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Elter József

Halottak napján...
Kora esti alkonyatban sok gyertya fénye
Halványan, pislogva tör fel az égre.
Minden egyes lángocska egy elhamvadt élet,
Elmúlt vágy és dicsõség, mely tükrözi a létet.

Imbolyogva világít a sok kicsi gyertyaláng
Emlékeink gyorsan száguldó fogatán.
Virágillat kíséri pompázó színekben,
Fény és illat pompája egyesül itt és odafent. 

Emlékezünk a sok együtt töltött órára,
Örömre, bánatra, sok nem teljesült vágyra.
Csak egy nap jut évente, mit feledni nem lehet,
Mit egyre szebbé tesz a múló emlékezet.

A szociális temetés részletszabályait tartalmazó, múlt héten elfogadott végrehajtási rendelet rögzíti, hogy a köztemetõ
fenntartója minden köztemetõben (Budapesten a fõvárosi önkormányzat által kijelölt temetõben) köteles külön parcellát kije-
lölni a koporsós, illetve urnás szociális temetési helyeknek. A szociális parcellában a sírhely elsõ megváltása ingyenes az
eltemettetõnek.

Az önkormányzat gondoskodik a többi között
a temetési helyrõl, a holttest szállításáról, esetleges
hamvasztásáról. A jogszabály szerint szociális
temetéshez az állam által biztosított koporsót,
urnát, sírjelet használhatja fel az eltemettetõ. A sza-
bályozás szerint szociális temetést a megkeresést
követõ öt napon belül lehet kérni az elhunyt utolsó
lakhelye szerinti önkormányzatnál, az
eltemettetõnek pedig vállalnia kell, hogy õ vagy egy
általa felkért ember személyesen közremûködik a
temetés során.

Az országgyûlés szeptember elején fogadta el a
temetkezésrõl szóló törvény módosítását, amely
bevezette a szociális temetést. A módosítás szerint
a sírhelyet a korábbi 20, illetve 25 év helyett 10
évre is újra lehet váltani.

A jogszabály több változtatást is tartalmaz a
temetõkre és a temetkezésre vonatkozó rendelet-
tel összefüggésben. Egyebek mellett pontosítja a
sírboltokra, urnafülkékre vonatkozó szabályokat,
továbbá felhatalmazza a temetõk üzemeltetõit,
hogy a temetõszabályzatnak nem megfelelõ sírjele-
ket megszüntesse. Emellett egyszerûsíti a lezárt
temetõk, parcellák újbóli használatba vételét is.

Elfogadták a szociális temetés részletszabályait

A temetôt üzemeltetô SZIGÜ Zrt az éves felújítás keretében fenyôfából 
új ravatalozó ajtót készített, fákat ültetett, tavasszal pedig viakolor

burkolattal látja el a ravatalozó és a járda közötti útszakaszt
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Év végéhez közeledve örömmel jelentem, hogy
Kerepes önkormányzata és intézményei jól teljesíte-
nek, aggodalomra semmi ok. Nincs 30 napon túli kifi-
zetetlen számlánk, hiteleink felét tárgyalások során már
átvállalta az állam, a maradék 350 millió pedig 2014.
február 28-ig szintén átvállalásra kerül.

Tehát jól tettük, hogy kötvényt bocsátottunk ki, mert
több mint 2 milliárdos vagyongyarapodást jelentett és
néhány hónap múlva nem kell fizetni a törlesztését,
viszont az iskola, a bölcsõde, az óvoda, a mûvelõdési
ház és az aszfaltos utak itt maradnak, amire nem lett
volna pénzünk. Kellett, mert nem akartunk és nem aka-
runk új adót bevezetni, nincs telek-, építmény-, vagy
ingatlanadó. A környéken minden településen ennél
többet kell adózni.

Megkezdõdött az óvoda 200 milliós bõvítése, az 1 mil-
liárdos ivóvízminõség-javító beruházás. Egy év múlva
nem lesz csecsemõvíz, hanem jó víz lesz. A
Hungaroring fizeti az óvodatetõ javítását, és az Állomás
utca felújítását. Város lettünk… És sorolhatnám tovább
eredményeinket.

Szemrebbenés nélkül hazudnak tehát azok, akik
eladósodásról, rossz gazdálkodásról, meg egyéb légbõl
kapott hiányosságokról írnak, beszélnek és pletykál-
kodnak az ugri-bugri rádió mikrofonjába. Ide citálhat-
nám a hetente, vagy naponta irigykedõk és vádaskodók
neveit, akik arra sem veszik a fáradtságot, hogy utána-
nézzenek, sokszor mekkora butaságokat állítanak. De
nem teszem, nem írom le még a nevüket sem. Hogy
miért? Mert a rágalmazás elleni védekezés mûvészete:
nem törõdni vele. És mi nem törõdünk vele. Mindez a
pénzrõl szól, meg a jövõ évi választásokról. Kerepes
érdekei számukra másodlagosak. Cserélgetik a párto-
kat, az egyesületeket, a nemzetiségüket, és cserélgetik
egymást is. 

Ezzel szemben a valóság az, hogy az önkormányzat-
nak jelenleg 100 millió forintja van, ami csöppet sem
vall rossz gazdálkodásra, sõt… Ezért biztonsági kame-
rákat állítunk fel városszerte, utakat építünk, mint
eddig, az iskolánál és a bölcsõdénél parkolót alakítunk,
fákat ültetünk, járdákat és vízelvezetést építünk ki. Van
rá pénzünk, de elsõsorban a félreesõ, a csendesebb
utcák aszfaltozását az ott élõk anyagi áldozatvállalása
nélkül csak nagyon lassan tudjuk szilárd burkolattal
ellátni. Ezért is örvendetes és dicséretes például a Kiss
József és a Gyulai Pál utcai lakosok, önkéntes, ingatla-
nonkénti 60-70 ezres forintos felajánlása, hiszen az
utak már el is készültek. A közbiztonság javítása érde-
kében levelet írtam Pintér Sándor belügyminiszternek
és tavasszal már két körzeti megbízott rendõrünk lesz.
Iskola, óvoda, bölcsõde, mûvelõdési ház, családsegítõ
és hivatal példásan dolgozik, köszönet nekik is érte. Dr.
Vincze Lajos elsöprõ választási sikere az Önök vélemé-
nyét tükrözi. Úgy gondolom, ha követünk is el olykor
hibákat, elsõdleges számunkra Kerepes város érdeke
és fejlõdése. Mindenkinek válaszolunk, aki kérdez. Aki
nem kérdez, csak vádaskodik, az másra is képes.

Innen köszönöm meg önkormányzatunk nevében
Kerepes város polgárainak bizalmát és segítségét, és
ezúton kívánok mindnyájuknak - közöttük
ellenfeleinknek, sõt ellenségeinkek is - áldott kará-
csonyt és eredményekben gazdag boldog újesztendõt.
A békesség nem rajtunk múlik.

Fel a fejjel! Jó úton haladunk.
Franka Tibor polgármester

Város az ünnepek elõtt

Rágalom és békesség

November 8-án ünnepélyes
alapkõletétellel hivatalosan is
megkezdõdött az ivóvízminõség-
javító program gyakorlati
feladatainak végzése. Az
elõkészületi munkák után a megva-
lósítás fázisába érkezett a beruhá-
zás. Az eseményt Zsiák Péter, a
Társulás elnöke nyitotta meg, meg-
hívott vendégek voltak Tarnai
Richárd kormánymegbízott,
Vécsey László Fideszes
országgyûlési képviselõ, Franka
Tibor Kerepes-, és Solymosi
Sándor Kistarcsa polgármestere. 

Kormánymegbízott úr üdvözöl-
te a programmal megvalósuló
lehetõséget, melynek eredménye-
ként évtizedek után egészséges,
tiszta vizet fogyaszthatnak a két
település lakosai. Kiemelte, egyre
nagyobb kinccsé válik a jövõben az
ivóvíz, a kormány éppen ezért

tartja fontosnak, hogy a
közmûcégek magyar tulajdonban
legyenek. 

Franka Tibor elmondta, hogy
polgármesterré választása után õ
és Oláh János jegyzõ úr szorgal-
mazta az ivóvíz helyzetének
mielõbbi megoldását, mely prog-
ram megvalósításához Kistarcsa a
csatlakozásával a gesztorságot is
vállalta. Egy a lényeg, - hangsúlyozta
- hogy a meglehetõsen hosszú
elõkészítõ folyamat után végre már
nemsokára látható és fogyasztható
lesz a megújuló vízvezetékcsövek
végén a tiszta, egészséges ivóvíz,
ráadásul úgy, hogy a lakosságnak
anyagilag nem kellett a beruházás-
hoz hozzájárulni.

Az építkezés legkésõbb
tavasszal megkezdõdik.

További képek a 28. oldalon.
Gé

Milliárdos tiszta víz 

Az alapkôletétel 
pillanatai 

A rendezvényen a Pávakör is énekelt 
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Beszámoló testületi ülésrõl
Franka Tibor napirend elõtt köszön-
tötte Gyenes Szilá
rdot, akit a Kormány, illetve a Parlament
szemétdíj-csökkentéssel kapcsolatos
tervei miatt hívott meg.

Gyenes Szilárd tájékoztatásában
elmondta, hogy a jogszabályváltozások
miatt csak köztulajdonban lévõ,
nonprofit alapon mûködõ gazdasági tár-
saságok végezhetnek hulladékgazdálko-
dási, hulladékszállítási közszolgáltatást.
2012. második félévében komplex köz-
szolgáltatásban kb. 53 ezer embert lát-
tak el, 2014. január 1-jén ez a szám
meghaladja a 200 ezret. 230 fõs dolgo-
zói létszámával a Zöld Híd Régió Kft a
térség legnagyobb közszolgáltatója.
Rajtuk kívül 8 közszolgáltató van a
térségben, amelybõl 5 egy települést lát
el, a többi három osztozik a maradék
településeken. A Kft egy fenntartható,

2030-ig terjedõ mûszaki gördülõ finan-
szírozási tervvel finanszírozta volna a
hulladékgazdálkodást. Anyagi helyzete —
a mindennapi ellátást még nem, de a
fenntarthatóságot tekintve — megren-
dült. Ennek két oka van, egyik a külsõ,
részben állami támogatások lassú, von-
tatott üteme, valamint a lakossági
kintlévõség-állomány, másik a 2012-es
hulladékgazdálkodási törvény végrehaj-
tása miatt a rezsicsökkentéssel kicsúcso-
sodó pénzügyi egyensúlyvesztés. 

Jelen jogi szabályozás szerint a
2012.04.14-én alkalmazott díjakhoz
képest kell 10%-kal csökkenteni a köz-
szolgáltatási díjat. Gyakorlatilag 2012.
januárjától volt már egy díjkorlát, s szak-
területi infláció is jelentkezett, emellett
4-5 adó- és járuléknem is belekerült a
díjba. Lassú ütemben nõ a lakossági
kintlévõség-állomány is, ennek mértéke
nagyjából 355 millió, s ebbõl a NAV kb.

1,5-2 millió forintot hajtott be. A szol-
gáltatás-ellátás még nincs veszélyben, a
probléma azonban az, hogy a törzstõke
kétszeresét meghaladó veszteség ese-
tén a tulajdonosoknak be kell
avatkozniuk, tõkésítésre lesz szükség. A
jogszabályi környezet szerint ugyan
továbbra is önkormányzati kötelezõ fel-
adat, de a díjmegállapítás joga elkerült, s
az idõközben megjelent hulladékgazdál-
kodási szükségellátásról szóló jogszabály
alapján a Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnak kell megoldani a problé-
mát, amely országszerte jelentkezik.

Gyenes Szilárd úgy gondolja, hogy
alapvetõen a mindennapi mûködés
tekintetében még lehet egy finanszíroz-
hatóságot tartani a lakossági
bevételekbõl. Kockázatot jelent, hogy
január 1-jéig 17 településen kellett
átvenniük a közszolgáltatást. Probléma,
hogy a számlázási rendszerük három-

Franka Tibor polgármester a napirendi pontok tárgyalása
elõtt tájékoztatott az idõközi képviselõválasztás
eredményérõl. Megköszönte minden szavazónak a részvételt
és a bizalmat, örömmel jelentette dr. Vincze Lajos
kétharmados arányú gyõzelmét, aki az Összefogás Kerepesért
Egyesület jelöltjeként indult a választáson. Újonnan
megválasztott képviselõtársuk azért nem tehette le ezen az
ülésen az esküt, mert a Szilasligeti Teleház Közhasznú
Egyesület fellebbezést nyújtott be határidõn belül a választási
eredmény ellen, amit a Területi Választási Bizottság - helyben
hagyva a választási eredményt megállapító HVB határozatot -
elutasított. A döntés ellen két napon belül még bírósági
felülvizsgálat kérhetõ, és csak ezen idõ letelte-, illetve jogerõs
ítélet után kerülhet sor az eskütételre.  

Más esemény is történt a testületben, ugyanis Palotai László
képviselõ november. 13-án lemondott megbízatásáról. A
választási törvényben elõírtaknak megfelelõen ilyenkor az ere-
deti választási listáról a jelölõ szervezete ajánlásával a
következõ jelölt lép a helyére. November 18-án az akkori 

- 2010-ben - ECKE nevû jelölõszervezet bejelentette Rózsás
Erika Erzsébet nevû képviselõjelöltjét a poszt betöltésére, aki
az eskü letétele után hivatalosan tagja lett a testületnek.
(Az ülés további eseményeirõl részletesebb beszámolót olvas-
hatnak decemberi lapszámunkban.)

Dr. Vincze Lajos fölényes gyôzelme

Gyenes Szilárd

Az érdeklôdô közönség
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havi, s van olyan, amikor 30-40 ezer
ember ellátását kell három hónapig
elõfinanszírozni. 

A díszpolgári cím alapításáról és
adományozásának rendjérõl szóló
17/2008. (VII. 11.) rendelet módosítása,
az önkormányzati rendelet
elõkészítésében való társadalmi
részvételrõl szóló 31/2012. (IX. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása, az
Állami Számvevõszék által végzett
önkormányzati vagyongazdálkodás -
szabályszerûségi ellenõrzéshez kapcso-
lódó Intézkedési Terv elfogadása
után a Babaliget Bölcsõde önálló
költségvetési intézmény létrehozá-
sának tárgyalására került sor. Ennek
kapcsán a Polgármester elmondta, hogy
Lengyelné Jankovics Mária óvodavezetõ
munkájával maximálisan elégedett az

önkormányzat. A Wéber Ede utcai
óvodabõvítéssel - ami már elkezdõdött -
a három óvodában 80 férõhellyel lesz-
nek többen, ami nem kevés többlet
feladatot jelent az óvodavezetõnek. A
bölcsõdében a kezdeti indulási
folyamatok felfejlõdtek, az intézmény
második szakmai vezetõje másfél éve
kitûnõen végzi a munkáját. Az önállóság
mellett szól az is, hogy az intézményben
a szakmai munka a legfontosabb, ezen
kívül a bölcsõdei és óvodai ellátás más-
más minisztériumhoz tartozik, máskor
van a pedagógusnap és a bölcsõde napja.
Jelenleg a fizetések szabályozása sem
simítja egymást a két intézményt
illetõen. Fontos, hogy az egyszemélyi
vezetõ a szakmai munka mellett gazda-
ságilag is feleljen az intézményért. A tes-
tület megszavazta a két intézmény
önálló intézményként történõ
mûködését.

Döntött a testület Kerepes
Településfejlesztési Koncepció
(TFK) és Integrált Településfejlesz-
tési Stratégia (ITS) elkészítésének
szükségességérõl, ezzel összhang-
ban a településrendezési eszközök
új eljárás és tartalom szerinti

készítésérõl; ezen eszközök Trk-ban
foglalt szabályok szerinti egyezteté-
si eljárásának megindításáról; és a
TFK, ITS elkészítõjének kiválasztá-
sáról. A megbízást a KASIB Mérnöki
Manager Iroda Kft kapta.

Közismert nevén a Csipkai tanyán
lévõ víztározó megépítését régóta ter-
vezi az önkormányzat. A
megvalósulásával kapcsolatos
elõkészítési munkafolyamatok mellett
meg kell tudni azt is, hogy van-e vízzáró
rétege a talajnak, ezért fúrást kell a
területen végezni. A képviselõ-testület
megszavazta a Szilas-patak Szilasligeti
mellékág árvízcsúcs csökkentõ tározó
létesítéséhez szükséges geotechnikai
vizsgálat elvégzését és az ehhez kapcso-
lódó szakvélemény elkészítését a
Geohidro Geotechnikai Kft
közremûködésével.

Napirendi pont volt a NIF Zrt. által
az M31 autópálya kerepesi
szakaszán létesítendõ vízrendezési
létesítmények (Kerepes közigazgatási
területén az autópálya 300+330 km
szelvényében lévõ záportározó, vala-
mint az autópálya 4+785 km
szelvényében lévõ hulladékfogó
mûtárgyak) terveinek elkészítése és
megépítése. A létesítmények elhelyez-
kedése nem ellentétes az Önkormány-
zat településrendezési eszközeivel, így a
testület támogatta és elfogadta azt.

Bronz emlékplakett készítteté-
sérõl határozott a testület, melynek
mintáját a helyi ötvösmûvész Maya
Tibor, - aki a város láncát és kulcsát is
megalkotta - az ülésen bemutatott. Az
emlékplakett Kerepes 1800-as években
használt lombos fa címû pecsétjét min-
tázza, amelynek darabja dísztokkal
együtt, bronz kivitelben bruttó 7200
forintba kerül. 10 darab elkészítésére
adott megbízást a testület.

A település várossá történõ avatásá-
nak eseményére való tekintettel, a Hõsi
Emlékmû mellett az esemény jellegéhez
illeszkedõ tekintélyes méretû és hosszú
élettartamú úgynevezett városfát
kíván telepíteni az önkormányzat. A
választás platánfára esett, melyen
emléktáblát helyeznek majd el a várossá
válás dátumának feltüntetésével.

A magyar nemzeti értékekrõl és a
hungarikumokról szóló 114/2013. (IV.
16.) Korm. rendelet 3. §-a  alapján a
testület megszavazta az 5 fõs  Kerepesi
Települési Értéktár Bizottság létre-
hozását. Tagjainak Horváth Klárát,
Almási Miklósnét, Baran Józsefnét,
Zombori Hubertnét és Fehérné
Kolozsvári Katalint választotta meg. A
Bizottság munkáját a mindenkori oktatá-
si és kulturális bizottság kíséri majd
figyelemmel.

A Képviselõ-testület úgy döntött,
hogy a település közbiztonságának
megteremtésében érintett szerve-

zeteket támogatni kívánja. Az Új
Kerepesi Polgárõr Egyesület részére
egyszeri 50 000 forint, a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság Gödöllõi Rend-
õrkapitányság Kistarcsai Rendõrõrs
részére egyszeri 200 000 forint összegû
támogatást biztosít az Önkormányzat
2013. évi költségvetésének tartalék-
keretébõl.

A polgármester napirenden kívül
tájékoztatta a jelen lévõket a településen
létrehozandó biztonsági kamera-
rendszer kiépítése ügyében.
Elmondta, hogy egy cég kipróbálásra
felszerelt egy térfigyelõ kamerát a
városban, s felkérte a cég meghívott
képviselõjét, hogy tájékoztassa a
Testületet. A Régió Security Kft
ügyvezetõjétõl megtudhattuk, hogy a
térfigyelõ rendszerben fix kamerák len-
nének telepítve forgalmas helyeken és
közlekedési csomópontokban. Kipró-
bálásra egy kamerát a Szabadság út és a
Mogyoródi út keresztezõdésébe szerel-
tek fel, amely mozgásra rögzít, infra
megvilágítóval van felszerelve, 20
méterre ellát, s több mint 30 napot tud
rögzíteni. A felszerelt kamera képei bár-
milyen internetkapcsolattal rendelkezõ
számítógépen megtekinthetõk.

A kérdésre, hogy ez a rendszer a
rendõrséggel összeköthetõ-e, Tóth
Gábor elmondta, hogy van rá lehetõség.
Amennyiben saját célra szereli fel az
Önkormányzat, rögzítheti is és bármi-
kor átadhatja a felvételt a rendõrségnek,
ha õk azt kérik. Nagy különbségek
vannak a térfigyelõ rendszerek között -
mondta - van olyan, amely egy 10 kame-
rás felszerelésben több tízmillió forint.
Jelen esetben ez egyfajta térfigyelõ,
megelõzésre és a közbiztonság védel-
mére szolgál. 

(Megjegyzés: Vajon milyen „célt szol-
gál” az a videokamerás felvétel, melyet a
testületi ülésen részt vevõ közönség
egyik tagja az ülés elejétõl a végéig rög-
zített. (szerk))

(A testületi ülés teljesrõl készült
jegyzõkönyv a www.kerepes.hu oldalon
teljes terjedelmében olvasható.)

Gé

Zvada Éva szakmai
vezetô

Tóth Gábor és ifj. Barti Béla
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A Gyulai Pál utca lakói 2009-ben elhatározták, hogy lakos-
sági hozzájárulással az Önkormányzattal közösen utat
építsenek. A képviselõ-testület a Polgármester úrral közösen
többször pozitívan foglaltak állást az megvalósításával kapcso-
latban, de sajnos az út nemigen készült el.

Telt, múlt az idõ és idén júliusban ismét elkezdtük az útépí-
tés szervezését. A szándéknyilatkozatot 34-en írták alá, vállal-
va, ingatlanonként a 30-60 ezer forint összeg befizetését,
összesen 1.920.000 forintot. A szándéknyilatkozatok aláírásá-
val a lakosok kötelezettséget vállaltak. Egy tulajdonos kötele-
zettségét nem teljesítette. Hogy miért nem, azt csak õ tudja.
Talán: - elfelejtette, mit írt alá, - megpróbált „játszani”.
Véleményünk szerint ez a módszer az utca lakóival szemben
nem tisztességes. Valakinek fizetnie kell.

Ezen szánalmas eset ellenére az önkormányzat az utca asz-
faltozását elkészíttette. Örülünk annak, hogy végre megszûnt
a por és a sár, eltûntek a gödrök. 

Köszönet jár az utca lakóinak a kitartásért és összefogásért,
valamint köszönjük Franka Tibor polgármester úrnak, hogy
régi álmunkat valóra váltotta.

Mezõné Ildikó

Az út megépült
Jövõre öt kategória alapján finanszírozzák a települések
üzemeltetési költségeit. A megoldás az önkormányzati
szövetségek szerint elõremutató, de még nem minden
téren elégséges mértékû — írja a Világgazdaság.

A jövõ évi költségvetés tervezetében igazságosabb és reá-
lisabb lesz a településüzemeltetési támogatás” — nyilatkozta
lapunknak a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelõs
államtitkára. Tállai András szerint általában az önkormányzati
feladatok finanszírozása 2014-ben közelebb fog állni a való-
sághoz és a tényleges kiadásokhoz. Az új rendszer szerint az
olyan üzemeltetési feladatoknál, mint a közvilágítás, a
közutak, a temetõk, vagy a zöldterületek fenntartása, öt tele-
püléskategóriát vezetnek be. Megnézték, hogy 2012-ben
ezekre mennyit költöttek az önkormányzatok. A legmagasabb
és a legalacsonyabb értékeket, 10-10 százalékot figyelmen
kívül hagytak, és így határozták meg az összegeket, amelyeket
minden település megkap jövõre. A kistelepülések most
nagyobb összegeket kapnak az egyes feladatokra, mint
például a 10 ezer fõ alatti városok, mivel nagyobbak a fajlagos
költségeik. A közvilágításra és a közutak fenntartására a
megyei jogú városok kapják a legmagasabb normatívákat, míg
temetõkre a 10 ezer fõ feletti városok.

A közvilágításra adott támogatás a településen kiépített
elektromos hálózat hossza alapján történik. A köztemetõknél
az egy négyzetméterre esõ nettó mûködési kiadásokat vették
alapul. Budapest erre egy külön 18,3 milliós támogatást
kapott. A közutak esetében a hidak, alagutak, parkolók, gará-
zsok üzemeltetését, fenntartását is támogatják.

A települések zöldterületeinek és az ahhoz kapcsolódó
építmények fenntartására egy évre 22 ezer 300 forintot adnak
egységesen hektáronként (közel annyit, mint idén). A fõváros
e jogcímen (csakúgy mint az idén) 550 milliós támogatásra
jogosult jövõre.

A települések üzemeltetési feladatai jövõre egy 119,1 milli-
árdos fejezetben szerepelnek, ez kevéssel több az idei 113,1
milliárdnál. „Pozitív elmozdulást látok abban, hogy jövõre meg-
változik az üzemeltetési költségek adott négyzetméterek és
kilométerek utáni támogatása, ez ugyanis közelebb áll a való-
sághoz” — mondta lapunknak a Magyar Faluszövetség elnöke,

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
elnöke lapunknak azt mondta: az új arányszámok általában
véve elfogadhatóak, mint például a közvilágításnál, vagy a
temetõknél. Schmidt Jenõ szerint azonban a közutaknál nem
azt veszik figyelembe, hogy mennyit költenek egy útra átlago-
san, hanem azt, hogy melyik településtípus mennyit tud bele-
tenni a felújításokba, karbantartásokba. A jelentõs adóbevé-
tellel bíró városok sokkal többet tudnak erre áldozni.

Az Országos Önkormányzati Szövetség szerint a
közvilágítás, a köztemetõ, a közútfenntartás támogatásánál a
számítási alap nem fogadható el, mivel nem a tényleges
költségeket, hanem az elõzõ évi önkormányzati forrást veszi
alapul. Úgy vélték: a tervezett támogatás a településüzemel-
tetés tekintetében még így sem elégséges a feladat ellátáshoz.

Külön támogatás a szennyvízre. A jövõ évi büdzsé terveze-
tében külön tételként szerepel a nem közmûvel összegyûjtött
és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken elhelyezett háztartási
szennyvíz ártalmatlanítására adott támogatás 124,8 millió
forinttal (az idén még 144,8 millióval). Ezt köbméterenként
100 forinttal támogatják. A lakossági közmûfejlesztésre 2013-
hoz hasonlóan 1,35 milliárdot terveznek 2014-ben. A lakossá-
gi víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 4,5 milliárdot
(ugyanannyit, mint az idén) terveznek ahol magasak az ivóvíz-
költségek, mivel azt zacskós, vagy palackos kiszerelésben,
illetve lajtos kocsival biztosítják.

Forrás: Önkormányzati Hírlevél

Így támogatják jövõre az
üzemeltetési feladatokat

Örömmel tölt el az a tény, hogy 2013. november 9-étõl szilárd
burkolatú aszfaltos utcában közlekedhetek. Lehetne írni az
elõzményekrõl, az ellentmondásokról, a sok huzavonáról és a soka-
dik nekifutásról a Gyulai Pál utca aszfaltozásával kapcsoltban.
Próbáljunk már egy kicsit örülni.

A hétvégén már mindenki útépítõ mérnök lett, velem együtt.
Beszélgettem a lakótársakkal és higgyék el, nehéz az összes tulajdo-
nos igényét 100 %-ig kielégíteni. A jobboldalon lakók fõ aggodalma a
vízbefolyás az ingatlanra.

Nyáron a Béke utca aszfaltozásakor egyeztettünk a lehetõségekrõl
Franka Tibor polgármester úrral. Mirõl? A Gyulai Pál utca felújításáról.
Ingatlanonként 60.000 forint lett a lakossági hozzájárulás, melyet egy
szándéknyilatkozat formájában a tulajdonosok aláírtak. Franka úr a
képviselõ-testület elé vitte a Gyulai Pál utca felújítását, ahol pozitív
döntés született.

Azt gondolom, hogy ez a projekt egy tipikus lakóközösségi és hiva-
tali összefogás eredményeként vált elérhetõvé. De! Senki nem szere-
ti, ha a zsebében turkálnak!

Én sem. Ha igaz a hír, akkor 2013. november 11-ig nem minden-
ki fizette be a szándéknyilatkozatban vállalt 60.000 forintot. Sajnálatos.
Pedig értéknövekedés tanúi lehettünk. Hiszen minden lakóingatlan
értéke növekedett és mindenki kulturált körülmények között tud
közlekedni.

Mindenkinek köszönöm, aki segített abban, hogy a Gyulai Pál utca
felújítása megvalósult.

Buti István, Gyulai Pál u. 6.

Egy rövid reagálás



Miden év november 12. napján a szociális munkát végzõ szak-
embereket köszönti a világ. Kik is Õk? Azok, akik a Szociális
Alapszolgáltatási Központban, csendben és alázatosan
fagyban, sárban és kánikulában idõseket gondoznak, családo-
kat látogatnak, védik a veszélyeztetett gyermekeket,
gondoskodnak az elesettekrõl, gondozzák, segítik és fejlesztik
a fogyatékkal élõket, tehermentesítik azok családtagjait. Állan-
dóan feszegetve a kereteiket, Õk azok, akik megpróbálják
megelõzni — az amúgy társadalmi — problémák
elhatalmasodását. Õk azok, akik a Babaliget Bölcsõdében vég-
telen szeretettel és türelemmel gondozzák a piciket,
megteremtve annak a lehetõségét, hogy a kisgyermekes anyu-
kák visszatérhessenek a munkaerõ-piacra. Végül pedig Õk
azok is, akik havi átlagkeresete (szakgondozóktól a diplomá-
sokig) a KSH adatai szerint nettó 78.000 forint. Az Õ bérezé-
sük a legalacsonyabb a közszférán belül. Elegük is lett a
mellõzöttségbõl, a társadalmi megbecsülés hiányából, így a
szociális munka világnapján az EMMI elé vonultak, kiálltak
magukért és több érdekképviseleti szervezetükön keresztül,
közel 41.000 sorstársuk által aláírt petíciót nyújtottak át a
tárca vezetõinek. 

Horváth Vera
Zvada Éva

Kerepes Város Képviselõ-tes-
tülete köszönti a Város lakos-
ságát szolgáló szociális ága-
zati dolgozókat, köszöni
áldozatos munkájukat és
támogatja bérkövetelésüket.
Szolidaritásunkat kifejezzük
a demonstrációt képviselõ
kék szalaggal is!

Franka Tibor
Polgármester 
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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.

Csak egy telefon
A lakosság szolgálatában

A kerepesi önkormányzat tulajdonában lévõ Kft szabad
kapacitását ajánlja a lakosság szolgálatába. Gépeink és

dolgozóink 30 százalékkal kevesebb órabérrel dolgoznak,
mint más vállalkozások. 

Garancia az önkormányzat. 
Vállalunk: Kertásás, Mûvelés, Füvesítés

Bozót irtás, Fakivágás, Fûnyírás,
Költöztetés, Fuvarozás, Sitt szállítás

Építõanyag szállítás, Daruzás, Hengerezés,
Mindenféle földmunkát, Anyagbeszerzést

Betonozást, Díszkõ burkolást, Feljárók, Járdák,
Átereszek, Kerítések, 

Lépcsõk, feltöltések

Csak egy telefon: 06/20/559 8923, 06/28/561 054 
Czibi Béláné

Megbízhatóság! Alacsony árak! Garancia!

A városi közszolgáltató kft november
1 napjától 24 közmunkással rendelkezik,
illetve dolgozhat. Az 5 fõ rendes
közfoglalkoztatott mellett 10 fõ a
Gödöllõ-Vác Térségi K örnyezetvé-
delmi, Beruházó és Szolgáltató
Vízgazdálkodási Társulattal, mint köz-
foglalkoztatóval kötött megállapodás
alapján került Kerepesre, 14 fõ pedig a
2013-2014 évi téli közfoglalkoztatási
program keretében kapott lehetõséget
a munkára. A területileg illetékes
Gödöllõi Járási Hivatal Munkaügyi
Kirendeltsége a meghívott regisztrált
munkanélküliek közül önkéntes alapon
választotta ki a programban
résztvevõket. A téli közfoglalkozta-
tásban résztvevõk 6 hónapig állnak alkal-
mazásban önkormányzatunknál oly
módon, hogy 1 hónapot - november 1-
tõl november 31-ig - közmunkásként
dolgoznak, ezután december elsejétõl
2014. március 31-ig úgynevezett alapfo-

kú képzésben részesülnek, ezt
követõen újabb egy hónapot töltenek el
közmunkásként a városszolgáltató kft-
nél. A többiekkel együtt a téli csúszás-
mentesítésben és a városban adódó
egyéb feladatok elvégzésében vesznek
részt.

A hónap elejétõl már a városban élõk
is találkozhatnak velük a közterületeken,
ahol útpadkát- és vízelvezetõ árkot tisz-
títanak, gallyaznak, játszóteret javítanak,
szemetet szednek, a földutakat javítják,
kátyúznak, hordalékot szállítanak,
tereprendezésben tevékenykednek.
Felelõsségteljes, nehéz feladatot végez-
tek el példamutatóan a kft dolgozói a
Templomkertben lévõ fák kivágásával,
amelybõl a roma családok önkormány-
zati támogatással 50 ezer forint
értékben juthatnak téli tüzelõhöz. 

Az ELMÛ által végzett gallyazás
„eredményeként” a levágott gallyakat,
ágakat a település lakói elszállíthatják,

felhasználhatják, amivel a hagyományos
kazánnal fûtõk, csökkenthetik fûtési
költségeiket.

G.E

Házunk tája

Szociális Munka
Világnapja

2013. október 25.-én a Forrás Mûvelõdési Házban a Gödöllõi
Rendõrkapitányság vonzáskörzetéhez tartozó Gyermekjóléti
Szolgálatok részvételével szakmai tanácskozást szervezett városunk
Szociális Alapszolgáltatási Központja.  A rendezvényt Franka Tibor
Polgármester nyitotta meg. A Gödöllõi Rendõrkapitányság felkészült
bûnmegelõzési szakemberei tájékoztatták az egybegyûlteket a
Büntetõ Törvénykönyv szolgálatainkat érintõ változásairól, a
bûnmegelõzés lehetõségeirõl, nehézségeirõl. Rendkívül érdekes és
tanulságos elõadást hallhattunk az egyre inkább terjedõ drogfogyasztás
témakörérõl, a tünetektõl egészen a súlyos függõség kialakulásáig. A
prezentációk után a résztvevõk közvetlen légkörben tehettek fel
kérdéseket a jelenlévõ rendõrségi munkatársaknak. A rendezvény
célja a szociális szakma és a Rendõrség együttmûködésének erõsítése,
egymás munkájának, dilemmáinak, nehézségeinek, korlátainak megis-
merése. Azt gondoljuk, hogy az ilyen találkozók alkalmával erõsíthetõ
a két — teljesen más keretekkel és szabályzókkal mûködõ — rendszer
együttmûködése, ami fokozza a lakosság biztonság érzését. 

Bûnmegelõzési tájékoztató 
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Tisztelt Polgármester úr, ezúton szeretném megköszönni Önnek és a
Kerepesi Önkormányzat munkatársainak a segítõkész munkáját. Önök
mindannyian emberségbõl és segítõkészségbõl kiválóan vizsgáztak.

Én több mint 10 éve többszörösen fogyatékkal élõ vagyok, egy 12
éves gyermekkel és 87 éves édesapámmal élek együtt. 2012‐ig
Kistarcsán éltem családommal családi házban, nejem korai halála után
a házamat is el kellett hagynom banki kölcsönök miatt.

Anyagi korlátaim miatt lakáshelyzetem tragikus voltát, volt olyan
kedves és orvosolta. Sajnos, rajtunk kívül álló okok miatt a lebonyolítás
sok idõt vett igénybe, de Önök türelmesen és hozzánk igazodva újra
mellénk álltak.

Az Önkormányzat képviselõ‐testületének beleegyezésével, és az
Ön segítségével, illetve banki hitellel sikerült megvásárolni egy 42 m2‐
es lakást. Nagyon jólesett, hogy Kerepes város befogadott minket,
büszkék vagyunk arra, hogy itt élhetünk. Példátlan empátiáról tettek
tanúbizonyságot, ami manapság sajnos nem megszokott állapot.

Önnek és munkatársainak a továbbiakban eredményes munkát és
jó egészséget kívánunk.

Üdvözlettel: Csejtei Ferenc és családja a Szõlõ utcából 

Emberségbõl jeles
A városban élõ erdélyi magyarok nem csak a kulturális-, de a
sportéletben is remekelnek, hiszen focicsapatuk kupákat és
tornákat nyer. December közepén Ócsa, Diósd és Bonyhád
mellett õket is tornára hívják Kézdivásárhelyre a Nemzeti
Összetartozás jegyében, illetve az anyaország képviseletében
az erdélyi városba.
A rendezvényen való részvételen városunk vonatkozásában
Franka Tibor polgármestert kérték fel fõvédnöknek, aki a fel-
kérést örömmel vállalta és az önkormányzat segítéségérõl,

Kerepes Erdélyben

Kerepes Város Helyi Választási Bizottsága a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
44/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján Gombkötõ Róbert a Kerepesi Vélemény 2013.
októberi számában Rózsás Erika Erzsébet, az Együtt —
a Korszakváltók Pártja, a Párbeszéd Magyarországért
Párt és a Magyar Szocialista Párt közös jelöltje bemu-
tatkozó anyagának nem teljes közlése miatt —
határidõben - benyújtott kifogásának helyt ad, a jog-
szabálysértést megállapítja és a Kerepesi Vélemény
Szerkesztõ bizottságát a további jogszabálysértéstõl
eltiltja.

ÁLLÁSLEHETÔSÉG KEREPESEN
Kerepesi cég azonnali kezdéssel keres

munkatársat teljes munkaidôben, 
fizikai munkára. 

B kategóriás jogosítvány feltétel.
Jelentkezését a 2144 Kerepes, 

Szabadság út 13., 
vagy az avegh@mertcontrol.com 

címre küldje.
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Nagy lelkesedéssel és izgalommal készültünk a Kisvirág
Tánc Csoport 15 éves jubileumi mûsorára, amit Gödöllõn a
Mûvelõdési házban tartottunk 2013. október 27-én. A
tervezett mûsorprogram megközelítõleg 2 órás volt, egy
kisebb szünettel, hogy a meghívottakat, illetve a
nézõközönséget megvendégeljék némi süteménnyel és
üdítõvel. Már kora reggel szorgos kezek varázsolták csodála-
tosra a színpadot és annak környékét. A fellépõk nagy száma
miatt a színpad mögött volt igazán nagy sürgés - forgás, de
errõl a nézõközönség mit sem sejthetett. 

A kisebb korosztálynak nagyon ideje sem volt foglalkozni a
lámpalázzal, hiszen a különbözõ táncokhoz folyamatosan
öltözködniük kellett a megfelelõ népviseleti ruhákba. A gála
mûsor Palotás tánccal került megnyitásra, majd Franka Pál
Tibor polgármester beszéde és egy rövid köszöntõ után a
Kisvirágos gyerekek színvonalas szlovák táncjátékával
folytatódott. Az elsõ részben láthattunk Ajaki nõi táncot,
Bodrogközi táncot, Hegyközi mulatságot és csárdást, illetve a
Kisvirág-, Pávakör-, Sarkantyú tánccsoport bemutatta a
Szarvason Arany Minõsítésben részesült „Tollfosztó”
mûsorukat is. Nagy örömünkre a jubileumi gálán Budapestrõl a
Lipa Szlovák Hagyományõrzõ Tánc együttes, Kistarcsáról pedig
a Pannónia táncegyüttes hagyományõrzõ és néptánccsoport is
fellépet. Nekik is külön köszönjük, hogy emelték a mûsor szín-
vonalát. 

A második részt a Reneszánsz táncokkal kezdték meg korhû
ruhákban, különösen jó volt látni ezt olyan színpadon, ahol

ehhez a tánchoz megfelelõ méretû hely is rendelkezésre állt.
Ezt követte a Szatmári-, Tövisháti-, Kalotaszegi táncok,
melybõl az utóbbit a Kisvirágos gyerekeknek Rétságról Simon
Katalin tanította be. A mûsor Széki tánccal folytatódott, majd
Ragoncza Nóra énekelt és Szalai-Gindl János furulyán adott elõ
egy zenei összeállítást, Küküllõ mentérõl. Az utolsó szám a
Moldvai táncok elõadása és ritmusos zenéje zárta a mûsort, ezt
követõen ajándékosztás, köszönetnyilvánítás és mondhatni
mindenki részérõl elégedettség következett. A rendezvény
lehetõséget adott arra, hogy több generáció együtt egy színpa-
don mutassa be a régi táncaikat és az új koreográfiájukat,
továbbá a kisebb korosztály számára külön izgalmat jelentett,
hogy nagyszínpadon és színházi környezetben sok figyelõ
szempár elõtt léphettek fel. Akik ott voltak tudják, hogy meny-
nyire ügyesek és kitartóak a gyerekek és persze a felnõttek is.
Aki nem látta, jöjjön el decemberben a kerepesi Faluházba a
karácsonyi fellépésre és hozzák magukkal gyerekeiket,
unokáikat is, hátha õk is kedvet kapnak egy kis tánchoz, moz-
gáshoz, közösségi élethez, kiszakadva a mai digitális világból.

Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, nélkülük nem
jöhetett volna létre ez az elõadás: Kerepes Város Önkormány-
zata, Kerepesi Szlovák Önkormányzat, Kerepesi
Hagyományõrzõ Pávakör Egyesület, Kerepesi Széchenyi István
Általános Iskola, Kerepesi Forrás Mûvelõdési Ház, a Kisvirágos
szülõknek és mindazoknak, akik nem fértek bele ebbe a felso-
rolásba.

Marczellné Tóth Anita

Kisvirág jubileum
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A kormány február végéig minden magyar település
hátramaradt adósságát átvállalja, összesen mintegy 420
milliárd forint értékben. Orbán Viktor miniszterelnök
gazdasági konzultációt kezdeményez az érintett
településekkel. Azt várja tõlük, hogy az átvállalt
hitelekért cserébe szervezõként kapcsolódjanak be a
helyi gazdaság élénkítésébe.

A településeknek gazdaságfejlesztési és -növekedési tervet
kell készíteniük, amelynek tartalmaznia kell a települési
önkormányzatok szervezõ és támogató szerepét a helyi kis-
és közepes vállalkozások helyzetbe hozása érdekében —
mondta el a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár, Lázár
János. A kormány tagjai január 15-ig felkeresik a nagyobb
önkormányzatokat, a tárgyalásaikat pedig a helyi kereskedelmi
és iparkamarák, agrárkamarák is “inspirálni fogják”.

Az államtitkár a kabinet múlt szerdai döntésérõl szólva
közölte: az adósságátvállalás február 28-áig technikailag is

lezárul, így a 2014-es költségvetési évet minden magyar
önkormányzat adósságmentesen kezdheti meg. A kabinet arra
számít, hogy ezt követõen a helyhatóságok az ott élõk életkö-
rülményeinek javításával és a települések fejlesztésével foglal-
koznak. Reményét fejezte ki: mindez segítséget nyújt ahhoz,
hogy a 2014 és 2020 között rendelkezésre álló, hétezer milli-
árd forintos európai uniós forrás 60 százaléka a magyar kis- és
közepes vállalkozásokat segítse.

Lázár János arról is beszámolt, hogy az önkormányzatok
kormányváltáskori, mintegy 1200 milliárd forintos adósságá-
ból mostanáig 685 milliárdnyit konszolidált a kabinet.
Megígérte, hogy rövid idõn belül megállapodnak a jövõben
leginkább fejlesztéssel foglalkozó megyei önkormányzatokkal
a számukra a következõ uniós költségvetési ciklusban rendel-
kezésre álló 450 milliárd forintnyi fejlesztési forrás felosztásá-
ról. A megyei jogú városok közvetlenül is részesülhetnek majd
fejlesztési forrásokban.

Az önkormányzatok hátramaradt 
adósságát is átvállalja a kormány

November 5-én nyújtotta be a közigazgatási tárca a
parlamentnek azt a törvénymódosító csomagot, amely
számos ponton tovább egyszerûsíti az ügyfelek minden-
napi ügyintézését a kormányhivatalok mûködésének
tapasztalatai alapján, valamint segíti a
bûncselekmények áldozatait is azzal, hogy az
okmányok pótlásának költségeit a jövõben az állam
átvállalja.

A fõvárosi és megyei kormányhivatalok igazságügyi
szolgálatainál tett bejelentés után, a bûncselekmények áldoza-
tai ingyenesen juthatnak új személyi okmányokhoz a jövõben.
A jelenlegi gyakorlat szerint a személyi okmányok pótlása az
állampolgárt terheli, aki egyébként is bûncselekmény áldozata,
s csak kivételes esetben engedélyezik a költségmentességet.
Annak érdekében, hogy a bûncselekmény áldozatait ne ter-
heljék még további kötelezettségek, a törvényjavaslat szerint a
bûncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés következté-
ben elveszett vagy megsemmisült személyazonosító igazol-
ványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt illetékmen-
tesen lehet pótolni, hogy az áldozatot ne terheljék további
kötelezettségek. A pótolt okmányt az eltulajdonított okmány
érvényességi idejével és annak megegyezõ adattartalmával
állítják ki.

A területi államigazgatás átalakításának utolsó nagy lépéseként
2013 végén megkezdõdik a kormányablakok országos hálóza-
tának kialakítása, az ehhez szükséges törvényi módosításokat
szintén tartalmazza a benyújtott javaslat. Több ponton módo-
sul a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános sza-

bályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.). Többek között
lehetõvé válik, hogy a Ket.-nek a kormányablakokra vonatko-
zó rendelkezései az állampolgársági eljárásban is alkalmazan-
dók legyenek, így egyes, az állampolgársági eljárással kapcsola-
tos beadványokat a kormányablakoknál is be lehet majd nyúj-
tani.  Mindemellett rögzíti, hogy a kormányablak
közremûködõ hatósági eljárása esetén rövidül az érdemi ügy-
intézés ideje is. Hasonlóan a jelenleg is mûködõ kormányabla-
kokhoz egy munkanap alatt kell a kormányablaknak a benyúj-
tott kérelmet az eljáró hatóság számára továbbítani.

A tervezet az elektronikus anyakönyvi nyilvántartási rendszer
funkcióit hozzáigazítja a modern és szolgáltató közigazgatás
követelményéhez, teljes mértékben összhangot teremt az
információs önrendelkezési jog védelmével összefüggõ alapjo-
gi követelményekkel, valamint elõsegíti a rendszer még haté-
konyabb alkalmazhatóságát. Ezért több, az elektronikus anya-
könyvi rendszer informatikai hátterének kialakítása során fel-
merült szabályt pontosít.  A benyújtott javaslat módosítja az
ingatlan-nyilvántartási törvényt is, így a jövõben a
kormányablakban lehetõvé válik a hiteles tulajdoni-lap másolat
és térképmásolat kiadása.

A kormány célkitûzései között kiemelt célként jelent meg a Jó
Állam létrehozása. Az ügyfelek szempontjából továbbra is
elsõdleges cél az ügyintézés menetének egyszerûsítése, a
kormányablakban elérhetõ szolgáltatások folyamatos
bõvítése, a közigazgatásba vetett bizalom helyreállítása és az
ügyfélbarát közigazgatás alapelvének széleskörû, élethelyze-
tekhez igazított alkalmazása.

Ingyenesség, gyorsaság és hatékonyság: 
újabb lépések 

az ügyfélbarát közigazgatásért
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A magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról jogszabály ren-
delkezik. A törvény elfogadásával párhuzamosan országos, megyei
és helyi szinten is szervezõdik az a feltáró munka, amely a magyar
értékek gyûjtését, megõrzését szolgálja. Nemcsak a magyar nem-
zeti értékeket, hanem a helyi, települési különlegességeket is meg
kell õrizni az utókor számára. Ezek megmentése érdekében nyil-
vánította ki szándékát Kerepes Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete, hogy létrehozza a Kerepesi Helyi
Értéktárat. A képviselõ-testület novemberi ülésén megválasztot-
ta a szervezetet irányító, hat fõbõl álló bizottság tagjait.
A Kerepesi Helyi Értéktár a város területén fellelhetõ adatokat
tartalmazó gyûjtemény lesz. A Bizottság számára fontos, hogy a
város lakóinak lehetõséget nyújtson abban, hogy javaslataikat, ötle-
teiket a bizottság elé terjeszthessék. Ezzel is segítve, hogy valóban
városunkra jellemzõ értéktár valósuljon meg.
A szakmai testület minden ötletet, véleményt, elképzelést
örömmel vár és köszönettel fogadja a lakosság
együttmûködését.
A Kerepes város közigazgatási területén fellelhetõ, illetve az itt lét-
rehozott helyi érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban
kezdeményezheti a mellékelten megtalálható javaslat minta vissza-
küldésével.
A javaslatot postai úton vagy személyesen is be lehet
nyújtani a Forrás Mûvelõdési Házban (2144. Kerepes,
Templom u. 3., info@kerepesmuvhaz.hu)
A nyomtatvány letölthetõ a www.kerepesmuvhaz.hu és a
www.kerepes.hu honlapról.

A Kerepesi Helyi Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatot meg-
vizsgálja és dönt a Helyi Értéktárba történõ felvételrõl vagy a felvé-
tel elutasításáról.
A Helyi Értéktárba felvett helyi értékek bekerülhetnek a Megyei
Értéktárba, majd az Ágazati Értéktárba és onnan pedig a Magyar
Értéktárba, majd a következõ lépcsõfokként a Hungarikumok
Gyûjteményébe.
A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a
következõk:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei
és tárgyi javai — beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állat-
egészségügy területét -, különösen a mezõgazdasági termékek és
az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelõzés és
gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai,
különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású
készítmények, gyógyvíz- és fürdõkultúra;
c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka ered-
ményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges)
része, amely elsõdlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek
megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevõ környezet
fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
d) ipari és mûszaki megoldások: az ipari termelés — beleértve a
kézmûipart, kézmûvességet is — szellemi termékei és tárgyi javai,
különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és
mûszergyártás, mûszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállí-
tás;
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai,
különösen az irodalom, a tudomány, a népmûvészet és népi
kézmûvesség, néprajz, filmmûvészet, iparmûvészet,
képzõmûvészet, táncmûvészet és zenemûvészet; továbbá a védett
ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó,
kiemelkedõ értékû mûemlékek és régészeti lelõhelyek, nemzeti és
történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
f) sport: a fizikai erõnlét és a szellemi teljesítõképesség megtartá-
sát, fejlesztését szolgáló, a szabadidõ eltöltéseként kötetlenül vagy
szervezett formában, illetve versenyszerûen végzett testedzés vagy
szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói
életmûvek és csúcsteljesítmények;
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének
tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képzõdmények vagy
képzõdménycsoportok, geológiai és geomorfológiai
képzõdmények, természeti tájak, természeti területek, életközös-
ségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevõ kör-
nyezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szelle-
mi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szol-
gáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás
körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Megalakult a Kerepesi Helyi Értéktár Bizottság! Várjuk a lakosok javaslatait!
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Igen, jól olvasták, ezt mind a liba tette. Márton napon a
Forrás Mûvelõdési Ház által szervezett Márton napi rendez-
vényen mindhárom tulajdonságáról hallhattunk, illetve egyrõl
meg is gyõzõdhettünk. Az érdeklõdõket terített asztalon
libatepertõ, libazsíros kenyér, a gyerekeket tea, a felnõtteket
pedig forralt bor várta. Ott volt még Márton püspök, Ludas
Matyi és Döbrögi uram is, na és persze a versenyzõk, a libák.

Márton püspöktõl megtudhattuk, hogy a Római Birodalom
Pannónia tartományának Savaria nevû városában (mai
Szombathely) látta meg a napvilágot 316-ban vagy 317-ben
(maga sem tudta pontosan, olyan régen volt) egy római elöljá-
ró fiaként. A római császár katonájaként szolgált a franciaor-
szági Amiens városában, ahol egy hideg téli estén odaadta
meleg köpenyének felét egy nélkülözõ koldusnak. Aznap
éjszaka álmában megjelent neki Jézus a koldus alakjában.
Innentõl kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta, és
megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót cselekedett.
Jóságáról legendák keringtek, püspökké akarták szentelni.
Elmondta, hogy mikor ennek hírét vette, az érte jövõ
küldöttek elõl nagy alázatosságában a ludak óljába bújt, a szár-
nyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási
zajt csaptak, így elárulták rejtekhelyét. Mártont 371-ben püs-
pökké szentelték és 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat.

Rómát a madarak gágogásukkal egyszer megmentették a
gallok éjszakai orv rajtaütésétõl. A keresztény naptárban is ez
alapján kapott helyet: a lúd római neve “avis Martis” (Mars
isten madara); régi szófejtéssel „Márton madara”-ként ünne-
pelték, így nem kellett eltérni a lúdlakomák évnegyedkezdõ
római szokásától. 

November 11-e a naptárban õsidõk óta a téli évnegyed
kezdõ napja: Szent Márton napja jelentette a paraszti év
végét, a népszokás szerint ilyenkor zárták le az éves gazdasá-
gi munkákat, kezdetét vette a természet téli pihenõ idõszaka.
A cselédek ilyenkor kapták meg évi bérüket és hozzá ráadás-
ként egy libát, mert a szárnyasok nyáron felduzzadt hadát a tél
beállta elõtt meg kellett tizedelni. E napon kóstolták meg az
újbort és vágtak le elõször tömött libákat. 

Ez tehát a Márton nap története, és a libáké, melyet váro-
sunkban a libák versenyeztetésével az idei évtõl kibõvítettünk.
Reggel kilenc órától Kerepes polgármestere Franka Tibor, és
Vécsey László a Fidesz Pest megyei országgyûlési képviselõje
más szempontból tette próbára a libák eddig ismert tulajdon-
ságait. Kitalálták, hogy megfuttatják õket a „baloldal minisz-
terelnök-jelöltje” címért. A jelölt libák egy ketrecben csücsül-
ve várták a rajtpisztoly helyett a kerepelõ indulást jelzõ hang-
ját. Közben három önként jelentkezõ libahajcsár és kísérõje
kiválasztotta a neki szimpatikus indulót és a rajthangra hangos
„menj már” nógatással és hosszabb-rövidebb pálcával — amit
Márton püspök bocsátott rendelkezésükre - gyorsabb iramra
igyekeztek rávenni versenyzõiket. Úgy látszott azonban, hogy
a libákat nem igazán érdekelte a jelöltség, össze-vissza
mászkáltak versenyzõtársaik térfelére, és leginkább pihenni
szerettek volna, mint versenyezni. A legbelsõ sávból induló
versenyzõ, végül a legszélsõ sávot látta megfelelõnek a maga
számára és a másik kettõt szinte  „állva hagyva” totyogott be
elsõként a célba. Nagy volt az öröm és a derû, jól szórakozott
felnõtt és gyerek, kivéve a libákat. A hajtók mindegyike kapott
ajándékot, a libák pedig rövid ünneplés és simogatás után visz-
szabújhattak oda, ahonnan jöttek, a ketrecbe.

Az idõ igencsak csípõs volt, így ezt követõen a mûvelõdési
házban belül, a jó melegben és sok-sok jobbnál-jobb prog-
rammal folytatódott a rendezvény, melyrõl az alábbi képes
beszámolóból gyõzõdhetnek meg a részt nem vevõk.

-én-

Libagalopp

Elárult, megmentett és versenyzett…

Rajtra várva
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A fáradt gyôztes

A második befutó
Márton püspök

A verseny

Döbrögi és Lúdas Matyi
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Márton nap a Forrásban

A legapróbbak 
sem maradtak otthon.

A kicsik barátkoztak libaanyóval,
simogatták, etették a libust.

Közben a nagyok belekezdtek a táncba, Hamar Niki vezetésé-
vel. Nyenyere kísérettel zajlott a közös játék.

Dekoráltak termésekkel,
némi szülõi segítséggel.

Így kézmûveskedtek a
„nagyobbacskák”…készült
libás lámpás, nemezelt

És így a
„kisebbecskék”…lelkesen

Liba etetés, baba módra, Anga Erikával. Erika és
segítségei nagyszerû kincses, bábos babafoglalkozta-
tóval szórakoztatták a rendezvény legkisebbjeit.
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November 11-e Márton napja immár második éve
kiemelkedõ esemény a Meseliget óvoda gyermekeinek élet-
ében. A tavaly indult német nemzetiségi (Teknõs) csoport
komoly ünneppé varázsolta számunkra ezt a napot. A kicsik
tavalyi sikeres megemlékezésén fogalmazódott meg bennünk,
hogy jó lenne ezt a vidám hangulatú összejövetelt kiterjeszte-
ni az egész óvodára. Az ünnep gondolatvilága közel áll a
magyar emberekhez és gyermekekhez is, jó közösségteremtõ
hatása van.

Az elõkészületek folyamán felvetõdött, hogy talán összefo-
gással még emlékezetesebbé tehetnénk az estét. A Kerepesi
Német önkormányzat és az iskola is hasonló rendezvényen
emlékezett meg tavaly a Faluházban, így adódott az ötlet,
hogy egyesítsük a két rendezvényt és közösen emlékezzünk
meg a nevezetes napról. Mindebben nagy segítségünkre volt
még az említett két szervezeten kívül a Stammtisch Klub is,
akikkel a tavalyi szülõk bálja óta kitûnõ a kapcsolatunk

A gyerekekkel hetekkel elõtte nagy izgalommal
készülõdtünk a felvonulásra. Minden csoportunkban lázasan
rajzolgatták az óvó nénik és a gyerekek a saját készítésû lam-
pionjaik motívumait, német dalokat hallgattunk próbáltuk azo-
kat megtanulni.

A nevezetes napon az idõjárás megtréfált bennünket, mert
az esõ szinte egész nap esett. Kétségbeesetten nézegettük ez
eget, de csak nem akart kiderülni. Így hát köszönet a lelkes
szülõknek, hogy a csepergõ esõben is elindultak a gyerekekkel
a felvonulásra. Jó kedvvel, de folyamatos esõzésben értük el az
ünnepség helyszínét a Szilasligeti Közösségi házat, ahol már
vártak bennünket az iskolások, a Kerepesi német önkormány-
zat és a Stammtisch club tagjai.

Az iskolások Márton napi mûsora és a megelevenedõ szent
Márton személye óvodásainkat elkápráztatta, a világító lampi-
onok külön élményt nyújtottak a sokaságnak. Bennünket,
szervezõket is meglepett, hogy a mostoha idõjárás ellenére
milyen sokan voltunk.

Szerencsére libamájas zsíros kenyérbõl, lilahagymából,
meleg teából, a felnõtteknek forralt borból volt elég, így min-
denki kedvére fogyaszthatott belõle. A gyerekek az ünnepség
végén még egy kis plüssjátékot is hazavihettek ajándékba. Mi
nagyon jól éreztük magunkat, reméljük jövõre is együtt lehe-
tünk!

Köszönetemet fejezzem ki Marika néninek, a Meseliget
óvoda szülõi közösségének és óvodapedagógusainak, hogy a
mostoha idõjárás ellenére is kitartottak mellettünk és elkísér-
ték gyermekeinket a rendezvényre. A Kerepesi Német
önkormányzatnak a hangosításért és a szervezésért, 

a Stammtisch Klubnak a vendéglátásért, a Széchenyi István
általános iskola tanárainak és diákjainak a mûsoruk
elõadásáért. Szilágyi Bettinának, aki szent Márton köpönyegé-
be bújva szerzett örömet a gyermekeknek, a Rendõrségnek és
az újonnan alakult Polgárõrségnek az útvonal biztosításáért, 

Springer Krisztinának a közel 500 plüssjátékért.
Frankóné Szabó Brigitta 

Sok érdeklõdõt vonzott a szent Márton napi ünnepség
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Bölcsõdék életében a szeptember, valamint   október a
beszoktatás idõszaka.  Ezzel összefüggésben  október közepén
megtartottuk szülõi értekezletünket. 

Megválasztottuk a szülõi munkaközösség tagjait, ismertettük
bölcsõdénk éves programját, emellett  a legfontosabb  az ismer-
kedés, a közös feladat összehangolása, a felmerülõ kérdések,
kérések esetleges problémák megbeszélése volt.

Az idén újdonság a baba-bábtorna megismertetése a
családokkal.  A szülõi értekezleten a szülõk egyöntetûen jelezték
ennek igényét, így novembertõl a napirendbe beépítve  -  heti

rendszerességgel  -   hétfõ  délelõttönként  kerül sor a tornára,
melyet Ozsváth-Anga Erika drámapedagógus tart.

Erika a szakmai tapasztalatain túl gyakorló ikres anyukaként is
jól ismeri ezt a korosztályt.

A baba-bábtorna csoportonkénti bontásban a nevelõk
segítségével történik.

A téli idõszakban a csoportszobákban, tavasztól pedig az udva-
ron tervezzük ennek lebonyolítását.

A mozgás a kisgyermekek egyik legtermészetesebb megnyil-
vánulási formája. Az egészséges gyermek mozgásigénye rendkí-
vül nagy.  A mozgás pozitívan hat az idegrendszerre, segíti a
növekedést, az egészséges testi fejlõdést, az egészség
megõrzését, az immunrendszer erõsítését. Segít a testséma
kialakulásában, az én-tudat fejlõdésében, a környezethez, tár-
sakhoz való alkalmazkodásban, a társas kapcsolatok
kialakulásában. 

A mozgásfejlõdést a szabad mozgás, szabad játék segíti.
Fontos a szeretetteljes nevelõi légkör, biztonságos tárgyi
környezet, elegendõ hely és a korosztály mozgásigényeihez iga-
zodó eszközök .

Mindezeket figyelembe véve,  komoly  felkészülés elõzte meg
a torna beindítását. 

A gyerekek igényeihez igazodva, az utánzási folyamatokat,
terhelhetõségüket folyamatosan figyelemmel kísérve, a fokoza-
tosság elvét betartva alkalmazzuk  a torna gyakorlati
megvalósítását.

Legfõbb célunk a mozgás megszerettetése, az egészséges
életmódra nevelés, a nagy-finom mozgások, az egyensúlyérzék,
a szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, a szociális képes-
ségek, valamint a  pozitív személyiség tulajdonságok erõsítése a
mozgáson keresztül.

A tornát  mondókák, énekek kísérik, melyek  összekapcso-
lódnak  mozgás elemekkel. 

A gondozási év végén szeretnénk a szülõknek bemutatni, hogy
mit is tanultak a gyermekeik ez alatt a pár hónap alatt.

Az idõjárás szeszélyei miatt a hang és fényszobánkat is
egyre gyakrabban használjuk a gyerekekkel.  A zene, a színek, s
a fények, meghitt és  kis létszámban történõ „foglakozás” jóté-
kony hatással van az érzelmekre, a szocializációra.

November 04-én ismét ellátogatott bölcsõdénkbe a

Bábrakadabra Bábszíház, melyet nagy örömmel fogadtak a
gyerekek.

Érdeklõdve, vidáman nézték végig a kb. 20 perces
bábelõadást, majd 20 perc szabad játék következett a
bábmûvészekkel.

December 06-án délelõtt érkezik hozzánk a Mikulás. 
December 20-án tartjuk a Fenyõ ünnepélyünket, majd

aznap délután szeretettel várjuk a szülõket a már megszokott
közös uzsonnára, teázásra, meghitt ünneplésre.

2013. december 23-tól 2014. január 1-ig a bölcsõdei ellá-
tás az ünnepekre való tekintettel szünetel.

Nyitás: 2014. január 02-án.
ZÉ.

Babaliget Bölcsõde
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Csicsergõ óvoda

Október 15 és 17 között óvodánkban lezajlott a karácsonyi fény-
képezés, amin a gyerekek a szülõk igénye alapján vettek részt. A
fényképezésre lehetõség volt behozni kicsi, illetve nagytestvért is, hogy
közös fotók is készülhessenek az ünnepre. Október elején egy új játé-
kot állítottak fel az udvarunkon, amit az õsz végi jó idõnek
köszönhetõen a gyerekek még ki tudnak használni.

Október 19-én, környezetünk szépítése érdekében
kerttakarítást szerveztünk, ahol a szülõkkel és a gyerekekkel közö-
sen új növényeket ültettünk és lefestettük a fa játékokat, hogy
megvédjük õket a téli idõjárás viszontagságaitól. Az apukák nagy fába
vágták a fejszéjüket, ráadásul szó szerint, mivel két, régebben kivágott
fa tönkjét ásták ki. A hatalmas fák körbeásott gyökerét csak markoló
segítségével tudták kiemelni, ezúton is köszönet érte a Kerepesi
Közszolgáltatónak. A hidegebb idõ ellenére is az óvodai dolgozóival
együtt sok család apraja-nagyja vett részt örömmel és szorgalmasan a
munkában. A délelõtt és a munkálatok végén a Pista bácsi által fõzött
finom paprikás krumplival vendégeltük meg a résztvevõket.

November 5-én és 8-án a Kerepesi általános iskolából a nagycso-
portosokhoz látogattak el a leendõ elsõosztályos tanító nénik: Ámon
Szilvia és Kenesei Edit. A gyerekek örömmel vettek részt az ismerke-
désen és természetesen sok kérdésük is volt a tanító nénikhez. 

November 6-ától külön foglalkozás keretein belül, a feliratkozott
gyerekek tíz alkalmas korcsolya oktatáson vettek részt. A visszajelzé-
sek szerint az ovisok ügyesen veszik az elsõ akadályokat és egyre maga-
biztosabban siklanak a jégen. 

November 12-én minden óvodásunk a Gézengúz együttes
mûsorát nézte meg, a legkisebbek is, akiknek ez volt az elsõ óvodai
programja, és nagy érdeklõdéssel nézték a zenés, játékos mûsort. 

Meseliget óvoda

Október 29-én nálunk is karácsonyi fényképezés volt, szintén
lehetõség volt testvérrel is fényképezkedni, reméljük, sok család örö-
mét leli majd az elkészült képekben! Katica csoportosaink ismét ellá-
togattak a könyvtárba, ahol játékos foglalkozáson vettek részt.
November 11-én óvodánk minden csoportja részt vett a Teknõs cso-
port által szervezett szent Márton napi ünnepségen. Izgatottan
készülõdtünk, lámpásokat díszítettünk és dalokat tanultunk, majd a
nevezetes napon lámpásainkkal levonultunk a Szilasligeti Közösségi ház
elé, ahol a Német Önkormányzattal és az iskolásokkal közösen ünne-
peltünk.
Ugyanezen a napon délelõtt a Széchenyi általános iskolából Szilvi néni,
14-én pedig Edit néni látogatta meg a Katica és Maci csoportba járó
nagycsoportosokat. Közös játékkal, kézmûveskedéssel ismerkedtek a
gyerekek a leendõ tanító nénikkel.
November 13-án Katica és Maci csoportosaink focistái részt vettek
Gödöllõn a Bozsik program õszi rendezvényén. Másnap csekély lét-
számmal ugyan, de részt vettünk az iskola által szervezett szülõi fóru-
mon. Az igazgató úr bemutatta a harmadik tanító nénit, aki várhatóan
elsõ osztályt indíthat szeptemberben, majd elõadást hallgattunk meg a
6 éves gyerekek pszichológiai fejlõdésérõl. Reméljük december 12-én,
a második fórumon több érdeklõdõ szülõvel találkozunk majd!
Teknõs, Katica és Maci csoportosainkkalnovember 15-én színházi
elõadás néztünk meg a Forrás Mûvelõdési házban. Az elõadás címe:
Piroska és a farkas volt. A gyerekek nagyon jól szórakoztak, sok kacajt
hallottunk az elõadás során.

Szivárvány óvoda

Október a könyvtárlátogatás hónapja volt. 17- én a Margaréta
csoport a gödöllõi városi könyvtárral ismerkedett. A könyvtárban
töltött idõ után a piacot vették célba, és az õszi gyümölcsökkel és zöld-
ségekkel ismerkedtek. Nagy élmény volt a távolsági buszon való uta-

zás.  A Gyöngyvirág és a Manócska csoport a Kerepesi könyvtár-
ba sétált el november 7—én. Csótiné Ámon Szilvia tanító néni vidám
délelõtti elfoglaltság keretében ismerte meg az iskolaköteles
gyerekeket, egy héttel késõbb Kenesei Edit tanító néni jött el óvo-
dánkba ismerkedni a nagycsoportosokkal.
November 11-dikén a Manócska és Gyöngyvirág csoport a
Parlamentbe látogatott. A gyerekek már messzirõl megcsodálták a

gyönyörû épületet. Rácsodálkoztak a gyönyörû koronaékszerekre, az
õrségváltás ceremóniájára. Sokáig csodálták az épület díszes kupoláját.
November 14-én, az iskolában elõadás volt a nagycsoportos
szülõknek. Pszichológus beszélt az iskolába lépés pszichológiai
megterhelésérõl és az iskolaérettség mibenlétérõl.
A Csicsergõ-, a Meseliget-, és a Szivárvány óvoda csoportjai
november 15-én színházi elõadáson vettek részt a Forrás Mûvelõdési
házban. Az elõadás címe: Piroska és a farkas volt. A gyerekek nagyon
jól szórakoztak, sok kacajt hallottunk az elõadás során.

OVI — HÍRADÓ



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2013. NOVEMBER18

Csák Zoltán Teleház Híradó kiadványban
egy esetleges disznófuttatásról elmélke-
dett a Gyár utcában, ahol az egyik disznót
a polgármesterrõl, neveznék el. Az iro-
mányra Oláh Ibolya cigány kisebbségi
elnök a következõ válasz közzétételét
kérte.

Csák Zoltán szégyellje magát!

A kerepesi roma kisebbség nevében
felháborítónak tartom és undorítónak,
amit Csák Zoltán írt a Gyár utcáról. Milyen
jogon mondja, hogy disznókat hajtana a mi
házaink elõtt? Mi nem vagyunk disznók!

A 2010-es választáson arra jók voltunk
neki, hogy becsapjon bennünket, hogy
Csák Zoltánra, magára szavazzunk! Még
egyszer nem fogunk, mert kimutatta a
foga fehérjét! A disznóknak Franka polgár-
mester kell.

Mindenki tíz körömmel ragaszkodik — érthetõen — megszerezett
javaihoz. Magyarok és magyarok között is van feszültség és megoldatlan
probléma bõven, de a cigányok és a nem cigányok közöttiek az egekig
emelkedtek. Gyanítom, hogy ezt nem a cigányok okozzák.

Miért érzitek Ti azt, hogy rátok csak a saját magatok által kreált „tör-
vények” vonatkoznak? Minden országnak, minden városnak, községnek
vannak törvényei, s ott csak azok mentén lehet élni. Egy bármilyen
összetételû lakóközösség csak akkor élhet biztonságban, ha mindenki —
mondom, mindenki — ezen törvények szerint éli mindennapjait. A
legszegényebben élõ cigány közösség sem vonhatja ki magát az együt-
télés írott és íratlan szabályai alól. 

Gondolom, mindenki ismeri a szilasligeti Lázár Vilmos utcában lakó
Nótár Dezsõ bácsit. Nyugodtan mondhatom, hogy nem kimondottan
emberi méltóságának megfelelõ házban lakik. De megnézheti bárki,
amikor õ kilép a háznak alig nevezhetõ lakhelyébõl, akkor makulátlan
tiszta, vasalt ing, nyakkendõ, kalap, tiszta ruha van rajta és nem lopni
megy, hanem viszi a saját maga által javítgatott kopott hegedûjét, s vala-
hol a tokját leteszi a földre és zenél. A tokba dobált aprópénz a jöve-
delme és talán valamicske megalázóan alacsony nyugdíj. Eszébe sem jut
az — mint sajnos sok cigánynak — hogy „szerezzen”, Úgy él, ahogy tud,
de becsülettel! Erre a többiek miért képtelenek?

Hála az égnek a kerepesi cigányok között akadnak szép számmal,
akik tisztességesen élik nem túl jó életüket. Ez miért nem várható el a
többi itt élõtõl?

Kis hazánkban elsõrendû követelmény, hogy legyen mindenkinek
elegendõ élelme, megfelelõ körülmények között tudja élni életét, de
ugyanolyan követelmény az is, hogy legyen tiszta erkölcse, becsülete.

A békés lakosság egy része már fél tõletek!
Sajnos nem ok nélkül. Miért csak akkor látni benneteket tömegesen,

ha ingyen élelmiszerosztás, vagy ingyen kaja van kilátásban? Mert olyan-
kor bizony megjelentek.

Kedveseim! Nézzetek egy kicsit magtokba! Nem tudom elhinni,
hogy ez nektek jó. Sorsotok, életetek jobbá tételéért talán tehetnétek
valamit. Ne csak az önkormányzattól várjátok a segélyt, a segítséget.
Úgy tudom, az így is a lehetõségeit maghaladóan támogat benneteket.

Nem mi, többiek tehetünk arról, hogy rossz körülmények között
éltek. Ugye jól tudom, hogy aki nem tanult semmiféle szakmát, az nem
azért nem tanult, mert szegény, vagy rossz anyagiak közt él. Az a világ
réges-régen elmúlt.

Mivel én semmiképpen nem akarlak bántani benneteket, akinek nem
inge, ne vegye magára egy hetvenéves öreg magyar morgolódását.

Lakótársi üdvözlettel: Szalai József Attila 

Tisztelt cigány lakótársaim!

Kállai Csaba, mint a Vajdák a Romákért
Alapítvány elnöke és Európai Uniós fõvajda,
a közigazgatási területükön élõ cigány és
nem cigány lakosság biztonsági érdekének
növelése céljából felajánlom az alábbi
lehetõséget, illetve segítségemet.

Minden olyan polgár, aki konfliktusba kerül
a helyben élõ cigánysággal, polgári peres
problémájának megoldásáért írásban vagy
szóban hozzám fordulhat. 

Ha saját tulajdonát képezõ bárminemû tár-
gyát eltulajdonítják, vagy fenyegetve érzi
magát, esetleg bármilyen más problémája
akadna a cigány vagy nem cigány származá-
sú embertársával, forduljon hozzám, kérjen
segítséget. Ezért nem kérek mást, mint-
hogy támogassa havonta száz forinttal a
Vajdák a Romákért Alapítványt az Unicredit
banknál vezetett 10918001 — 00000026 —
18600005 bankszámlaszámon.

Ha úgy érzi, hogy segíteni tudok önnek, hív-
jon telefonon és elutazom önhöz, hogy
együtt oldjuk meg a problémáját száz forint
ellenében.

Kállai Csaba
Vajdák a Romákért 
Alapítvány elnöke

06/70 576-4317

Roma alapítványi
segítség
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Automata 
mosógép 

szerviz

Billinger Zoltán
06-30-214-6366
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Tisza István grófnak
szükségszerûen meg kellett hal-
nia, a halála célzott likvidálás
volt, még akkor is, ha a Horthy-
kormány idején felállított vizsgá-
lóbizottság nem találta köz-
vetlenül bûnösnek sem Károlyit,
sem a kormányát. Tisza utolsó
parlamenti és parlament-folyo-
sói beszédei egyértelmûvé tet-
ték, hogy egyrészt átlátja, mire
megy ki a játék, másrészt õ sze-
mély szerint és pártja élén is haj-
landó mindent megtenni annak
megakadályozására. Egy októ-
ber 26-án kelt levelében a
következõket írja: „...most
három nap óta a legcsúnyább
marakodás folyik, és ilyen idõkben
gazdátlanul áll az ország.
Károlyiék egyenesen bolseviki ura-
lomra törekszenek, a nagy hazafi-
ak pedig nem mernek nélkülök s
ellenök vállalkozni. E közben
pusztul, züllik az is, amit talán
még meg lehetett volna menteni.
Igazán szégyenteljes és felháborí-
tó.” (saját kiemelésem)

Tisza október 28-án elmond-
ta utolsó beszédét a parlament-
ben: „Mindannyiunkra, akik itt
egyesültünk, az a feladat vár,
hogy segítségére jöjjünk a kibon-
takozásnak; megbízható tá-
maszt alkossunk annak, aki ezt
az országot anarchiától meg
akarja menteni. Továbbá az,
hogy lehetõvé tegyük a kor-
mánynak azt, hogy azon idõ alatt
is, amíg mint lemondott kor-
mány viszi az ügyeket, az ország
rendjét minden körülmények
között fenntarthassa, és ezt az
országot egy forradalmi paródi-
ának megpróbáltatásaitól meg-
kímélje. Az ország helyzete elég
szomorú, mert hiszen, úgy lát-
szik, ellenségünknek igen mesz-
szemenõ ellenséges érzületével
kell számolni. Ami azonban
katasztrofálissá tenné a helyzetet,
az az volna, ha sikerülne az ország
belrendjét felforgatni, ha az
ország kormánya az utca porába
hullana. Pártkülönbség nélkül
minden magyar embernek
elsõsorban lelkiismeretbe vágó

kötelessége hazája iránt, hogy
nemzetét ettõl a csapástól
megkímélje. Biztosítom a
miniszterelnök urat és a kor-
mányt, hogy támaszul fogunk
szolgálni minden az ország rend-
jének megóvására irányuló intéz-
kedésében, de egyúttal a haza
nevében el is várjuk tõlük, hogy

ezen a téren nehéz kötelességü-
ket teljesítsék. Mi egész elhatáro-
zással és egész bizalommal jövünk
közétek, és azt hiszem, kérhetünk
tõletek hasonló elhatározást és
hasonló bizalmat.” (Saját kieme-
léseim.) Letisztult szavait élénk
helyeslés fogadta.

Tisza eltökéltsége
egyértelmû, de ugyanilyen
egyértelmû az is, hogy
„ellenségünknek igen
messzemenõ ellenséges érzüle-
tével kell számolni.” Ezek az
ellenségek a szerencsétlen és
beszédhibás (mert farkastorok-
kal született) Károlyit tolták
maguk elé és a sajtójuk révén
olyan publicitást adtak neki,
amelyet a saját erejébõl soha
nem érhetett volna el. A
koncepciótlan és gyenge jellemû
grófnak ez a nemesi címe volt az
egyetlen erénye: kellett az
ország belsõ ellenségeinek egy
olyan velük együtt érzõ és minél
nagyobb nemesi címmel
rendelkezõ ember, akit propa-
gandájuk cégéreként
használhattak fel. A gyenge
jellemû és politikailag tökélete-
sen alkalmatlan (mert naiv)
Károlyival aztán szinte azt írattak
alá, amit akartak. Például egy
Linder Béla nevû kétes alak had-
ügyminiszter lehetett néhány
napra, de ez a néhány nap
éppen elegendõ volt, hogy —
egyesek szerint részegen —
elmondja elhíresült beszédét,
amelynek az volt a lényege,
hogy „nem akarok többé kato-
nát látni.” A katonák pedig,
akiknek akkorra már bõven ele-
gük volt abból, hogy számukra
nem kézzelfoghatóan az orszá-
gért (mert az országtól távol)
harcoltak, megragadták az elsõ
alkalmat és örültek, hogy
kiléphettek a hadsereg
kötelékébõl. Még mindig csak
egységes és erõteljes fellépésre
lett volna szükség és helyre kel-
lett volna rakni az értékeket,
meg lehetett volna fordítani a
folyamatokat, de ennek az egy-
séges fellépésnek a zálogát, gróf

Tisza Istvánt eltették láb alól. Az
ország tehát tehetetlenül sodró-
dott a katasztrófa felé (ahogy
eddig mondták), illetve lelkiis-
meretlen alakok aktívan sodor-
ták bele a „forradalmi paródiá-
ba” (ahogyan Tisza látta és aho-
gyan mostanság látjuk). Nem
véletlen, hogy 90 évvel ezelõtt
még „patkányforradalomnak”
nevezték az „õszirózsás forra-
dalmat.” hogy megvédjék a
hazájukat. Azok pedig fejvesztve
menekültek volna, mint minde-
nütt, ahol ellenállásra szántuk el
magunkat (Balassagyarmat, a
rongyos gárda, a „Tanácsköz-
társaság” felvidéki hadjárata
stb.). Tisza pedig két héttel
korábban ismét a Parlament
tagja lett, ahol a szikár reálpoliti-
kus élete egyik legletisztultabb,
legnagyobb hatású beszédében
ajánlotta fel civil szolgálatait újra
a hazájának. Halála napján is a
budapesti katonai és csendõr
fõparancs-nokoknak írt levelet
arról, mit kellene tenni a lázon-
gás megfékezése érdekében.
Ezért kellett meghalnia. Az
akkori felbujtók mai dédunokái
célzott likvidálásnak nevezik a
halálát.

Az 1945 utáni egyértelmûen
manipulált történetírás úgy
igyekszik beállítani, hogy a két-
szeres miniszterelnököt a
frontról hazatérõ katonák ölték
meg, mivel õt tartották a hábo-
rú kirobbantójának. E teóriát tá-
masztja alá az is, hogy több
merényletet kíséreltek meg elle-
ne. Bár lehettek ilyen véle-
mények is, az emberek alap-
vetõen tisztelték Tiszát, és arra
nemigen vetemedett volna
épeszû magyar katona, hogy a
saját lakásában, a testét testével
oltalmazó két nõ jelenlétében
közvetlen közelrõl, szinte
néhány méterrõl hidegvérrel
meggyilkolja, és még a földön
heverõ holttestbe is belelõjön. A
nyomozóhatóságok már néhány
héttel a gyilkosság után megálla-
pították a vélelmezett tettesek
körét, 1921-ben pedig ítéletek is
születtek. Pontosan tudjuk, hogy
kik voltak a gyilkosok, kik voltak
a felbujtók és kik voltak, akik a
helyszínt biztosították, és a
motivációikkal is tisztában
vagyunk. Az ismeretlen és azóta
a történelemben eltûnt
emberek neve hadd tûnjön el,
de álljon itt Schwartz József

neve, aki Pogány József néven
ismert hírlapíróként abban az
idõben a háborús uszítók egyik
legke-gyetlenebbike volt.
Jellemzõ, hogy apja öngyilkos
lett, amikor megtudta, hogy mit
tett a fia. Csak meg kell nézni
Pogány (Schwartz) fényképét és
látjuk, hogy nem sok irgalmat
lehetett várni tõle. A Nobel-díjra
is jelölt Tormay Cécile Bujdosó
könyvének végén szemügyre
vehetjük a „Tanácsköztársaság”
erõs em-berei és verõlegényei
korabeli fényképeit. Nem vélet-
len, hogy manapság mindent
megtesznek az ellen, hogy
Tormay könyve kötelezõ iroda-
lom legyen az iskolákban. Utána
ugyanis nem lehetne beadni a
gyerekeinknek azokat a mesé-
ket, amelyekkel a második világ-
háború után traktálják az ifjúsá-
got.

Ne hagyjuk, hogy a gyereke-
ink fejét azzal tömjék még a mai,
az ún. „rendszerváltás” után 23
évvel kiadott könyvekben is,
hogy Tisza halála és az ország
felbomlása szükség-szerûség
volt, mert az országunk elnyom-
ta a nemzetiségeit. Nem volt az.
Egy létezõ ország létezõ és
majdnem egymillió aktív fegyve-
res katonája nézhetett volna
szembe nem létezõ (Csehszlo-
vákia) vagy jóval gyengébb
országok (Románia, Szerbia)
nem létezõ, vagy jóval gyengébb
hadseregeivel. Legnagyobb
nemzeti tragédiánk, a trianoni
országvesztés után 95 évvel ma
már tudjuk, hogy sokkal jobban
el lehet nyomni nemzetiségeket,
mint amennyire hazánk tette.
Elég csak megnézni, hogy a tria-
noni döntés után milyen sorsuk
lett honfitársainknak.

Amikor Önök ezeket a soro-
kat olvassák 2013 októberének
végén és novemberének elején,
gondoljanak arra, hogy 95
esztendõvel ezelõtt az „ezeré-
ves határok” még sértetlenek.
Katonáink idegen földön harcol-
nak, az ország még áll, de
Budapest megroppant, és több
évtizedes elõkészítés után
ugyanúgy, mint Bajorországban,
kitör a vörös forradalom, amely
csak terror révén tudja fenntar-
tani önmagát. Ahol a fej nincs
rendben, a test kiszolgáltatott.
Így volt ez Magyarországon is.

Turóczi Attila

Rendhagyó—rendrakó történelemóra
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Novemberre a mezei munkák megfogyatkoztak, az idõ hide-
gebbre fordulásával és a hosszabbodó estékkel a benti
teendõk elvégzésére több idõ adódott. Õszre a libák, kacsák
meghíztak, tollaik megerõ-södtek, amibõl dunyhát, párnát
készítettek szorgos asszony-kezek. A szülõk és a nagyobb
lánytestvérek, szomszédok, rokonok összejöttek és megtép-
ték a szárnyasok tollát, külön gyûjtve a pihét és a tollat. Ezt a
szép és vidám néphagyományt élesztette fel és adta elõ arany
minõsítést szerezve a szarvasi minõsítõn a Pávakör
Hagyományõrzõ Egyesület. 

A környezõ települések közül Csömör városa immár har-
madik éve térségi „Tollfosztó mulatságot” szervez és rendez
meg nagy sikerrel. A meghívott települések tánccsoportjai
önálló mûsorral lépnek fel, meghívást kapnak a minõsítõn díja-
zott egyesületek is. A mi „aranyos” Pávakörünk itt is elõadta a
Szarvason bemutatott elõadását. A hangosítás ugyan hagyott
némi kívánnivalót maga után, de az összkép és a táncok a csö-
möri mulatság közönsége körében is nagy sikert aratott. A
résztvevõ települések polgármesterein, alpolgármesterein
kívül a rendezvényt részvételével megtisztelte többek között
az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke Fuzik János, vala-
mint Varga Lajos váci segédpüspök úr. A tánccsoportok bemu-
tatója után vacsorával, poharazgatással vette kezdetét, majd
folytatódott élõ zenés össztánccal, és tartott hajnalig a mulat-
ság. Jól éreztük magunkat, köszönjük.

G.E.

Tollfosztó mulatság
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Másnap reggel késõn ébredtem. Csodálkoztam, hogy anyám nem
keltett fel, sõt otthon volt. Nem ment dolgozni. Magyarázta, hogy
Budapesten, sok helyen barikádok lettek építve és harcok vannak
Ki, ki ellen harcol? Hát a felkelõk a katonaság ellen, az ÁVH-sok
ellen, sõt a nálunk ideiglenesen Magyarországon állomásozó orosz
katonák ellen is. Lementem az utcára és ott a bámészkodó,
egymással beszélgetõ emberektõl próbáltam értékes
információkat elcsípni, de értékelhetõ dolgot nem kaptam. Az
Alkotás utcán nem közlekedtek a villamosok. Egy szállítókocsi jött
a Móricz Zsigmond körtér felöl, amely a Csörsz utca sarkán
leállítva lett. A sofõr elmondta, hogy a Móricz Zsigmond körtéren
barikád épült a 61-es villamos végállomásánál is, és ott harc van,
lövik egymást a civilek és a katonák. A kedélyek felizzottak.
Mindenki tudta, ott forradalmárok harcolnak a magyar nemzet
szabadságáért. Mit kellene tenni?   Néha egy-egy vijjogó
mentõautó száguldott a Sportkórház felé, mindenki tudta, hogy
sebesülteket szállítanak. 

A következõ napokon a Csörsz utcában a MOM gyárat orosz
tankok vették körbe. Nem értettem mit keresnek itt. Mi civilek
minden gond nélkül bámészkodtunk rájuk. Néha, valamelyik tank
záró fedele kinyílt, megjelent egy orosz sapkás fej, körülnézett,
majd visszahúzta magát és bezárkózott. Nem provokáltak minket.
Nem történt reagálás arra sem, mikor megjelent két civil ruhás
férfi, puskával a vállukon, nemzeti színû szalaggal a karjukon. A
hivatalos nevük: nemzetõr és azok csak megbízható forradalmá-
rok lehetettek. A házunkban lakó férfi volt az egyikük. Kokics
Bélának hívták. Csodálkoztam, hiszen elõtte való napon
ugyanilyen nemzetõrök jöttek be a házunkba. Minden lakót, akik
csodálkozva kint álltak a körfolyosón, hogy mit, vagy kit keresnek,
azonnal bezavarták a lakásukba. A földszinten és minden
lépcsõfordulóban lövésre kész puskával a kezükben beálltak, és
vártak. A harmadik emeleten a Kokicsékhoz csöngettek be lövés-
re emelt puskákkal. A felesége nyitott ajtót és a látványtól
felsikoltott, majd elájult. A nemzetõrök berohantak, de senki mást
nem találtak a lakásban. Hát, ez hogy lehet? A megbízható forra-
dalmárra megbízható forradalmárok vadásznak? A két nemzetõr a
tankok mellett, minden gond nélkül mentek tovább. 

Kokics Bélát 1958 nyár elején kivégezték ellenforradalmi tevé-
kenysége miatt. De akkor a nemzetõrök miért keresték?

Amikor, a tankok körül mi, mint bámészkodók túl sokan let-
tünk, akkor valamelyik tankból egy géppuska sorozatot engedtek
a levegõbe. Hirtelen mindenki eltûnt, de csak tíz- tizenöt percre,
de estére mindenki haza ment. 

Az utcán megrökönyödés lett úrrá mikor egy öt éves formájú
gyerek egy puskát a kantárjánál fogva vonszol maga után. Azt
mondta, hogy találta és viszi haza apjának, akinek ilyen még nincs
otthon. Meglepetést akar neki szerezni. El lehetett képzelni, hogy
az apja, hogy fogadta a meglepit. Na, de mit keresett egy ekkora
gyerek az utcán felügyelet nélkül? A bámészkodok szó nélkül hagy-
ták a gyereket tovább menni.

Mikor nyugalom lett, elmentem a Móricz Zsigmond körtérre,
hogy a hallottak után megnézzem, mi történhetett ott. A látvány
megdöbbentõ volt. A 61-es villamos végállomásánál, a hol a
Villányi út a Móricz Zsigmond körtérbe ér, az utca lezárva, az útból
felszedett bazalt kockakövekbõl barikád épült olyan egy, másfél
méter magasságban, a homokos földön túrások, mindenféle kaca-
tok. A barikád túloldalán, baloldalt egy szétrobbant tank, melynek
felsõ része a löveggel együtt másfél, két méter messzire hevert a
földön. A tank alsó részének sarka egy résnyit szétnyillott, szét-
robbant. A lánctalpak épek voltak. Valaki mondta molotov koktél
lett hátul a tankba dobva, az tud ilyen kárt okozni. Hogy, hogyan
teszik ezt? Mondták, hogy amint a tank elrobog, valaki a kapualjból
utánaszalad az égõ gyújtós zsinórral ellátott molotov koktéllal, és
hátul bedobja azt. Utána futás vissza a kapualjba. 

A Móricz Zsigmond körtér Kelenföldi pályaudvar felé esõ

részén egy kiégett kis teherautó állt, füstös, kormos. Állítólag
lõszert szállított. Alatta két összeégett, fekete, görnyedt, össze-
zsugorodott tetem, de ki lehetett venni, hogy emberek voltak, állí-
tólag orosz katonák. Mondták, hogy rájuk lõttek, mire õk a kocsi
alatt kerestek menedéket, de az kigyulladt és ott vesztették élet-
üket. Borzasztó látvány volt. 

A téren sokan megsebesültek, meghaltak, sõt egy 14 éves for-
májú gyerek is. Molotov koktélt adtak a kezébe, hogy az ott elro-
bogó tank után fusson azt felrobbantani. A nagy összpontosítás
közben nem vette észre, hogy mögötte befordul egy másik tank
is, amely azonnal tüzet nyitott a molotov koktéllal a kezében az
elsõ tank után rohanó gyerekre. Állítólag öt golyó találta el. Nem
szenvedett. Azonnal meghalt. Hõsi halott lett. Egy gyerek? Velem
egy idõs!

Valahogy nyugalom lett. Igen, lehetett iskolába menni.
Emlékekkel teli értem az osztályomban. Mindenkinek volt mon-
danivalója. Majdnem mindenki megjelent, csak a padszomszédom
hiányzott. Mindnyájan megdöbbentünk, õ volt az a gyerek, akit a
Móricz Zsigmond körtérnél lelõttek, a padszomszédomat, a
barátomat.

A Farkasréti temetõben lett eltemetve. Természetesen az
egész osztály, a tanári kar és az iskolából még sokan jelentünk meg
a temetésen. Nekem örök emlék az ásott sír felett elhelyezett
koporsó, rajta a felirat: ENDREI ÁRPÁD ÉLT 14 ÉVET. A kopor-
só mellett a feketébe öltözött megtört, zokogó szülõk és az Árpi
nõvére. Több búcsúbeszédbõl csak egy mondatra emlékszem, a
magyar tanárnõnk mondta: „Sokszor letoltalak, hogy az írásod
csúnya, de most kijelentem, hogy a legszebb, hiszen a saját véred-
del írtad: ÉLETEM ADTAM A MAGYAR SZABADSÁGÉRT”.
Utána a sírgödörbe leengedett koporsóra szóródó rögök és a
szülõk zokogása hallatszott.

Bennem rengeteg kérdés halmozódott fel. Miért kellett neki
meghalnia? Miért kellett neki 14 évesen meghalnia? Ki az a felnõtt,
aki egy gyerek kezébe molotov koktélt adott, hogy öljön 14
évesen? Miért nem õ szaladt a tank után? Az a felnõtt biztonság-
ban maradt. Vajon volt-e, van-e lelkiismeret furdalása, ha még él
egyáltalán? Árpi korabeliek közül vajon hányan haltak meg a
felnõttek által kihasználva a gyermeki lelkesedést? Ezek a felnõttek
hõsi halottnak tartják ezeket a tizenéveseket, pedig csak az emberi
felelõtlenség áldozatai.

Az osztályfõnöknõnk szerzett egy fényképet Árpi szüleitõl és
bekereteztette. A tanítási órák alatt mellém, a padunk íróasztalára
volt helyezve a fénykép. Gyakran úgy éreztem, hogy továbbra is
ott ül mellettem, odafordultam, és akkor vettem észre, hogy ott
nincs senki. Minden nap más osztálytárs vitte haza a fényképe,
majd év végén osztályfõnöknõnk a lakásában õrizte tovább. 
Árpi, emléked továbbra is õrzöm! Nyugodj békében!

Padszomszédod, barátod: Paksi Imre

Gyerekfejjel 1956 októbere. II. rész

A Forrás Mûvelõdési Ház udvarán idén kialakításra került egy
kis kerti tó, melybe hamarosan „lakók” is költöztek, két vörös
fülû ékszerteknõs: Béla, és Bella.
Nagyon sok vidám percet szereztek nekünk és vendégeink-
nek egyaránt. Sok-sok kisgyermek látogatott vissza hozzánk,
hogy láthassák újdonsült kis barátaikat.
Egy hûvös õszi reggelen szomorúan vettük észre egyikük -
Belluska -  hiányát. Valahogyan átküzdhette magát a tavat kör-
bezáró díszköveken és útra kelt... Azóta is siratjuk, mint aho-
gyan a párja is, Béla. Ha valaki  esetleg megtalálta, vagy tud a
hollétérõl, kérjük jelezze felénk.

Köszönettel: Forrás Mûvelõdési Ház

GYERE VISSZA BELLA!
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A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb háztartási
baleset, amelyet legtöbbször a nem megfelelõ mûszaki állapo-
tú, vagy a helytelenül használt tüzelõberendezés, kémény,
kályha, kandalló, gázsütõ, gázszárító, gázkazán, gáz
vízmelegítõ vagy vegyes tüzelésû kazán okozza. A szénvegyü-
letek tökéletlen égése során képzõdõ színtelen, szagtalan gáz
valamely rendellenesség miatt a lakótérbe kerül, és megmér-
gezi az ott tartózkodókat. A szén-monoxid rendkívül agresz-
szív, mérges gáz. Belélegezve a tüdõn át a vérbe kerül, ahol
kétszázötvenszer intenzívebben kötõdik a vér hemoglobinjá-
hoz, mint az oxigén, vagyis megakadályozza az oxigénfelvételt.

A tragédiák és balesetek azonban odafigyeléssel,
öngondoskodással megelõzhetõek! 

A legfontosabb, hogy az állampolgárok minden fûtési szezon
elõtt ellenõriztessék a tüzelõ- és fûtõberendezések, illetve a
kémények mûszaki állapotát, karbantartottságát — ezzel máris
fontos lépést tesznek saját biztonságuk érdekében.
Az ellenõrzést szakemberre kell bízni, aki a mûszaki biztonsá-
gi felülvizsgálat elvégzésére is jogosult. Fontos az is, hogy azo-
kat a helyiségeket, amelyekben a tüzelõberendezések
találhatóak, rendszeresen szellõztessék, így is
megakadályozható a mérgezõ gázok felhalmozódása. A
szellõzõ nyílásokat semmilyen esetben sem szabad eltömni,
elzárni, és szabad keresztmetszetüket idõszakonként
ellenõrizni kell.
Tudnivaló, hogy a szén-monoxid már rendkívül alacsony
koncentrációban mérgezõ. Ha a levegõben a koncentrációja
eléri az egy százalékot, gyakorlatilag másodpercek alatt bekö-
vetkezik az eszméletvesztés, majd a halál. A védekezés egyik
legfontosabb biztosítéka a szén-monoxid-érzékelõ, ugyanis a
színtelen, szagtalan, a levegõnél szinte alig könnyebb, nem
irritáló gázt az ember nem érzi, de egy pár ezer forintos beru-
házással biztonságossá teheti lakását. Igazgatóságunk nyoma-
tékosan ajánlja ezen riasztó berendezések felszerelését,
hiszen ezek a készülékek azonnal jelzik a szén-monoxid-kon-
centráció emelkedését. 
A Gödöllõ Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja a
lakosság figyelmét, hogy gázüzemû vagy vegyes tüzelésû fûtési
technikák esetén fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy
az új típusú nyílászárók megfelelõ szellõzõnyílással legyenek
ellátva. Fontos, hogy a szellõzõnyílásokat szakember szerelje
be. Régebbi típusú nyílászárók esetén felülvizsgálatot,
ellenõrzést érdemes végeztetni. Ez különösen fontos azoknál
az ingatlanoknál, ahol konyhai elszívó berendezés mûködik.
Ugyanis a konyhai elszívó képes a kéménybõl az égéstermé-
ket „visszaszívni” a lakótérbe. Ha azonban szabadok a
szellõzõ nyílások, ez a depresszió nem következhet be.

Legfontosabb tanácsok:
Rendszeresen ellenõriztesse a kéményeket, a kazánokat, kály-
hákat, ezeket szakemberrel szereltesse be, vizsgáltassa felül!
Szerezzen be szén-monoxid-érzékelõ jelzõkészüléket, amely
a mérgezés veszélyére figyelmezteti Önt! 
Ügyeljen arra, hogy a szellõzõnyílások mindig szabadon
maradjanak! 
Rendszeresen szellõztesse a tüzelõ- fûtõberendezések helyi-
ségeit!

Szén-monoxid mérgezés veszélyei — 
„ne adjunk lehetõséget a csendes gyilkosnak”

Kéménytûz, füst és 
szén-monoxid-mérgezés - mindez megelõzhetõ

Megkezdõdött az építkezés a Wéber Ede utca és a Wesselényi utca
sarkán, a Kft volt telephelyén, ahol a Csicsergõ óvoda bõvítésére
pályázatot nyertünk 95 százalékos támogatottsággal közel 210 mil-
lió forintos összköltséggel. Az új épületben 75 férõhellyel és a
szükséges kiszolgáló egységekkel bõvül az óvoda.

A Hungaroringgel kötött együttmûködési megállapodás alapján
elkezdték a megállapodásban rögzített javítási-felújítási munkálato-
kat a Meseliget óvoda épületén.
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A Gyulai Pál utca és a Kiss
József utca lakóinak egy
része, - mint azt elõzõ lap-
számunkban olvashatták -
összefogtak és anyagi hozzá-
járulásukkal útfelújítást kez-
deményeztek 50-50 %-os
költséggel közösen az önkor-
mányzattal. Az ilyenkor szük-
séges hivatalos eljárásokat
követõen november máso-
dik hetében elkészült mind-
két utca felújítása, így az ott
lakóknak már nem kell a föl-
des, gidres-gödrös úton köz-
lekedniük.  

Kerepes Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2012.
november 29-én megtartott ülésén a 221/2012.(XI.29.) Kt.
határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdoná-
ban álló üzleti vagyon részét képezõ, forgalomképes, össz-
komfortos lakásokat, amelyek Kerepes, Szõlõ u. 5. szám
alatt találhatóak, az alábbi árakon értékesíteni kívánja:

Fsz. 2. (2518/3/A/2 hrsz-ú) 
42 m2 - 9.400.000,-Ft

Fsz. 3. (2518/3/A/3 hrsz-ú)
50 m2 - 10.500.000,-Ft

I. e. 5. (2518/3/A/5 hrsz-ú)
42 m2 - 9.400.000,-Ft

I. e. 6. (2518/3/A/6 hrsz-ú)
50 m2 - 11.100.000,-Ft

Tetõtér (2518/3/A/7 hrsz-ú)
42 m2 - 8.900.000,-Ft

A vételi ajánlatokat kizárólag zárt borítékban írásban lehet
benyújtani Kerepes Város Önkormányzat Ügyfélszolgálatán
(2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.). A vételi ajánlatok
beérkezését követõen az ingatlanokat a benyújtók részére
elõre egyeztetett idõpontban a Mûszaki Iroda munkatársa
bemutatja. A vételár megfizetésének feltételeirõl az
ajánlatok beérkezését követõen, a vételi ajánlatot benyúj-
tókkal a Polgármester személyesen egyeztetést tart. A
szerzõdés aláírásakor a Vevõ a vételár 10%-nak megfelelõ
foglaló megfizetési kötelezettség terheli. 

Felhívás eladó 
önkormányzati lakásokra

Apróhirdetések

Cégalapítás, könyvelés Kerepes és környéke. Érdeklõdni a 06
20/221 0507-es telefonszámon lehet.

Életvonal 24 Kft által üzemeltetett, karkötõként viselhetõ,
komplett segélyhívó készülék fél áron eladó. 06 20/9703 524.

A Pest Megyei Rendõr-Fõkapitányság Gödöllõi
rendõrkapitányság vezetõjének levele.

„Franka Tibor úrnak
Kerepes Város Polgármestere

Tisztelt Polgármester Úr!
Engedje meg, hogy magam és a Kistarcsai Rendõrõrs személyi
állománya nevében köszönetemet fejezzem ki Önnek és a Város
Képviselõ-testületének a Rendõrõs érdekében kifejtett, - ezáltal
Kerepes város lakosainak szubjektív biztonságérzetét pozitívan
befolyásoló — áldozatkész és segítõ tevékenységükért, eddigi hoz-
zájárulásaikért.
Örömmel fogadtuk a Képviselõ testület által 2013 év októberé-
ben megszavazott 200,000 Ft-os támogatást, amivel munkatár-
saim mindennapos szolgálat ellátását kívánjuk még
hatékonyabbá tenni, illetve a Rendõrõs infrastruktúráját
fejleszteni.
A megszavazott összegbõl terveink szerint beszerzésre kerül 2 db
digitális fényképezõgép, 1 db hitelesített elektromos szonda, 1 db
GPS készülék, illetve személyenként 1-1 db nagy teljesítményû
elemlámpa.
A felsorolt tárgyak beszerzése. Átadás-átvétele, valamint egyéb
részletek pontosítása érdekében kérem, hogy munkatársa a
Kistarcsai Rendõrõs megbízott parancsnokával egyeztessen.
Segítõ együttmûködését köszönöm!
Gödöllõ, 2013. november 13.

Tisztelettel: Dr. Bozsó Zoltán r. dandártábornok
rendõrségi fõtanácsos, rendõrkapitány”

Köszönet felajánlásért

FELHÍVÁS
Tisztelt Kerepesi Alkotómûvészek!

A Forrás Mûvelõdési Ház 2014 januárjában közös kiál-
lítást szeretne rendezni  Kerepesen élõ képzõ- és
iparmûvészek alkotásaiból.
Ezzel egyidejûleg kezdeményeznénk egy helyi
mûvészekbõl álló „csoport” létrehozását is, akik a
késõbbiekben javaslataikkal, ötleteikkel élénkítenék,
frissítenék a város mûvészeti életét, eseményeit, ren-
dezvényeit.
Kérjük, illetve várjuk azon alkotók jelentkezését, akik
elhivatottságot, ill. kedvet éreznek mind a közös kiállí-
tásokon való részvételhez, valamint az
együttgondolkodáshoz, együttmûködéshez, az alábbi
elérhetõségek valamelyikén.
Forrás Mûvelõdési Ház 28-560-360, info@kerepes-
muvhaz.hu, illetve személyesen: a Templom u. 3.-ban.

Köszönjük!

Aszfalt burkolat készült
a szilasi COOP elôtt is
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Sziasztok! Panka vagyok. Foglalkozásom:
terápiás kutya. Fajtám: mudi. Kerepesen
dolgozom, a Napfény Házában. Ottani
kalandjaimat írom le nektek.

Hogy repül az idõ! Már 4 hónapja dol-
gozom a Napfény Házában. Minden reg-
gel felszállunk a HÉV-re (ott sok-sok
barátom van, megismernek, szeretnek
az emberek), majd leszállunk
Szilasligeten. A megállótól kb. 10 perc
séta, és ott is vagyunk a Wesselényi
utcában.

8 óra után az ellátottak is megérkez-
nek, szépen, egymás után. Majd kibújok
a bõrömbõl örömömben, amikor új és
új kedves ismerõs érkezik! Õk is örülnek
nekem, de egy kiskutya bohókás örven-
dezését senki nem tudja felülmúlni.
Mindenkit külön köszöntünk, a gazdim
és a kollégái mindenféle játékokat, köny-
veket adnak nekik, vagy beszélgetnek,
rajzolnak, színeznek... Így mondják:
EGYÉNI FOGLALKOZÁS és
RÁHANGOLÓDÁS A NAPRA.

Ezt követi 10 órától a ZENÉS
KÖSZÖNTÕ. Ilyenkor mindenki körbe
ül, a kezébe vesz egy hangszert, és
kezdõdik a zene-bona! Közben
megbeszélik a hét napjait, az idõjárást,
és minden héten valami más és más
érdekes dolgot. Beszéltek már az
õszrõl, az állatokról, a színekrõl…
minden témához hozzá illõ verseket
mondanak, képeket nézegetnek, éne-
kelnek. Nagyon érdekes ez
kutyaszemmel is, fõleg, hogy azért ilyen-
kor nekem is van feladatom! Pl. jól lehet
mutatni rajtam, hogy fúj a szél (akkor
fújsz jól, ha lengedezik a szõröm), el
lehet küldeni a szükséges eszközökért
(pl. labda), és ha valaki esetleg egy kicsit

elbambult, azt is hamar „vissza tudom
hozni” a csoportba.

A köszöntõ után rövid torna követke-
zik. Azt nagyon-nagyon szeretem!
Ugrálunk, szaladgálunk, dobálunk…
mindig más történik. De hetente egy-
szer nem rövid az a torna! Olyankor
akadálypályát építünk (ha jó idõ van, az
udvaron), és hulahoppoznak, ugróköte-
leznek, szaladgálnak, fociznak az ellátot-
tak, a dolgozók és a kiskutyák is.

Ha nem a mozgásos nap van, akkor
torna után vagy valamilyen
kézmûvesedés következik (színezés,

festés, gyurmázás, ragasztás, stb.), vagy
egy mesét játszanak el (úgy mondják,
dramatizálnak), vagy énekelnek, mon-
dókáznak tovább, de olyan is volt már,
hogy fogták magukat, és elmentek csa-
varogni. Az biztos, hogy bármit is csinál-
nak, jól elfáradnak benne!

Fél 12-12 körül ebédelnek. Olyankor
én a csoportszobában szomorkodom.
Hiába, még egy terápiás kutyának sincs
helye az étkezõben. Ezt belátom, bár
nem értek vele egyet… Igenis, szívesen
odamennék, és ebédelnék én is!

Ebéd után csendes pihenõ követke-
zik. A legtöbb ellátott lefekszik, ha vala-
ki esetleg nyugtalan, az mellé én is oda-
heveredek. Ilyenkor a gazdim vagy a kol-
légái mesélnek, esetleg valami mesét
néznek DVD-rõl. Ez a nyugalom, az
elcsöndesedés ideje. Kell is a pihenõ! A
délelõtt nagyon elfáraszt mindenkit.
Nem véletlenül: a sok élmény, mozgás,
gondolkodás, figyelem, tanulás sok
energiát követel az ellátottaktól.

A csendes pihenõt követõen szabad
foglalkozás van, de ilyenkor sincs senki
egyedül: a gazdim és kollégái (valamint
állandó segítõjük, azaz én) mindenkinek
segítenek a játékban, az olvasásban, a
színezésben, tehát abban, amire éppen
kedve támadt. Nem véletlen, hogy
amikor jönnek a szülõk, akkor legtöb-
ben nem is akarnak hazamenni!

Hát így fest egy napunk a Napfény
Házában. Legközelebb a „különlege-
sebb” programjainkról írok nektek. De
ha felénk jártok, gyertek be, és nézzetek
meg minket saját szemetekkel! Ha akar-
játok, életünket a facebook-on is nyo-
mon követhetitek, keressétek Napfény
Háza Kerepest!

Szociális Alapszolgáltatási Központ

Ahogyan azt ígértük cikksorozatban,  a fogyatékkal élõk nappali ellátását célzó Napfény Házban
szolgáló terápiás kutya „szemüvegén” keresztül engedünk rápillantást a tevékenységünkre.

Panka meséi 2. - Hétköznapjaink

KÖZLEMÉNY!
TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT,
HOGY A 2013. 10. 11- ÉN DU. A SZILASLIGETI
ÁLLOMÁS UTCAI PARKOLÓBAN MEG-
RENDEZETT MÁRTON NAPI MÛSORT ÉS
VENDÉGLÁTÁST A  KEREPESI NÉMET ÖN-
KORMÁNYZAT SZERVEZTE, NEM A FORRÁS
MÛVELÕDÉSI HÁZ. 
AZ ÖNÖKET ÉRT VÁRATLAN, ESETLEG KEL-
LEMETLEN HELYZETÉRT HELYETTÜK, ILL. A
NEVÜKBEN IS ELNÉZÉST KÉRÜNK!

Forrás Mûvelõdési Ház csapata



Székely Tibor már beszélgetésünk elején
hangsúlyozta, hogy semmiképp nem vallja magát
festõmûvésznek. A Forrás Mûvelõdési Házban
megtekinthetõ „Idõutazó” kiállítás, illetve az
egyik ott dolgozó azonban nem errõl tanúskod-
tak. Utóbbi meglátásában a
kiállítás megnyitója páratlan sikerû
volt, — az ország számos pontjáról
érkeztek vendégek —, és a város
kulturális mércéje is emelkedett
általa.

- Hogyan indult el ezen a
pályán, kik voltak leginkább
hatással Önre, voltak-e ún.
„mesterei”?

- Fontos azt tisztázni, hogy
nem tekintem magamat
festõmûvésznek, tehát abszolút
amatõr vagyok, soha nem is tanultam.
Kimondott mestereim nem voltak, ez inkább
csak „örök hobbi” marad.

A családomban nem tudtam mûvész vénájú
emberrõl, de apai ágon, a XX. század elején élt
Kassán egy bácsi, aki gyönyörû, kréta pasztell
képeket készített, haza is hoztam Kassáról az
egyiket, amely egy nagyon szép munka. Ezután
éreztem rá én is igazán a pasztellra.

- Meséljen még egy kicsit a kiállítás tema-
tikájáról — azt látom, hogy foglalkoztatja a
vallás (ördög, szentképek, sámánok…),
amellett még falusi tájak, emberek, illetve
személyes vonatkozásban családtagok és
barátok.

- Gyakorlatilag nincsen nagy életmûvem.
Nem a mennyiségre törekedtem, vagy nem
tudtam soha annyi idõt szakítani, amennyi témát
szerettem volna.

Az mindenképpen látszik, hogy milyen kérdé-
sek izgatnak általában, egyrészt az
a világ, ami az emberek arcáról
tükrözõdik — viszonylag jellemzõ,
karakteres módon —, a másik
pedig a táj, fõleg a Hortobágy.
Erre példa a Meggyes csárda és a
Nagyiváni puszta, melyek saját
magam által is (viszonylag) elfoga-
dott alkotások. Ezek személyes
élményeken alapulnak, nagyon
sok érdekes hatás ért ott, renge-
teget lovagoltam is arra, és máig
nagyon szívesen járok oda vissza.

-Errõl eszembe is jutott a címadó kép, az
„Idõutazó” — úgy tudom, hogy Ön „huszár-
kodik”, meséljen róla valamit!

- A legmeghatározóbb az életemben a
folklórhoz való kötõdésem, mint népmûvelõnek
és pedagógiaszakos tanárnak. Ez vezetett el
késõbb a huszár hagyományõrzéshez. A lovaglás
már 11 éves koromtól komolyabban foglalkoz-
tatott. Közel húsz éve hagyományõrzõ vagyok, a
kezdetektõl a vezetõségben dolgozva, ma már
elnökként a Magyar Huszár és Katonai
Hagyományõrzõ Szövetségben.

- Milyen tevékenységre számíthatunk
Öntõl — bármilyen téren —, az
elkövetkezendõkben?

- Elõadómûvésznek is számítok. Karácsonyra
szeretnénk készíteni egy verses CD-t, amin a
legkedvesebb verseimet mondom fel, a
Kerepes Rádió kérésére.

Igyekszem visszaépülni a helyi kulturális
életbe, bár ezelõtt is rendelkezésre álltam, csak
2005-ben beteg lettem, és ekkor a (helyi)
közélettõl egy kicsit hátrébb vonultam. Nem
véletlenül, nem is veszek részt a helyi politikai
életben, bár sokan szerették volna. Ennek
komoly okai vannak. Nem tudom megérteni a
közjó fogalmát nem feltételezõ politizálást. Ezt
általánosságban értem. Vannak egzisztenciális,
megoldandó problémáim, és nem szeretnék
megélhetési politikus lenni. Amit csinálok, úgy
érzem, hogy kellõ politikai állásfoglalás is egyben.

Nekem legelsõ az ember, a hitben és a hét-
köznapi életben is. Azt vallom, hogy Isten és
ördög egyaránt benne van. A legtöbbet az
ember csak akkor tud Isten dicsõségére tenni,
ha az embertársaival összhangban él, törõdik és
ad. Igyekszem ennek megfelelõen élni.

Ofella Éva

A Kerepes könyv méltatása
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Engedje meg, hogy a „Kerepes Város”c. könyv megjelenéséhez, ha
megkésve is, õszinte szívbõl gratuláljak, nagyszerû munka, ezt kívántam
Önnek jelezni, és fõleg azt kiemelni, hogy ez a könyv olyasmi tartást ren-
del hozzám, aki a faluban élt 1967-1997 között. A legmélyebb hálával
köszönöm meg Önnek, hogy gyermek- és ifjúkorom helyszínérõl annyi
eligazítással szolgált, megelevenítve azokat a személyeket — boldogult
Varga József fõesperes úr, „Tiszi”, a legendásan híres-hírhedt Szilas menti
Mgtsz különféle vezetõ beosztású emberei-, akik a falu múltjának és jele-
nének alakítóiként ma is elevenen élnek bennünk. Akkoriban, amikor én
koptattam az iskolapadot a helyi általános iskolában, a helytörténet nem
képezte a szoros tananyag tárgyát, pedig jó lett volna megismerni, és ezál-
tal mélyebben átélni és megérteni azt a változatos, jövõ felé mutató törté-
nelmet, amit Kerepes város a magáénak mondhat, és ami olyan tékozló
gazdagságról árulkodik az Ön gondos és elkötelezett vállalkozása nyomán.
Családunk 1967-ben költözött Poroszlóról (Heves megye) Kerepesre.
Édesapám, Madarász József, a Szilas menti Mgtsz kistarcsai szerelõ-üze-
mében, majd a Drogüzemben dolgozott, 53 éves korában távozott e „nyí-
ves” világból - könyvében a 152. lapon közölt alsó fénylépen Õ is látható a
kombájnosok társaságában. Boldogult Tiszi szavai kísérték, vezették ki
ebbõl a fölötte árnyékos világból, és szavamra, reveláció erõvel bírt Bánki
János mérnök úr értékelõ szavait olvasni a „Kamilla, lestyán…” fejezetben,
akinek szakmai és emberi példája, majd annak felszámolhatatlan hiánya,
valamiként kihatott Apukám és családunk sorsának alakulására. Az „igaz-
ság felszabadít”, és az Ön könyve épp most, amikor szeretett halottainkra
emlékezve, felidézzük egykori életüket, rávilágít személyes történel-
münk homályba és teljes tudatlanságba veszõ oldalaira. Az Ön könyve ezt
teszi, és ezt õszinte szívbõl köszönöm meg Önnek.
Végezetül engedje meg, hogy minden erõfeszítéséért köszönetet mond-
jak, melynek eredményei, gyümölcsei nem csak azokat segítik, akik nem
kényszerültek elhagyni gyökereiket, de azok számára is erõt, reményt,
derût sugároznak, akik — ahogyan erre Könyve utalni enged — minden
távolmaradásuk mellett Kerepeshez tartoznak. Isten áldja Önt!

Nagyrabecsüléssel: Madarász Szilvia, Kerepes Város polgára

Riport Székely Tibor festõmûvésszel

Tisztelt Franka Úr!

Megküldte számomra Kerepes város címû könyvét, melyet nagy
érdeklõdéssel átolvastam. Gratulálok a mûhöz. Általános értékei
mellett kiemelkedõ bensõséges hangvétele és ismeretei, melyek
az Ön családi és személyes kötõdésébõl következnek. Köszönöm
továbbá, hogy korábbi munkámat Kerepestarcsáról korrekt
módon használta fel.
Minden jót kívánva:  Horváth Lajos történész, levéltáros,

az Országgyûlés Hivatalának ny. szakfõtanácsosa

* * *

Nagy érdeklõdéssel vettem kézbe a „Kerepes város” c. könyvet.
Habár én nem tudok olyan szépen fogalmazni, mint Kovács
Ferenc úr, elmondhatom, hogy sok érdekes dolgot tudtam meg a
könyvbõl. Én, mint „gyütt-ment” (’88 óta élek Szilasligeten)
nagyon örültem a Kerepes múltjáról szóló résznek, melyben
elõdeink küzdelmes életérõl, szokásairól, változásokról olvashat-
tam, érdekes, olvasmányos formában, történelmi kutatásokkal
alátámasztva.
A szép színes fotók bemutatják a település hagyományát követõ
és az új utakon járó egyesületeket, fejlesztéseket, itt élõ és
dolgozó mûvészeket. 
Itt rátaláltam egy közösségre — a Szilasligeti Nyugdíjas Klubra,
azon belül a színjátszó csoportra — ahol szívesen fogadtak és
derûs szívvel öregedhetek meg. Megtaláltam a helyemet,
Kerepest — Szilasligetet - már az otthonomnak tekintem.
Szeretek itt élni.
Ez a könyv csak még szorosabbra fûzte kötõdésemet e barátsá-
gos tájhoz. Köszönöm!

Kamhal Györgyné
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- Az elõzõ számból
vélhetõleg helyhiány miatt
sok minden kimaradt, ezeket
most pótoljuk.

Mára, már mögöttünk van
Kerepes legnagyobb telt
házas fizetõs rendezvénye, a
II. Kerepesi Sváb sörfesztivál.

A Stand Up komédia nagy-
mestere Varga Ferenc József
fellépésével biztosította jó
hangulatot és a hatalmas
érdeklõdés mellett fellépõ
Heimattöne zenekar, pedig
hajnali háromig húzta a talp
alá valót. Felléptek még a
Stammtisch táncosaink a
Kerepesi Countrytáncosok-
kal, volt hastáncbemutató és
énekelt nekünk a Kerepesi
Andresz Szofi, aki ismét itt is
nagy sikert aratott. A sorszá-
mozott jegyei mindenkit nye-
reményre jogosítottak,
Szerekován Jánost kértük fel,
hogy éjfélkor húzza ki a ren-
geteg nyereményt melyek
közt, három fõdíj volt.

Egy kétszemélyes libatál a
Kisgömböc étterem felajánlá-
sából, egy Dunai hajóki-
rándulás és egy elsõrangú 3
napos Wellness hétvége
Egerben. Mindenki ajándékot
kapott, a népviseletbe öltö-
zött vendégeink örömére
már megszokásból „plüssma-
cikat” osztottunk. A
Dunaharasztiból érkezett
vendégeink is a hajnali zárásig

velünk táncoltak.
- A kutatásaink Kerepes

múltjában újabb érdekessé-
geket, elfeledet információ-
kat tártak fel. Ahogy egykor 3
éve megalakult az elfeledett
németség önkormányzata,
egyre több adat került elõ.
400- éves német könyv,
emlékek a betelepülésrõl
családi elbeszélések, gót
betûs imakönyvek, stb.
Palotai képviselõ úr hívta fel a
figyelmünket Miklós Zsuzsa

féle régészeti feltárásokra és
ennek dokumentumaira.
(köszönet érte). A régésznõ a
földvárról: „A domb
erõdített voltára már Rómer
Flóris felfigyelt.” tehát a kuta-
tó a magyar régészet atyja

kutatta Kerepes múltját. Õ is,
mint Miklós Zsuzsa az 1200-
as évekre teszi a földvár
keletkezését. Írása meg-
erõsíti a teóriámat, mely sze-
rint a templom helyén egykor
állott Kerepesi vár védvonala
a várárok folytatása a
Templom utca két végén lévõ
árok, egykor várárok folyta-
tása volt. A várhegyen talált
sírok 1720-as évekre
tehetõek és német eredetû
sírok lehettek.

A benne talált medálok,
német-bajorszentek képeivel
és ábrázolásmódjukkal
igazolták. Vajon mely ma is
élõ Kerepesi család õsei
lehettek a 9 feltárt sírban? Ezt
lehet, hogy soha nem tudjuk
meg, de kutatjuk ezt is, mint
annyi mást Kerepes múltjá-
ban. Egy másik érdekes írás a
pestis járványra is utal, és az
akkori újabb német betelepí-
tésre. A Bíró akkor a német
Sajermann Sebestyén volt,
Jedlicska Imre pedig a jegyzõ.

„Multt pestisben 1738-ik
esztendõben elég volt, mert

azon hellységnek lakosai plé-
bánosunkkal edgyütt annyira
kihaltak volt, hogy fele sem
maradott életben, de az olta
szaporodtunk, németh famíliát
szólítván az uraság közénkben.
Most is vagyon 4 puszta ház-
helly, mellyeknek lakosai kihal-
tak, és azokat senki sem bírja,
következend képpen nem is
fizetnek azoktúl, de a földeit
magunk bírjuk…. …Kerepesi
helysighnek fõ birája,
Sebastian Sajermon”.

- A megalakult Kerepesi
iskolai intézményi tanácsba
Springer Friedrichet (e cikk
íróját) delegálta az N.Ö.K. Ez
nem csak azért fontos mert

az iskolánkban tanuló diákok
1/3-a német nemzetiségi
osztályban tanul, hanem
kívülrõl jobban segíthetjük a
tanárok munkáját és a
gyerekek érdekeit jobban
közelebbrõl is szemlelõtt
tarthatja az NÖK. 

- Budakalászon is jártunk az
Észak magyarországi regioná-
lis Német gálán, ahol közel
50 fõvel képviseltük
Kerepest.

Sok ismerõssel találkozhat-
tak ott tagjaink is mivel
Kerepest már mindenki
ismerte.

- A Szent Márton napi
ünnepséget az Iskolával és az
Óvodával szerveztük. 120
óvodás és majd 80 iskolás
gyerek vonult lampionokkal a
Szilasi közösségi házhoz.
Legalább 400 fõ volt jelen
Szilasligeten, ahol a
Stammtisch klubosok forró
teával, boros teával és
libazsíros, libatepertõs
kenyérrel kedveskedtek min-
denkinek, még a munkából
hazafelé érkezõknek is jutott. 

- További infók Springer
Krisztinánál, tel: 0620-922 19
20 www.nok.uw.hu, és
kövessen minket figyelem-
mel, vegyen fel ön is
a Német Önkormányzat
Kerepes Facebook oldalán.

Springer Friedrich

Nemzetiségi híreink

Az egykori kerepesi 
földvár helyén állt 

a Szent Miklós templom.

A sírokban talált
medálok

Német Önkormányzat

Lapzártakor érkezett haza a csehországi Horicébôl Kiss Károly
szlovák elnökvezetésével az a küldöttség, - Nagy László isko-
laigazgató és Ragoncza Imre tanár úr - akik 10 cseh-, illetve
kerepesi felsôtagozatos diák cserelátogatásáról állapodtak
meg. Akár az idei-, úgy a jövô évben is angol nyelvû kapcsolat-
tartó csereakciót szerveznek, amelyet hagyomány-, és tánc-
tanfolyam egészít ki. 

(Részletes beszámoló a következô számunkban.)

Szlovák Önkormányzat



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2013. NOVEMBER28

KEREPESI VÉLEMÉNY • Kerepes információs lapja • Megjelenik havonta  3800 példányban. Kiadja: Kerepes Város Önkormányzata •Felelôs szerkesztõ: Franka Tibor polgármester, 
Szerkeszti a szerkesztôbizottság. A szerkesztôségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg 

és nem küldünk vissza.  Anyagleadás: gorgenyister@gmail.com, velemeny@kerepes.hu telefon: 06-20-559-8930. Anyag leadási határidõ: tárgy hó 15-e.
Nyomdai elõkészítés: jenografika@gmail.com •  Nyomda: Berei és Társa Nyomda, Mogyoród. 

Milliárdos tiszta víz 


