
2012. augusztus 14-én Tura lakott területén belül közlekedett
egy férfi személygépkocsijával, amikor áttért a menetirány sze-
rinti bal oldali forgalmi sávba. Az ott szabályosan közlekedõ
jármûvezetõ, hogy az ütközést elkerülje autóját jobbra kormá-
nyozta és az út menti villanyoszlopnak ütközött. A szabálytalan
gépkocsivezetõ vérében 3,53 g/l ezrelék, igen súlyos fokú alko-
holos befolyásoltság került megállapításra. 

A legnagyobb kiszabott büntetés: A legittasabb
jármûvezetés vétség elkövetése miatt gyorsított eljárás kereté-
ben 625 000.- Ft. pénzbírságot, valamint két év
gépjármûvezetéstõl eltiltást szabott ki a bíróság egy ittas férfire.

A leggyorsabb elfogás: 2012.02.07-én 14 óra 00 perc
körüli idõben Kistarcsa járõrszolgálat mobiltelefonjára egy biz-
tonsági szolgálattól bejelentés érkezett, hogy Kistarcsán az
egyik pénzintézetben fegyveres rablás történt. Az adatgyûjtés
során megállapítást nyert, hogy egy férfi fejébe húzott sapkával,
kezében fegyvernek látszó tárggyal az alkalmazottakat pénz
átadására szólította fel. A részére átadott készpénzzel a
helyszínrõl gyalogosan elmenekült. A kapott személyleírás alap-
ján 14 óra 15 perckor Kistarcsán a töltõállomáson elfogásra
került P.T.39 éves helyi lakos, akinél a rabolt pénz hiánytalanul
megkerült. A bûncselekmény elkövetése és a gyanúsított elfo-
gása között negyedóra telt el. 

A leglúzerebb elkövetõ: 2012. május 10-én éjszaka
ismeretlen személy betört Gödöllõ egyik mûszaki üzletébe. A
csendes riasztást követõen a járõrök a helyszínre érkeztek és
elfogták B.T. 39 éves gödöllõi férfit, aki az értékek válogatása
közben beszorult az egyik rácsba. A veszélyeztetett érték:
250.000.- Ft. A rongálással 300.000.- Ft. kár keletkezett. 

A legtöbb rendbeli bûncselekmény: Interneten keresztül
otthon végezhetõ munkát kínált egy hölgy. A munkavégzés kül-
földi üdülési katalógus csomagolás lett volna. Az ország egész
területérõl eddig közel 600 sértett jelentkezett, akiktõl 800 — 1.
800.- Ft. közötti összegeket kért el a gyanúsított a szervezési
költségekre. A munkavégzés természetesen meghiúsult. 

A legtöbb hétvégi ház feltörés: Egy 18 éves gödöllõi fia-
talember 3 hónap alatt 30 esetben tört be hétvégi házakba, vagy
a családi házakhoz tartozó melléképületbe. A férfi kizárólag szí-

nesfémet lopott el, majd ezeket értékesítette. A gödöllõi
rendõrök az elfogását megelõzõen fokozottan ellenõrizték
Gödöllõ és Isaszeg külterületeit amely a sikeres elfogáshoz
vezetett. 

A legügyetlenebb kerékpáros: 2012.02.26-án délután
állampolgári bejelentés érkezett, mely szerint Gödöllõn az
autópálya felüljáró alatti részen egy férfi fekszik az árok szélén.
A helyszínen megállapítást nyert, hogy a férfi kerékpárját tolva
gyalogosan közlekedett, amikor a kerékpárhoz kötött kutya az
úttest jobb szélén lévõ árokba ugrott és a férfit valamint a
kerékpárt is az árokba rántotta. A férfi ittas állapota miatt az
árokból egyedül kijönni nem tudott. A rendõrök orvosi ellátásá-
ról gondoskodtak.  

A legamatõrebb jogsértõ: V. A. 58 éves gödöllõi férfi saját
házában kialakított kávézóban kívánta engedély nélkül árusítani
a pirotechnikai eszközöket. A helyi körzeti megbízottak
ellenõrzésük során lefoglaltak 765 db rakétát, petárdát és egyéb
pirotechnikai eszközt. A férfi ellen szabálysértési eljárás indul. 

Gödöllõi Rendõrkapitányság

„Legek”, melyek a Gödöllõi
Rendõrkapitányság illetékességi területén

történtek 2012-ben
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RENDÕRSÉG — POLGÁRÕRSÉG — KÖZTERÜLETFELÜGYELÕ
Rendõrség Kistarcsa ..........................................................................................(006 28) 470-801 
Kistarcsa járõrkocsi .........................................................................................(006 70) 263-4334
Rendõrség Gödöllõ ............................................................................................(006 28) 514-655
Polgárõrség Kerepes .........................................................................................(006 20) 421-6094
Közterület felügyelõ .........................................................................................(006 20) 559-8909

(06 20) 559-8929
ORVOSI ELLÁTÁS
Orvosi ügyelet — Kistarcsa, Batthyány u. 4. .......................................................(006 28) 470-840
Ügyelet hétköznap 18.00-08.00 óráig, munkaszüneti napokon 0-24 óráig

RENDELÕ KEREPES TÖLGYFA U.1.
Dr. Havay Miklós körzeti orvos ............................................(06 28) 560-330, (06 20) 983-8396
Hétfõ, szerda: 14.00-18.00, kedd, csütörtök: 9.00-12.00, 
péntek: páros hónapban: 9.00-12.00, páratlan hónapban: 14.00-18.00
Dr. Hessami Mír Ahmed Shah körzeti orvos ........................................................(06 28) 560-330
Hétfõ, szerda: 9.00-13.00, kedd, csütörtök: 14.00-18.00, 
péntek: páros hónapban: 14.00-18.00, páratlan hónapban: 9.00-12.00

FOGÁSZAT
Dr. Dabasi András fogszakorvos.......................................................................(06 20) 9294-944
Hétfõ, szerda: 14.00-20.00, kedd, csütörtök: 8.00-13.00, péntek: páros héten: 8.00-15.00-ig.
Dr. Dobos István Péter fogszakorvos ................................................................(06 20) 9446-757
Hétfõ, szerda: 8.00-13.00, szerda: iskolafogászat, kedd, csütörtök: 13.30-19.30
Állandó ügyelet: Budapest, VIII. Szentkirályi u. 40.

GYERMEKORVOS
Dr. Vaszil László csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos .........................................(06 28) 560-410
Hétfõ, szerda: 14.00-17.00, kedd: 9.00-12.00, csütörtök, péntek: 8.00-11.00
Védõnõi tanácsadó .............................................................................................(06 28) 560-331
Terhesgondozás és egészséges csecsemõ tanácsadás, szerda: 9.00-12.00

RENDELÕ SZILASLIGET Wéber Ede u. 1.
Dr. Vincze Lajos háziorvos ...................................................(06 28) 482-640, (06 30) 9278-637
Hétfõ, szerda: 8.00-12.00, kedd, csütörtök: 14.00-18.00, 
péntek: páros héten: 14.00-18.00, páratlan héten: 8.00-12.00
Dr. Szakolczai Zsuzsanna háziorvos .....................................(06 28) 482-640, (06 20) 382-4244
Hétfõ, szerda: 14.00-18.00, kedd, csütörtök: 9.00-12.00, 
péntek: páros héten: 9.00-12.00, páratlan héten: 14.00-18.00

GYERMEKORVOS
Dr. Mokos Zsuzsanna csecsemõ és gyermekgyógyász szakorvos...........................(06 28) 481-419
Hétfõ, szerda: 9.00-12.00, kedd, csütörtök: 15.00-18.00, péntek: 15.00-18.00
Egészséges csecsemõ tanácsadás csütörtök: 10.00-13.00.

GYÓGYSZERTÁR
DELFIN GYÓGYSZERTÁR KEREPES, SZABADSÁG ÚT 102.

Telefon: (06 28) 999-050, (06 70) 469-9373 
Nyitva: hétköznap 8.00-20.00, szombaton: 8.00-15.00

TÖLGYFA PATIKA SZILASLIGET, WÉBER EDE U. 1. Telefon: (06 28) 481-418
Hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 8.00-18.00, szerda: 8.00-12.00, 

TÖLGYFA PATIKA KEREPES, TÖLGYFA U. 3. Telefon: (06 28) 490-079 
Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: 8.00-18.00

ÁLLATORVOS
Kerepes-Vet Állatgyógyászati Központ Állatorvosi Rendelõ 2144 Kerepes, Szabadság út 65. 
Dr. Horváth Bánk kisállatgyógyász, klinikus szakállatorvos, DDr. Korvin László magánállatorvos

Telefon, fax: (06 28) 490-369. Éjjel-nappal, 0-24 óráig hívható: (06 30) 22-177-23.
Rendelési és nyitvatartási idõ: hétköznap napközben folyamatosan 9-20-ig 

és megbeszélés szerint bármikor.
Dr. Rédling Tibor Tel: (06 30) 966-8415, vagy (06 28) 470-764, E-mail: amarilla@vnet.hu

HIVATALOK
Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Telefon: ....................................................... (06 28) 561-050, -051, -052. Fax: (06 28) 561-060
Titkárság: ..........................................................................................................(06 28) 561-059

Honlap: www.kerepes.hu E-mail: Polgármester: polgarmester@kerepes.hu
Jegyzõ: jegyzo@kerepes.hu

Ügyfélfogadás: Hétfõ: 8.00-12.00-ig, 13.00-17.30-ig, Szerda: 8.00-12.00-ig, 13.00-16.00-ig
Péntek: 8.00-12.00-ig

Kerepes Községszolgáltató Kht ............................................................................(06 28) 561-054
Okmányiroda Gödöllõ, Szabadság tér 7. .............................................................(006 28) 529-100
Ügyfélfogadás: h.: 8-18, k., cs.:9-16,30, sz.: 8-16,30, p.: 8,30-11,30.
Földhivatal Gödöllõ............................................................................................(006 28) 420-520
Ügyfélfogadás: h. és sz.: 8,30-11,30 és 13-15,30, p.: 8,30-11,30.

SZOLGÁLTATÓK
Gázszolgáltató (TIGÁZ)......................................................................................(006 28) 430-488
Villanyszolgáltató (ELMÛ) ................................................................................(006 40) 38-38-38
Közvilágítás........................................................................................................(006 40) 200-817
Vízmûvek (Szilasvíz) .......................................................(006 28) 492-110, fax: (06 28) 560-540
Csatorna (Szennyvízmûtelep) ..............................................................................(06 28) 470-752
Temetõ (SZIGÜ Zrt) ...........................................................................................(006 28) 490-685

FONTOS TUDNIVALÓK

Gödöllõi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség: 
06-28-528-700

Pest megyei Fõügyelet: 
06-1-469-4193, 06-1-469-4275

A 2013. ÉVI TÜDÕSZÛRÉS 
2013. január 25.-2013. február 11. között az

alábbi napokon kerül megszervezésre:
Január hónapban: 25., 28., 29., 30., 31.

Február hónapban: 04., 05., 06., 07., 08., 11.
Kedden, csütörtökön és pénteken délelõtt 8-14 óra

között
Hétfõn és szerdán délután 12.45-18 óra között

A tüdõszûrés helye: Forrás Mûvelõdési Ház, 
2144 Kerepes, Templom u. 3.

A szûrés csak a 40 év fölötti korosztály részére törté-
nik, a 40 év alatti korosztály a tüdõszûrést beutalóval a
Gödöllõi Tüdõgondozó Intézetben. A szûrésre TAJ-
kártyájukat, személyi igazolványukat és lakcímkártyáju-
kat feltétlenül vigyék magukkal.

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.
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