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KEREPESI VÉLEMÉNY
Kerepes információs lapja • Megjelenik havonta  3800 példányban. Kerepes Város Önkormányzata megbízásából kiadja: Windhager Kft. 

•Felelôs szerkesztõ: Windhager Károly. • A szerkesztôségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra.
Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg és nem küldünk vissza. 

Anyagleadás: windhager@decens.eu, gorgenyister@gmail.com, velemeny@kerepes.hu, telefon: 06-30-335-9050. 
Anyagleadási határidõ: tárgy hó 15-e. 

Nyomdai elõkészítés: jenografika@gmail.com • Nyomda: Berei és Társa Nyomda, Mogyoród. 

Ácsoljuk a jászolt, karácsony közeleg. Ácsoljuk a kis Jézus
születése és a magunk újraszületése bölcsõjét. A teremtett
világ szimbólumát! Az emberi szeretet diadalát! A bûnök
bocsánatát! A boldogság egyetlenjét!

Nézzünk a tükörbe: sápadt és csatakos az arcunk, bizony-
talan és kétségbeesett a szívverésünk, halvány és sovány a
reményünk. De még van! Ez a karácsony! Könnyes küzdel-
meink feledése, arcul köpéseink letörlése, rágalmazásaink
megbocsátása, sorsunk könyörtelenségei és persze saját
bûneink leplezései. (Az Internet erre képtelen!)

Csatakos esztendõ kerül hát mögénk, ki kell belõle töröl-
közni. Alkalmatos a karácsony, a kisded születése. Alkalmatos

a jászol ácsolása, alkalmatos a fenyõ díszítése, alkalmatos
tépázott lelkünk ünneplõbe öltöztetése. Irgalmas és kivételes
állapot, hiszen ítélkezés nélkül emel fel.

Áldott és esztendõnként várva-várt ünnepünk. Ilyenkor
elhisszük, hogy az oroszlán a zsiráffal táncol és a kígyónak por
a kenyere. Képesek vagyunk mi is szalma lenni abban a jászol-
ban, amit pedig minden esztendõben megácsolunk a
Kisdednek, magunknak. Szülessünk bele ismét és sírjunk fel
újra. Együtt Vele!

Áldott Karácsonyt és boldog új esztendõt kíván 

Franka Tibor polgármester

Csatakos esztendõ

Kellemes ünnepeket kívánunkKellemes ünnepeket kívánunk
minden kedves Olvasónknak!minden kedves Olvasónknak!

A Kerepesi VéleményA Kerepesi Vélemény
szerkesztôségeszerkesztôsége
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Az önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzata
A rendelet módosítása kapcsán Jakab
Mariann módosító indítványt tett,
amelyben a Településfejlesztési és
Idegenforgalmi Bizottság feladatkörébe
kérte a Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottság néhány
felelõsségi körét — építmények
megõrzése, a természetes és az épített
értékek feltárása, a város közterületi-,
zöldterületi állapota - kérte mindkét
bizottságnál szerepeltetni. Az egyhangú-
lag megszavazott módosított rendelet
szöveget a város honlapján olvasható.

Közmû- és infrastruktúra-hálózat,
közvilágítási hálózat és közösségi
terek fejlesztése 
Ezen témakört is Jakab Mariann kez-
deményezte és tett rá javaslatot.
A képviselõ-testület szükségesnek tart-
ja, hogy a város területén még hiányzó
szennyvízcsatorna-hálózat, valamint a
város teljes területére kiterjedõ felszíni
vízelvezetõ- és gyûjtõrendszer kiépítése
érdekében pályázatok kerüljenek felku-
tatásra és benyújtásra. A pályázatokhoz
és az érintett infrastrukturális hálózatok
kiépítéséhez szükségesek az
engedélyezési szintû tervdokumentáci-
ók elkészítése. Ezek elkészítésére, és
benyújtására alkalmas szakemberek
megkeresésével egy megvalósítási
mûszaki és pénzügyi ütemterv készüljön
a decemberi ülésre.

Közvilágítási hálózat korszerûsítése
A közvilágítási hálózatot jelenleg
üzemeltetõ gazdasági társaság készítsen

egy hálózati lefedettséget bemutató
kimutatást, továbbá a meglévõ hálózat
korszerûsítéséhez szükséges energia
audit elkészítésére szerezzen be ajánla-
tokat és ezek alapján a testület
decemberi ülésére készüljön
elõterjesztés.

Közösségi terek fejlesztése
Kerüljenek kijelölésre olyan területek,
amelyek alkalmasak kutyafuttatások szá-
mára. 2015-ben történjen meg a város-
ban az  ebek összeírása. Jakab Mariann
hozzászólásában kiemelte a
településszintû, tervszerû gondolkodás,
az uniós és kormányzati források kihasz-
nálásának fontosságát. 

Az iskola tetõszerkezetének 
javítása
Nagy László iskolaigazgató elmond-
ta, hogy az iskola 30 éves lapos
tetõszerkezetén a múlt nyáron részle-
ges karbantartást végeztek, de ennek
ellenére jelenleg is négy helyen beáznak.
Teljes felújításában nem gondolkodnak,
mivel egy-két éven belül az iskolát
amúgy is bõvíteni kell, valószínûleg a
tetõ beépítésével.
A testület felkérte a Jegyzõt, hogy az
önkormányzat által foglalkoztatott
mûszaki ellenõr bevonásával készíttes-
sen a szükséges munkákra vonatkozó
tételes, árazatlan költségbecslést és
mûszaki leírást.

Kültéri fitnesz eszközök
Bakai Kálmán javasolta, hogy az általuk
lebonyolított internetes közvélemény-
kutatás alapján az Állomás utcán lévõ ját-
szótér mellé telepítsenek fitnesz eszkö-
zöket. Itt egy helyen tudna egy teljes
család mozogni sportolni. A Képviselõ-
testület úgy döntött, hogy az Alföldi
utcán található játszótér, valamint a szila-
si játszótér melletti területet jelöli ki
erre a célra.

Önkormányzati területek 
fejlesztése
A Sólyom utca Béke utca által határolt
területtömbben található önkormányzat
ingatlanok ügyében két határozat
született. A képviselõ-testület elfogadta

Képviselõ-testületi ülés
Az újonnan választott képviselõ-testület megtartotta elsõ rendes ülését november 4-én, 16 órai kezdettel. Franka
Tibor, a régi új polgármester miután üdvözölte a megjelenteket az 58 éve történt 1956-os eseményekre utalva
néma fõhajtásra kérte a jelenlévõket. Napirenden kívül beszélt az önkormányzat gazdasági helyzetérõl, miszerint
nincs kifizetetlen számlája, hitele a városnak, s 84 millió forinttal rendelkezünk. Hivatkozott a város érdekében az
együttmûködés fontosságára, beszélt a helyi választási kampányok negatívumairól is, majd méltányolta a Gyár utcai
lakóépület leégése kapcsán létrejött társadalmi összefogást. 

Az egyik napirendi pontról szavaznak a képviselõk

Érdeklôdôk a testületi ülésen
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az önkormányzat részére
térítésmentesen felajánlott 800 m²
használt, mûfüves burkolatot, melybõl
az önkormányzat tulajdonát képezõ
4511 és 4512 hrsz-ú beépítetlen telke-
ken, valamint az önkormányzati óvodák
területén kíván sportolásra alkalmas
pályákat kialakítani. 
Továbbá döntöttek az önkormányzati
terület hasznosítása és megközelítése
érdekében a tervezett és meglévõ utak
kitûzetésérõl és járhatóvá tételérõl, 4
méter szélességben amelynek tervezett
összfelülete mintegy 2800 m².

Felszíni vízelvezetési hálózatának
kiépítése
A Nap utcában idõszakos megoldásként
egyoldali földmedrû szikkasztó árok
kerüljön kialakításra. Felkérik az önkor-
mányzati Kft-t, hogy az önkormányzat
mûszaki ellenõrének bevonása mellett
adjon ajánlatot a szükséges munkálatok
mûszaki tartalmára és azok becsült költ-
ségére.

Önkormányzati rádió és televízió 
Franka Tibor polgármester javaslatára
önkormányzati rádió és televízió létesí-
tésének és üzemeltetésének
lehetõségét vázolták föl, hogy azok a
város fejlõdését reálisan, tárgyilagosan
mutassák be. A késõbbiekben pedig az
általános iskolában egy alapfokú
médiaismeret oktatását is célszerû
bevezetni.
Vig János arról érdeklõdött, milyen
költséggel számolnak. Gombkötõ
Róbert szerint, amíg a költséget nem
ismerik, addig nem lehet érdemben tár-
gyalni a kérdést, s azt a kételyét ismer-
tette, hogy hogy milyen lehet az önkor-
mányzat szerinti objektív szolgáltatás.
Springer Friedrich Horst a német
önkormányzat nevében kért szót, de
mint a Kerepes Rádió fõszerkesztõje
elmondta, hogy õk anyagi támogatást
nem kapnak az önkormányzattól, s sze-
rinte egy rádió, és televízió üzemelteté-
se a jogdíjakkal és egyéb költségekkel
együtt több 10 millió forintra
becsülhetõ. Csaba László jelezte, hogy
20 éves kábeltévés és televíziós gyakor-
latával szívesen részt vesz az
elõkészítésben. A mai kor technikai vív-
mányaival ma már jóval olcsóbban lehet
mûsorokat készíteni és sugározni.
A képviselõ-testület egyetértett a polgár-
mester javaslatával és egy, az
önkormányzat által mûködtetendõ televí-
ziós és rádiós médiaszolgáltató lehetséges
beindításához szükséges jogi-, gazdasági-
és mûszaki feladatok meghatározására és
bemutatására a következõ ülésre
elõterjesztés készítésérõl döntöttek. 

Év Sportolója Díj
A Pest Megye Önkormányzata által ala-
pított Év Sortolója Díjra Boros Petra

diáksportolót, és édesanyját, Boros
Katalint javasolták felterjeszteni. Boros
Petra az õsszel kick-box karate sportág-
ban világbajnoki címet szerzett, s édes-
anyja is hasonlóan szerepelt ugyanott a

felnõtt korcsoportban.
Gratuláltak továbbá Urbán Gergõnek,
aki judó sportágban ért el kiemelkedõ
eredményt.

Bizottságok megalakítása
A beterjesztett javaslat módosítását
kérte Nagy Irén. Elmondta, hogy mind-
három tervezett bizottságba kívánnak
hozzáértõ külsõ tagot bejuttatni. A
Pénzügyi Bizottságba Cseh Gábornét, az
Oktatási Bizottságba Zombori
Hubertnét, az Egészségügyi és Sport
Bizottságba Ferenczi Lajost. A javaslatot

Gombkötõ Róbert, Víg János és a maga
nevében tette. A képviselõk többsége
azonban az eredeti javaslatot szavazta
meg, mely szerint az önkormányzati
bizottságok a következõk:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Elnök: Szabó Anikó képviselõ Tagok:
Jakab Mariann képviselõ, Nagy László
képviselõ. Külsõs tagok: Csaba László,
Hajdara Anita.
Településfejlesztési és
Idegenforgalmi Bizottság Elnök:
Jakab Mariann képviselõ, Tagok: Bakai
Kálmán képviselõ, Liptay Gábor
képviselõ. Külsõs tagok: Katona Róbert,

Pozsonyi Ákos.
Oktatási és Kulturális Bizottság
Elnök: Nagy László képviselõ. Tagok:
Liptay Gábor képviselõ, Nagy Anna
képviselõ. Külsõs tagok: Mayer Endre

Gyuláné, Pivarcsi Gábor.
Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság Elnök: dr. Vaszil László
képviselõ. Tagok: Nagy Anna képviselõ,
Szabó Anikó képviselõ. Külsõs tagok:
Farkas Domonkos Marcell, Fedor
Krisztián
Közbiztonsági és Környezetvédelmi
Bizottság Elnök: Bakai Kálmán
képviselõ. Tagok: dr. Vaszil László
képviselõ, Víg János képviselõ. Külsõs
tagok: Gáspár Tiborné, Kovács Antal.
A szavazást követõen Gombkötõ
Róbert példátlan esetnek nevezte
Kerepes történetében, hogy két
képviselõ nem kerül be egyetlenegy
bizottságba sem. Ettõl függetlenül ígérte,
hogy részt fog venni az összes bizottság
munkájában. Dr. Vaszil László azonban
kifejtette, hogy négy olyan képviselõ van
a testületben akik nem az Összefogás
Kerepesért Egyesület tagjai közülük.
Ennek ellenére két fõt beválasztottak
közülük valamelyik bizottságba.
Franka Tibor ismertette, hogy a
bizottságok összeállításakor a választók
szavazatainak arányát is figyelembe
vették. Ez alapján Gombkötõ úr és Nagy
Irén esetében olyan csekély volt a lakos-
sági támogatás, ami nem indokolta a
bizottságba történõ bevonásukat. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy késõbb
sem kerülhetnek ilyen feladatkörbe.
Springer Friedrich Horst azt nehez-
ményezte, hogy a városban nemzeti-
ségi nevelés és oktatás folyik, nemzeti-
ségi önkormányzatunknak mégsincs
képviselete az Oktatási és Kulturális
Bizottságban.
Franka Tibor tájékoztatta ôt, hogy
amikor jogilag megalakul a nemzetiségi
bizottság, abban lehet részt vehetnek. 
Az ülés végén a megszavazott külsõ
bizottsági tagok letették az esküt.

Esküt tesznek a külsõs bizottsági

Idõközben az Alföldi
utcában elkezdõdött a
kültéri sporteszközök

kihelyezése
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Megígérte! Elkészült!
Ígéretet kaptunk a polgármester Úrtól, hogy a Wéber Ede
lakópark házai közötti kis területen,- ami az Elõd utcát össze-
köti a Wéber Ede utcával - lépcsõ készül.
Az orvosi rendelõbe, a patikába, az óvodába sokan járnak át
ezen a kis részen, hiszen lerövidül az út és nem kell kimenni a
fõútra és onnan visszakanyarodni, ha az ember az orvoshoz
megy.
Az ígéret megvalósult. Kaptunk rönköket a lépcsõ elkészíté-
séhez, amit Váradi Ede és barátja Gergely 3 nap alatt el is
készített a szabad idejükben. Köszönet nekik érte. 

A környék lakói 

Képviselõi sarok
Liptay Gábor
Kerepesen elkezdõdött a képviselõi munka. Most be
kell bizonyítani, hogy tényleg érdemes a feladatra az,
akit megválasztottak. Jómagam a képviselõi munka
részeként az Oktatási és Kulturális Bizottság, vala-
mint a Településfejlesztési és Idegenforgalmi
Bizottság tagjaként is tevékenykedem.

Meghívásra várva
Tisztelt Csoportok, Közösségek, Rádió, TV, Újság, Civil Szervezetek,
Sport Körök!
Várom a meghívásukat bármely eseményre, vagy megbeszélésre!
Képviselõként fontosnak tartom, hogy megismerjem a végzett
tevékenységüket, a média szereplõi pedig bátran hívjanak adott témá-
ban vagy a polgármester urat, vagy képviselõtársaimat!

Csendrendelet
Már érkezett is hozzám néhány kérés, amelyekkel
elkezdtem foglalkozni. Az egyik közülük a hétvégi zaj
(nem a Hungaroring) és füstölés problémája. A kér-
dés összetettsége miatt nem gondolom, hogy 1-2 jel-
zés miatt napirendre kellene tûzni az ügyet, ezért

elindítottam egy Facebookos oldalt „Csendrendeletet Kerepesnek”
címmel ahova várom a támogatókat, illetve ellenzõket, hogy lássam,
mekkora a tényleges lakossági igény a bevezetésükre. Itt javaslatot is
tehetnek, mire lenne igény, mivel lennének elégedettek. Az így szer-
zett tapasztalatok után már a tényleges lakossági véleményeket
tudom képviselni.

Sportolók mûvészek
Az önkormányzat lehetõségeihez mérten megpróbálja támogatni,
fölkarolni a kiemelkedõ eredményt elért fiatal tehetségeket. Az
Oktatási és Kulturális Bizottság tagjaként engem is megkereshetnek
az érintettek. Amirõl részünkre bejelentést tesznek, arról tudunk, a
többi információ elkallódhat.
Terveim közt szerepel egy kulturális adatbázis létrehozása, hogy meg-
ismerjük azokat a helyi lakosokat, akikre büszkék lehetünk és példa-
képnek állíthatjuk az ifjúság számára.

Fogadóóra
Az én egyik ígéretem a képviselõ-lakosok közti kommunikáció javítá-
sa. November 20-án tartottam az elsõ képviselõi fogadóórám. A leg-
közelebbit havonta-kéthavonta tervezem az érdeklõdés
függvényében, errõl plakáton és újságban is tájékoztatni fogom
Önöket. Ettõl függetlenül bármikor megkereshetnek helyi ügyekben.
Elérhetõségek: tel.: 06 70 601 2008; 
email: liptay.gabor01@gmail.com; Facebook: liptay.gabor

Az Összefogás Kerepesért képviselõcsoport tanácskozá-
sa, vendégünk Vécsey László országgyûlési képviselõ
(fotelben)

Megígérte, elkészült

Tisztelt Kerepesiek!
Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik a kerepesi
függetleneknek adták szavazatukat.
Szeretném a polgármester választáson kapott, közel 25 %
-ot, így az elért második helyet is megköszönni. Igaz nem
dobogós hely, mégis büszke vagyok bizalmukra, melyre
szeretnék továbbra is rászolgálni.
A jelöltjeink nem csak a választáson indultak, hanem komo-
lyan is gondolták, hogy tenni szeretnének, így ezúton is fel-
ajánlják segítségüket, tudásukat a lakosságnak, és így pol-
gármester úrnak.
Franka Tibor a demokrácia szabályai szerint, a megjelent
választók felhatalmazásával elnyerte a vezetést. Ezúton gra-
tulálunk neki, és konstruktív együttmûködéssel segítjük
mindenben, ami Kerepes érdeke.

Tisztelettel Springer Friedrich

Köszönet
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A vizsgálat ideje: Hétfõ: 12.45-18.00, Kedd: 08.00-14.00,
Szerda: 12.45-18.00,  Csütörtök: 08.00-14.00, Péntek: 08.00-
14.00

2014. január 1-tõl az alábbiak szerint módosult a
tüdõszûrések rendje, finanszírozása, mellyel kapcsolatban a
lakosság részére az alábbi tájékoztatást adom.
1. A 18/1998.(VI.3.) NM rendelet a fertõzõ betegségek és a
járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekrõl címû rendelet 2014. január 1-tõl a javuló Tbc
elõfordulási gyakoriság okán, országosan - már nem a lakos-
ságra, hanem - bizonyos rizikó csoportokra vonatkozik a
kötelezõ, ingyenes szûrés. Ezek a következõk:
a) hajléktalanok; hajléktalanokkal foglalkozó dolgozók;
c) utcai szociális munkát végzõk; népkonyha foglalkoztatottai;
e) a közérdekû önkéntes tevékenységet folytatók;
f) a büntetés- végrehajtási intézetek, rendõrségi fogdák,
közösségi szállások dolgozói;
g) bizonyos egészségügyi dolgozók;
18 év fölött, az adott foglalatosságot betöltött szemé-
lyeknek tehát jár az ingyenes szûrõvizsgálat, beutaló
nélkül.
2. Az 51/1997. (XII.18.) NM rendelet a kötelezõ
egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ betegségek
megelõzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról és a szûrõvizsgálatok igazolásáról címû rende-
let értelmében, életkorhoz kötötten, minden 40 év feletti
személynek joga van évente egyszer tüdõszûrõ vizsgá-
laton részt venni, beutaló nélkül, költségmentesen.
Ehhez TAJ-kártyával kell rendelkeznie.
3. A 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illet-
ve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezésérõl címû rendelet szerint a mellkasröntgen
vizsgálatot erre a célra igénylõ lakosoknak 1700,-FT térítési
díjat kell fizetniük, a szûrés helyszínén kapott, a törökbálinti
kórház számára szóló csekk befizetésével. A vizsgálat
eredményérõl három héten belül szakorvosi leletet, és szám-
lát adunk.
14-18 év közötti fiataloknál a tüdõszûrõ vizsgálat
INGYENESEN elvégezhetõ amennyiben:
- rendelkeznek érvényes iskolai, vagy üzemorvosi beutalóval
- rendelkeznek szülõi vagy gondviselõi beleegyezõ nyilatko-
zattal
- érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával
- TAJ kártyával
- amennyiben a leletre szükség van, azt saját nevére kitöltött
felbélyegzett válaszboríték ellenében három héten belül
postán megküldjük 

A kötelezõ tüdõszûrés tehát ma már csak kockázatnak kitett
munkakörökben dolgozókra vonatkozik. Azonban az egészsé-
gével foglalkozó valamennyi felnõtt lakosnak ajánlott részt
venni szûrõvizsgálaton a betegségek megelõzése illetve korai
stádiumban való felismerése érdekében, hiszen a leggyakoribb
tüdõbetegségek, mint COPD, asztma, tüdõrák és tuberkuló-
zis csak korai felismeréssel gyógyíthatók igazán jó eredmény-
nyel. Ráadásul 40 év felett ezek a szûrõvizsgálatok még ingye-
nesek is!

Dr. Antal Gabriella fõigazgató 

Közterületek, címek 
országos szintû rendezése

Tájékoztatom a lakosságot, hogy törvényi szabályozás és köz-
ponti kormányzati intézkedés következtében a címadatokat
tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások kezelésé-
re 2015. január 1-ig országos szinten létre kell hozni a
Központi Címregisztert. 
Tekintettel arra, hogy az utcák, terek, házszámok adatait
elsõsorban országos szinten kell rendezni, Kerepesen csak az
országos rendezést követõen lehetséges hatékonyabb intéz-
kedéseket tenni a rendezetlen házszámok, közterületek ügyé-
ben. A rendezetlen közterületek, címek pontosítása során
esetlegesen felmerülõ problémák kezeléséig a lakosság türel-
mét és megértését kérjük. 

Fila László aljegyzõ

Földhivatali felhívás a
haszonélvezeti jog bejegyzésrõl

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. május 1-jén a törvény
erejénél fogva megszûnt a mezõ- és erdõgazdasági földekre,
nem közeli hozzátartozók között, szerzõdéssel alapí-
tott haszonélvezeti jog, továbbá használat joga (a továb-
biakban együtt: haszonélvezeti jog). 
A földhivatalnak legkésõbb 2015. július 31-ig törölnie kell az
ingatlan-nyilvántartásból valamennyi, a fenti elõírás hatálya alá
tartozó haszonélvezeti jogot.
A törlési kötelezettség nem terjed ki a közeli hozzátarto-
zók között alapított haszonélvezeti jogra, ezért a törvény
alapján a bejegyzett haszonélvezeti jogosultnak nyilatkoza-
tot kell tennie arról, hogy a közte és haszonélvezetet
engedõ személy (tulajdonos, volt tulajdonos) között a
szerzõdéskötés idõpontjában a közeli hozzátartozói jogvi-
szony fennállt-e, vagy sem.
2014 októberében az érintettek értesítésre kerülnek
nyilatkozattételi kötelezettségükrõl. 
A nyilatkozatot a felhívás kézhezvételétõl számított 15 napon
belül, de legkésõbb 2014. december 31-ig lehet megtenni.
Ezt követõen a nyilatkozattételt elmulasztók haszonél-
vezeti joga törlésre fog kerülni. 
Az eljárás díjmentes.
Kérjük Önöket, hogy a megküldött formanyomtatványokat
kitöltve, a hozzátartozói viszonyt igazoló eredeti okiratokkal
együtt /egyenesági rokonok és testvérek esetén születési anya-
könyvi kivonatok, házastársak esetén házassági anyakönyvi
kivonat, más közeli hozzátartozói viszony esetén gyámhivatali
határozat/ ügyfélfogadási idõben nyújtsák be lehetõleg szemé-
lyesen, vagy küldjék meg postai úton a felhívást kiadó földhiva-
talhoz. Az eredeti anyakönyvi kivonat és a gyámhivatali határo-
zat személyes benyújtás esetén azonnal, postai elõterjesztés
esetén az eljárás lezárultát követõen minden esetben visszajut-
tatásra fog kerülni a nyilatkozatot tevõ részére.

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy Kerepesen

a tüdõszûrés 2015.01.21-2015.02.02.
között lesz megtartva.

Példaértékû összefogásnak köszönhetôen a leégett házuk
helyett egy újat kapott a Molnár család a Gyár utcában.
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Forduljon az Egyenlõ Bánásmód Hatóság
ügyfélszolgálatához,

ha
vallási- neme,
vagy világmeggyõzõdése, faji hovatartozása,
politikai vagy más véleménye, bõrszíne,
anyanyelve, nemzetisége,
családi állapota, nemzetiséghez való tartozása,
anyasága vagy apasága, kisebbséghez való tartozása,
szexuális irányultsága, fogyatékossága,
nemi identitása, életkora,
vagyoni helyzete egészségi állapota,

vagy egyéb tulajdonsága miatt 
hátrányos megkülönböztetés éri.

Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Pest megyei
egyenlõ bánásmód-referens ügyfélfogadását 

2014. december 1-én (hétfõ) 12.00 és 16.00 óra között
Veresegyház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala

épületében 
(2112 Veresegyház, Fõ út 35.)

2014. december 8—án (hétfõ) 12.00 és 16.00 óra
között

Törökbálint, Munkácsy Mihály Mûvelõdési Ház épületében 
(2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 83. II. em.)

2014. december 15—én (hétfõ) 08.00 és 16.00 óra
között

Pest Megyei Kormányhivatal épületében 
(1052 Budapest, Városház u. 7.)

2014. december 16—án (kedd) 12.00 és 16.00 óra
között

Pest Megyei Kormányhivatal épületében 
(1052 Budapest, Városház u. 7.)

Egyenlõ bánásmód — mindenkit megillet!
TÁMOP-5.5.5/08/1

A diszkrimináció elleni küzdelem —
a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erõsítése

Egyenlõ Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
www.egyenlobanasmod.hu/tamop

Tájékoztató a Diplomamentõ
programra jelentkezõknek

Tisztelt Érdeklõdõk, nyelvvizsga hiányában diplomával
nem rendelkezõk!

Minden bizonnyal sokan értesültek a Kormány által
támogatott „Diplomamentõ” programról. A program azoknak
szól, akik már sikeresen államvizsgáztak, de diplomájukat
nyelvvizsga hiányában még nem kaphatták meg, és
rendelkeznek legalább alapszintû nyelvtudással. Örömmel
tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a program 2014. augusztus
végén elindult, a nyelvtanfolyamok megkezdõdtek. A program
kezelõje az OFA Nonprofit Kft., a pályázati felhívás elérhetõ
az ofa.hu oldalon. 

A program elektronikus támogatáskezelési rendszerében, az
OFATÁR-ban eddig több mint 32 ezren regisztráltak. A
regisztráltak között végzett elõzetes igényfelmérés szolgált a
képzések megtervezéséhez. Az ország 82 településén össze-
sen mintegy 1200 képzés megvalósítását tervezzük. A
képzések háromnegyede angol nyelvû, de indulnak német és
kisebb számban francia képzések is. A tanfolyamok kétharma-
da 240 órás, emellett 120 és 180 órás tanfolyamok is
elérhetõk.

2014. november elejéig 350 képzés már elindult, amelyeken
több, mint 4100 fõ vesz már részt, a további képzések indítá-
sát 2015. januárjáig tervezzük. Regisztrációra és a képzésekre
történõ jelentkezésre december 31-éig lesz lehetõség, a tan-
folyamokra az OFATÁR-ban lehet jelentkezni. A rendszerben
mindig az aktuális tanfolyamok találhatók meg, tehát az
elérhetõ képzések listája folyamatosan változik.

A képzésre való jelentkezést szintfelmérés követi.
Amennyiben a pályázó jogosulttá válik rá, a képzésben ingye-
nesen vehet részt. A támogatás a nyelvvizsgára nem terjed ki,
kivéve a regisztrált álláskeresõi státuszban lévõket, akiknek az
elsõ nyelvvizsga költsége is a támogatás része. 

Sikeres pályázást kíván az OFA Nonprofit Kft.!
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FELHÍVÁS!
Kerepesi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet titkársági ügyintézõ munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony határozatlan idejû, teljes munkaidõs.  
A munkavégzés helye:
Kerepesi Polgármesteri Hivatal, 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: A polgármesteri és jegyzõi titkárság ellátásával
kapcsolatos teljes körû ügyintézés: ki- és bemenõ levelek ügyintézése, a polgármester és
jegyzõ elektronikus levelezésének bonyolítása, az önkormányzati honlap készítésével kap-
csolatos tevékenységek ellátása, a polgármester és jegyzõ hivatalos programjával kapcsola-
tos szervezési-, koordinációs feladatok.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, hatósági erkölcsi bizonyítvány, legalább
középfokú végzettség, (felsõfokú végzettség és hasonló területen szerzett szakmai
tapasztalat elõnyt jelent), részletes szakmai önéletrajz. Pályázni írásban 2144 Kerepes,
Vörösmarty u. 2. szám alá lehet.

Okmányirodák,
Kormányhivatalok

ügyfélfogadási
rendje

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfe-
leinket, hogy 2014. decem-
ber 1-jétõl módosul a Pest
Megyei Kormányhivatal kor-
mányablakainak és a járási
székhelyek okmányirodáinak
ügyfélfogadási rendje, mely a
következõk szerint alakul:

Hétfõ: 7.00 — 17.00
Kedd: 8.00 — 18.00

Szerda: 8.00 — 20.00
Csütörtök: 8.00 — 18.00

Péntek: 8.00 — 16.00

Okmányirodáink és kor-
mányablakaink nyitva tartásá-
ról honlapunkon, valamint a
http://www.nyilvantarto.hu/
oldalon tájékozódhatnak.
Kérjük, az új ügyfélfogadási
idõben is forduljanak biza-
lommal ügyfélszolgá-
latunkhoz, ahol magas
felkészültségû ügyfélszolgála-
ti munkatársak segítségével
intézhetik hivatali ügyeiket.
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Az õsz mindig kedvezõ szelet hoz — mondják a hajósok.
Szerintem is kedvezõ szelek lehetnek jellemzõek a Német

Önkormányzat Kerepes következõ évére is. Az állami támogatá-
sok növekedésére számíthatunk méltán, hisz parlamenti szószó-
lónk van Ritter Imre személyében, ki már fél év alatt is sokat
elért. Ígéretes lehet a következõ költségvetési év, és a
Kerepesrádió információi szerint 2015-ben duplájára nõ a nem-
zetiségek állami finanszírozása, támogatása. Ezzel az NÖK is
eddigi jó gazdálkodásának köszönhetõen ismét jó gazdasági
évnek néz elébe.

A választások lezajlottak. A megválasztott képviselõk alakuló
ülését követõen, Szász Andorné, Springer Krisztina mellett,
Burger István is, ki alelnök lett és jómagam Springer Friedrich a
NÖK elnökeként szolgálhatjuk, mint eddig is, a nekünk bizalmat
szavazók érdekeit. Ez úton is köszönet a választóknak, kik komo-
lyan vették a szavazás fontosságát és szavazatuk higgyék el, nem
veszett el. Hisz amit politikai ambícióimmal nem sikerül megva-
lósítanom Kerepes teljes lakosságának érdekében, megvalósulhat
szûkebb közösségünk körében. Szavunkat állva a számadás ideje
eljön november 26-án, mikor is Közmeghallgatásunk és elsõ
érdemi munkával telt testületi ülésünk lesz.  Mindezekre
természetesen várjuk az érdeklõdõket is már 15 órától, a Forrás
Mûvelõdési Házba.

Új effektus, hogy mindezekrõl az eseményekrõl, az eddigi
rádióközvetítés mellett, most videofelvétel is készül. Ezt meg-
osztjuk az interneten és honlapunkon is. Rengeteg a tervünk, a
Springer-busz néven elterjedt buszt ajándékba kapta a NÖK és
már ettõl a héttõl klubbuszként hetente viszi a tagokat az Auchan
bevásárló központba vásárolni. A nyári táborban és lecsófeszti-
válnál is kihasználtuk, de már a novemberi, Törökbálinton tartott
Sváb-gálára is ezzel mentünk.

A Sörfesztivál fantasztikus hangulatát is felvétel örökítette
meg, amit a facebook oldalunkon osztottuk meg önökkel. Balázs
Pali, a Sramli-Kings és a Koktél Duo ismét nagyszerû hangulatról
gondoskodott. A kiváló, általunk meghonosított Márton napi
ünnepségeken is túl vagyunk. Köszönet az óvodának és az iskolá-
nak, ahol több száz gyerek és szüleik vehettek részt.

Elõttünk még a mikulásünnep, karácsonyi Bécsi buszutazást
tervezzük, és az Adventi misén való közremûködést is. A német
nyelvû nevelés - oktatás idén is komoly szerepet kap, ezért kis
költségvetésünk ellenére, mi 100-100 ezer forinttal támogatjuk
ebben a nevelési évben is az óvoda és iskola német oktatásban
résztvevõket. Többen kérdezték lesz e német-osztrák-svájci
testvértelepülésünk? Megnyugtató válasz nincs, hisz ez önkor-
mányzati szinten zajlik. De dolgozunk rajta, hogy legalább, ha
nem is testvér települési, de legalább a kulturális csoportok
közötti kapcsolatok legyenek meg minél elõbb. Ezért is terve-
zünk egy utat Herbertingenbe, hova a Knúl - Knoll család kere-
pesi reprezentánsait is szeretnénk, ha elkísérnének családegyesí-
tésre.

Mint képletesen említettem, vitorlát bontottunk és nem
hagyjuk, nem engedjük kifogni belõle a szelet. 

Springer 

Roma közmeghallgatás
Megtartotta elsõ közmeghallgatását a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat. Az idõben kiküldött meghívó és szóbeli
invitálások ellenére egyetlen roma lakos sem jelent meg,
részt vettek viszont az intézményvezetõk, képviselõk,
polgárõrök, és az igazgatási iroda vezetõje. 

Gáspár Tiborné elnök beszámolt a tavalyi év történéseirõl, és
ismertette az idei évre vonatkozó terveket. Elmondta, hogy az új
önkormányzat tagja az elõzõ önkormányzat elnöke is. Október
31-én megtörtént az átadás-átvétel, jelenleg 21 300 forint van
számlájukon és 8 000 forint a pénztárban. A központi költségve-
tés 220 ezer forint, a feladatalapú támogatás 440 ezer forint volt,
összesen 660 ezer forintból gazdálkodtak, ám nem rendelkeztek
tárgyi- és eszközvagyonnal, mint ahogy jelenleg sem. Most
lehetõséget kaptak arra, hogy a Faluházban mûködtessék az iro-
dájukat, amely teljes infrastruktúrával fog rendelkezni;
számítógép, nyomtatási lehetõség, irodaszerek, ahol heti két
félfogadási idõponttal szeretnék megkezdeni a mûködést.
Keresik a lehetõséget, hogy Karácsonyra, és Mikulásra szaloncuk-
rot, vagy gyümölcsöt tudjanak kiosztani iskolás, óvodás gyerekek,
családok között. 

A 2015 évre vonatkozóan jó hír, hogy teljesen új országos
roma önkormányzat alakult, melynek eddigi elnöke kormánybiz-
tos lett. Egyedülálló, hogy a kormányzattal koalíciót kötött az
országos roma önkormányzat. Több lehetõség kínálkozik uniós
forrásokra, megalakul az Országos Szociális Szövetkezet is,
melynek keretében vélhetõen március-áprilisra hálózat fog kiala-
kulni, amely foglalkoztatást, munkahelyeket, képzéseket, kulturá-
lis programok megrendezését, támogatását, gyermekek
táboroztatását tûzi ki célul. E Szövetkezet tagjai között lesz a
Kerepesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is. November köze-
pén lesznek a kormányhivatali egyeztetések.  Gödöllõn és
Dabason lesznek a Szövetkezet irodái. A program igazgatójával
már felvették a kapcsolatot, Kerepes is részt vesz a pályázati pén-
zek elosztásában, bíznak a pozitív elbírálásban.

Polgármester úrral elõzetes beszélgetések alapján a terveik-
ben szerepel, hogy Kerepesen a hátrányos munkanélküliek is
nagyobb létszámban kapjanak munkalehetõséget. A Családsegítõ
kertjében egy csirkefarmot hoznának létre. Az ott megtermelt
javak kapcsán munkahelyek teremtõdnének. A Kht-nál
foglalkoztatottak létszámát 25-30 fõre bõvítenék. 

Beszélt az Elnök asszony arról is, hogy a Gyár utcai rész a legin-
kább problémás településrész Kerepesen. Sokan laknak fabódé-
ban, leromlott az épületek állaga, eladósodtak a családok, rossz a
komfortfokozata a házaknak, a beltéri burkolás hiányos. Nagy
gond a közbiztonság, a drog megjelenése és használata állandó
konfliktust okoz. A gyerekek az iskolában megkapják ugyan a
komfortot, otthon viszont újra visszakényszerülnek az antiszociá-
lis körülménybe. Ezen is változtatni szeretnének. Beszélgettek az
ottani lakosokkal, akik nagyobb része el kíván költözni a jobb élet
reményében. Ez ügyben benyújtottak egy elõterjesztést a
Polgármesterhez, melyben kérték, találjon lehetõséget arra, hogy
kivásárolják a tulajdonosokat. Tudják ez nagy munka, nem kis
idõbe fog telni keresni, és találni egy vállalkozót, de bíznak benne,
hogy elõbb-utóbb ez az áldatlan állapot rendezõdni fog. 

Vitorlát bontunk!
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Tollfosztó
A Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális
Egyesülete november 8-án tartotta
hagyományos Márton-napi tollfosztó
batyus bálját immáron negyedik alka-
lommal Csömörön a sportcsarnokban.
Az eseményen a Pestvidéki régió tizen-
négy településérôl mintegy hétszáz fôvel

vettek részt hagyományôrzô népdalkö-
rök és nemzetiségi néptánccsoportok.

Az esemény vendégei között volt az
Országos Szlovák Önkormányzat elnök
asszonya Hollerné Racskó Erzsébet és
alelnöke Zelman Ferenc, Palecska Erika
a Szlovák Közmûvelôdési Központ igaz-
gatója, Dr. Szabó Zsuzsa a DOLINA
elnöke, Aszódi Csaba András a DOLINA
alelnöke, Riba Etelka a DOLINA tiszte-
letbeli tagja, Dr. Király Katalin, a
Legatum Kiadó igazgatója, valamint Dr.
Csonka Takács Eszter, a Szellemi
Kulturális Örökségvédelmi Igazgatóság
igazgatója. Csömör és több település
polgármestere és jegyzôje mellett meg-
jelentek Csömör Nagyközség képviselô
testületének tagjai és intézményvezetôi
is.  

Az elôzô évhez hasonlóan a rendez-
vény szervezésével és lebonyolításával
kapcsolatos munka és felelôsség nagy
része a csömöri Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzatra hárult. A közel hétszáz
vendég részvételével megtartott bálon a
fôszerep természetesen a táncé, az
éneklésé és a pazar népviseletek felvo-
nultatásáé volt. Mindezek mellett a ren-
dezvényt színesítve Firtkó Endre
festômûvész kiállítását is megtekinthet-
ték a vendégek, melynek témája
„Csömör Paradicsomország”. A képek a
helyi népviselet mellett, régi csömöri pil-
lanatokat mutat be.  A kiállítást színesít-
ve csömöri gyerekek rajzokon és rövid
írásokban mutatják be, mit jelent szá-
mukra a szlovák hagyományaink ôrzése.
A báli közönséget elsôként Fábri István
polgármester üdvözölte. Szabó
Erzsébet háziasszonyként, Hollerné

Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák
Önkormányzat képviseletében, Dr.
Szabó Zsuzsa és Aszódi Csaba András a
DOLINA vezetôsége nevében köszön-
tötte a megjelenteket.

A rövid köszöntô és megnyitó beszé-
dek után a csömöri Malá Furmicska

Néptánc Egyesület
és a szlovák nemze-
tiségi óvodai cso-
port mutatta be
môsorát, majd
Tárnok népdalköré-
nek és hagyo-
mányôrzô néptánc-
csoportjának mû-
sorát láthatták.
Vendégvárás köz-
ben a Tárnoki
fúvósok zenéltek,
majd a mûsor utáni
bált is ôk nyitották
meg. A hajnalig
tartó bálon az

Újhartyányi Trubacsok szolgáltatták a
talpalávalót.

Késô esti meglepetésként a
Furmicska Néptánc Egyesület egy vidám
koreográfiát mutatott be, majd a tom-
bolahúzás következett, melynek fôdíja
stílusosan egy élô liba volt.

Kiss Károly
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AA  SSzzéécchheennyyii  IIssttvváánn  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  hhíírreeii

Rivaldafénybe helyezett virtuális világ
Iskolánk pályázat útján elnyerte a Cilinder Színház és Iskola
Alapítvány által kidolgozott Rivaldafénybe helyezett virtuális
világ címû programon való részvétel lehetõségét.
A pályázat támogatásával 21 fõ, 4. osztályos tanulónk vehetett
részt szeptembertõl december közepéig heti
rendszerességgel, 1X2 órában, egy mûvészeti alkotó tevé-
kenységgel feldolgozó, az internet veszélyeire figyelmet felhí-
vó drámafoglalkozás sorozaton. A foglalkozások produktu-
mát, egy, a témát feldolgozó színjátékot, december 18-án a
Forrás Mûvelõdési Házban tekinthetik meg az érdeklõdõk és
az iskola közössége. Így az elkészült elõadás tudásmegosztó
fórumként is szolgál, széleskörûvé téve a programon körbe-
járt fontos információkat. 

„A program célja az volt, hogy tudatosítsuk a gyermekekben,
hogy az internet nélkülözhetetlen eszköze a tudás megszerzé-
sének, de egyúttal rengeteg veszélyt is rejt, hogy a világhálót
olyan emberek is használják, akik a gyermekek
jóhiszemûségét, kíváncsiságát kihasználják. Szerettük volna
elérni, hogy a gyermekek korlátozzák a magukról közzétett
információkat. Célunk volt továbbá, hogy alternatív progra-
mokat ajánljunk a számítógépes játékok és az internetezés
mellé! Ilyen alternatív program lehet, a színjáték, az offline lét-
ben való valódi közös játék. Örömmel mondhatom, hogy a
kerepesi diákok minden hozzájuk fûzött reményt beváltottak.
Olyan alkotócsoport formálódott, ahol minden tag fontosnak
érezheti magát, elfogadó légkör alakult ki, ahol a közösen ját-
szók és gondolkodók értik egymást. És ez talán a féléves prog-
ram legnagyobb hozadéka, egy létrejött közösség, ahol öröm-
forrás az együttlét.”- mondta el újságunknak a programban
szakértõként résztvevõ Almássy Bettina.  

A Rivaldafénybe helyezett virtuális világ projekt a
TANDEM Fejlesztési Alap támogatásának
köszönhetõen jött létre. Az Ökumenikus
Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályáza-
ti programja a VELUX Alapítványok támogatásával
és a DanChurchAid közremûködésével valósul meg

Területi szépkiejtési verseny
2014. november 13-án 6 alsó tagozatos tanulónk vett részt a
Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskolában megrende-
zett Területi szépkiejtési versenyen. A gyerekeknek a megmé-

rettetésre egy magukkal hozott prózával kellett készülni és ott
még kaptak egy ismeretlen szöveget. A 3. és 4. évfolyamon
összesen 21-en indultak. A verseny két részbõl állt. Az elsõ
fordulóban a tanulók a begyakorolt szöveget olvasták fel a
háromtagú zsûrinek. A második fordulóban az ott kapott szö-
veg felolvasásakor a tanítók is bent lehettek a teremben. Az
értékelésnél fontos szempont volt a szövegértés, a hangvétel,
a hangképzés, a hangsúlyozás, a szünettartás és a természetes
beszéd. A versenyen sok jó olvasó vett részt, méltó ellenfelei
voltak egymásnak.
A nyolc díjból ötöt a mi iskolánk nyert meg. Név szerint:
3. évfolyam
2. helyezett: Kupcsik Anna 3.c
3. helyezett: Gáspári László 3.b
4. évfolyam:
2. helyezett: Fazekas Réka 4.b
3. helyezett: Bölönyi Alexandra 4.c
Különdíjban részesült:
Buzás Ramóna 4.a
Gratulálunk! Nagyon büszkék vagyunk rátok!

Fazekasné Rácz Gabriella

A fényképen balról jobbra: Hadi Maja, Kupcsik Anna,
Fazekas Réka, Bölönyi Alexandra, Buzás Ramóna, Gáspári
László

Mesélõ Muzsika
Iskolánkban november 4-én ismét a Mesélõ Muzsika
koncertsorozat egyik elõadását nézhették meg a gyerekek.
Telemann: Az iskolamester címû mûvét a Gödöllõi

Rivaldafényben a 4. osztályosok
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Szimfonikus Zenekar vonós együttese adta elõ,
közremûködött a Péceli Gyermek-és Ifjúsági Kórus, szólót
énekelt Tarnai Dávid.
Vezényelt és a mûsort ismertette Horváth Gábor a zenekar
vezetõ karmestere.
Az elõadáson iskolánk minden tanulója részt vett és a gyere-
kek igen figyelmesen hallgatták végig a darabot. Külön érde-
kesség volt, hogy egy gyerekkórus is szerepelt, sajnos a darab-
ból adódóan elég keveset, pedig még igazán hallgattuk volna
õket, olyan ügyesek voltak! A darabban egy meglepetésven-
dég is megjelent, a szamár (egy kisfiú szamárnak öltözve),
hiszen a darab végén ez hangzik el: „Nagy szamár az, aki a
zenét nem szereti!” Ezen a közönség igazán jót derült, és igen
jó hangulatban, élményekkel és sok-sok új ismerettel hagyták
el tanulóink a tornatermet, ami 1 órára ismét koncertterem-
mé változott! Köszönjük az élményt, kíváncsian várjuk a
következõ elõadást!

Botrágyiné Virágh Orsolya fuvolatanár

Szent Márton napja
Szent Márton legendája a IV. szá-
zadba nyúlik vissza. Márton 317-ben
született az akkori Savariában, a
mai Szombathelyen, majd a római
császár katonája lett. Ám egy
nagyon hideg téli estén Amiens
kapujában egy koldusnak elajándé-
kozta kabátja felét. Aznap éjjel
álmában megjelent neki Jézus, a kol-
dus alakjában. Ezek után felhagyott
a katonasággal és megkeresztelke-
dett. Márton sok jót cselekedett és

ezért püspökké akarták avatni, amivel õ nem értett egyet,
hiszen méltatlannak érezte magát erre a címre. Mikor
érte jöttek, hogy felszenteljék, elbújt egy libaólba, a libák
viszont a gágogásukkal elárulták õt. Ezek után 371-ben
püspökké avatták, és Tours püspöke lett.

November 11-ét, Márton napját lámpás felvonulással ünne-
pelték meg a német nemzetiségi oktatásban részesülõ
gyerekek. A Forrás Mûvelõdési Házban egy kis mûsort adtak
a diákok és énekelték a legismertebb dalokat. 
A Német Önkormányzat vendégül látta az iskolánk németül
tanuló diákjait, az igazgatót és a tanárokat. A házigazdák forró
teát, zsíros kenyeret és süteményeket kínáltak. 
Ezután a lámpásokkal világítva a templom körül sétáltunk.
Lencse Balázs kántor úr elmesélte Szent Márton legendáját és
megszólaltatta az orgonát is. Mindenki nagy érdeklõdéssel
hallgatta szavait és a különleges hangszert. 
Ezen a napon a gyerekekkel együtt emlékeztünk meg Szent
Márton püspökrõl és cselekedeteirõl. 
Köszönjük mindenkinek a segítségét és a támogatását.

Német nemzetiségi tanítók

Városunk lapját, a Kerepesi
Véleményt elõállító nyomda vezetõje

Cseszlai Róbert úr 
tíz rászoruló család részére

családonként egy havi tüzelõanyagot
ajánl fel unibrikett formájában, amit

szintén a vállalkozása állít elõ. 
Önkormányzatunk köszönettel 
veszi a nagylelkû felajánlást és a

Családsegítõ Szolgálatunk 
segítségével igyekszünk 

a legrászorultabb családoknak adni 
a tüzelõt, akik errõl értesítést 

kapnak.



Csicsergõ óvoda

November elején az óvodai élet a Márton nap körül forgott. A
csoportok, kicsik és nagyok egyaránt megismerkedtek Szent
Márton legendájával, az idõszak hagyományaival, jóslásaival.
Libás süteményeket sütöttünk együtt. Munkánk eredményét
ebéd után elfogyasztottuk.
A lámpás felvonuláshoz lampionokat készítettek minden
csoportban, amelyeket különbözõ mintákkal díszítettek a gye-
rekek. 

Német és magyar dalokat, verseket tanultak a gyerekek.

November 12-én, az esti órákban a családokkal együtt meg-
emlékeztünk a jeles napról. Idén a németes csoportok mellé
óvodánk hagyományos csoportjai is csatlakoztak. 
Felvonultunk közösen az óvoda elõtti téren lámpásainkkal,
miközben énekeltünk, verseltünk és csodáltuk lámpásaink
hosszú sorát. A gyerekek nagy izgalommal várták ezt a napot. 
Együttes énekünkkel zártuk az estét. Éneklés után vendégein-
ket libazsíros kenyérrel és forró teával kínáltuk. 
Köszönjük szépen a TÓTH PÉKSÉG felajánlását!

November 14-én a Süni, Fecske, Méhecske, Delfin és Teknõs
csoport a Forrás Mûvelõdési Házba látogatott el, ahol a Ludas
Matyi címû darabot nézte meg.

Meseliget óvoda

A Katica csoportba minden kisgyermek megérkezett már, így
teljes létszámmal várják a gyerekek az sok sok játékot, ame-
lyekkel az óvónénik megismertetik õket. Voltak már sétálni az
óvoda környékén, sütõtököt vásároltak a zöldségboltban, amit
megsütöttek és közösen elfogyasztottak.

A Halacska csoportba is folyamatosan érkeznek a legkisebbek,
akik már 13-an vannak. Jókedvûen ismerkednek a csoportszo-
bával, társaikkal, az óvodával. Az udvaron a nagyobbakkal is szí-
vesen játszanak.

Mindkét kiscsoportban november elsejétõl a beszoktatási
idõszakot lezárva elkezdõdtek a játékos kezdeményezések,
amelyeken a gyermekek nagy örömmel vesznek részt.

Pillangó csoportosaink az õszi zöldségekkel való ismerkedés
során zölségbábukat készítettek, amelyeket a gyerekek hazavi-
hettek. A legszebbeket a folyosón kialakított természetsarok-
ban ki is állították.

Maci csoportosaink október 20.-án a Petz piacon jártak, ahol
az õszi zöldségekkel, gyümölcsökkel ismerkedtek. Vásároltak
hagymát, uborkát, paprikát, a helyi kisboltban pedig káposztát,

ecetet, sót, cukrot. A gyerekek gyakorolhatták a vásárlás folya-
matát. Másnap a megvásárolt termékekbõl közösen salátát
készítettünk, amit a gyerekek hazavittek, otthon családtagjaik-
kal közösen elfogyasztották.

Óvodánkban november 4-én karácsonyi fényképezés volt.

November 13-án Maci csoportos focistáink közül 7-en részt
vettek Gödöllõn, a Bozsik- tornán. A több állomásból álló moz-
gásos játékokat mindenki végig játszotta, melynek végén a
szervezõk csokoládéval kedveskedtek minden résztvevõnek.

Szintén november 13-án csoportunkból több szülõ is részt vett
az iskola által szervezett Szülõi fórumon, melynek témája a
hatévesek életkori, lélektani sajátosságai és az iskolaérettség
volt.

November 14-én Katica, Pillangó és Maci csoportosaink a Forrás
Mûvelõdési házba megnézték a Ludas Matyi címû mesejátékot. 

Szivárvány óvoda

Manócska csoportosaink az õsz szépségeivel ismerkedtek.
Sétáltak az óvoda környékén, elmentek a zöldségboltba, ahol
az õszi gyümölcsöket, zöldségeket nézték meg és a vásárlás
folyamatával is megismerkedtek, illemszabályokat gyakoroltak.
Köszönjük Terike néninek az ajándékba kapott „arany-
mazsolát”!
November 11-én a Márton napi szokásokról beszélgettek,
ludakkal kapcsolatos dalokat énekeltek és dalos játékokat ját-
szottak.

Napocska csoportosaink október 11-én a Kerepesi Szabó
Magda Könyvtárba látogattak, ahol a könyvek mellett a Márton
napi szokásokkal is megismerkedhettek.
A Napocska csoportos gyermekek nevében köszönjük
Gróf Józsefné, Ági néninek és Kovács Ramóna anyukájá-
nak a csoportunknak ajándékozott mesekönyveket!
Hasznát vesszük a csoportban. Szintén köszönjük az õszi
képeket Tóth Bence anyukájának, ami a csoportunk
dísze lett és jól szemlélteti gyermekeink számára az õsz
jellemzõit.

Margaréta csoportosaink is a Könyvtárban jártak, valamint a
szerdai túra napokon õszi terméseket gyûjtöttek

A Gyöngyvirág csoportban befejezõdött a kiscsoportosok
beszoktatása. Szívesen jönnek óvodába. Novembertõl
megkezdõdtek a kezdeményezések, a gyerekek aktívan vesz-
nek részt a tevékenységekben. Gyakorolják az együttjátszást,
az óvodai szokásokat.

November 14-én a Forrás Mûvelõdési Házban megtekintettük
Ludas Matyi címû mesejátékot. Ez jó alkalom volt a Márton
napi tevékenységeink lezárására.
Köszönjük Lipai Józsika apukájának az óvoda
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A Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár, az írónõ halálának 7. évfordulója alkalmából
november 19-én megemlékezést és koszorúzást tartott a Szabó Magda emlékmûnél. 
Az esõs idõ ellenére, 25 fõ jelent meg a megemlékezésen, az írónõ életútját Ágó
Katalin méltatta, Szabó
Magda idézeteket és a
Madár címû verset a
könyvtár vezetõje
olvasta fel, egy
gyönyörû népdal pedig
Trubin Beáta oper-
aénekes elõadásában
hangzott el.
Koszorút helyezett el:
Kerepes Város Önkor-
mányzata; Szabó
Magda Városi és Iskolai
Könyvtár; Kerepes
Város intézményei;
Tasi Géza (Szabó Magda jogutóda) és a Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület, virág-
gal emlékezett meg a Szász házaspár.
Szabó Magda Kossuth-díjas magyar költõ, regény- és drámaíró, mûfordító, az egyik leg-
többet fordított magyar író, ma is töretlen népszerûségnek örvend, hisz az idén a
közönségszavazatok alapján a Lélekpillangó életmûdíjat Szabó Magda kapta.
(A jelöltek között Weöres Sándor költõ és Ranschburg Jenõ pszichológus szerepelt). A
Lélekpillangó Program magánszemélyek kezdeményezésére két éve indult azzal a cél-
lal, hogy felhívja a figyelmet azokra az útmutató emberekre, akik munkásságukon
keresztül, haláluk után is hozzájárulnak az emberek személyiségfejlõdéséhez. Az elsõ
díjat Szepes Mária kapta, büszkék vagyunk arra, hogy Szabó Magda lehetett a második
év posztumusz díjazottja. 
„Csak azok halnak meg, akik egész életükben nem csináltak semmit. Aki tett
valamit, nem magáért, hanem másokért, mindenkiért, az megmarad.” (Szabó
Magda: Álarcosbál)                                                        G. Tóháti Ilona könyvtárvezetõ

SZABÓ MAGDA: 

ÕSZ
Ilyenkor már csak a felleg kövér
meg az esõ, mely bõ kontyát kibontja,
ám apad a víz a rakpart kövén,
s a hegyek és fák sorvadnak naponta.
Fogy az erdõ, a színét váltja, bágyadt,
sovány a város, olyan egyszerû lett:
nyurgább a kémény, horpaszak a házak,
hajnal s alkony közt a rés egyre szûkebb.
A tömör levegõ is lefogyott,
keskeny, hasít, és hajlik, mint a penge,
a szenvedély nem tombol, csak morog,
vackot keres, megbúvik a szívekbe.
A vidék is sovány. Diója csörren,
a mustja csorran, mégis ösztövér.
Benned nézem magam már, mint tükörben,
s oly mindegy, én sovány vagyok, kövér.
Köd birkózik az ideges szelekkel;
meddõ az írás. Mégse voltam meddõ.
Csörög a vers. A termésem kinek kell?
Te gyûjtöd be s a kékszemû jövendõ.
Mit feleljek, ha megkérdez az õsz?
Kopár a hegy, vetkõzik a faág.
A visszhang sem volt sosem ismerõs,
mért volna ismerõs a némaság?

Szabó Magdára emlékeztük

DELFIN GYÓGYSZERTÁR
2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 102. Tel.:06-28-999-050

Szolgáltatásaink: 

• teljes körû gyógy-
szertári ellátás,
vénykiváltás, 

• rövid határidõvel
egyedi igények
szerinti gyógyszer-
készítés,

• lejárt vagy fel nem használt
gyógyszerek begyûjtése,

• intézmények ellátása, vállaljuk a
közületi megrendelõk gyors,
szakszerû kiszolgálását

• széles gyógytermék paletta, egyszerû
és összetett gyógynövényteák, 

• homeopátiás szerek, Schüssler-sók
• tápszerek, beteg- és csecsemõápolási

cikkek,
• kötszerek, fertõtlenítõszerek, 
• gyógyvizek
• Kaqun víz, Kaqun gél
• kozmetikai termékek 
• házipatika, elsõsegélycsomag

összeállítás
• •mentõláda feltöltése
• népszerû saját termékeinkbõl

néhány: citromos hidratáló kézkrém,
rozmaringos fájdalomcsillapító
krém, kamillás popsikenõcs

• rövid idõn belül beszerezzük a
gyógyszertár kínálatában nem
szereplõ speciális gyógyszereket,

homeopátiás szereket, gyógynövény
készítményeket

• ingyenes patikai újságok

Patikánkban végzünk:
• testsúly, testzsírtömeg mérés (ingye-
nes)
• vérnyomás mérés (ingyenes)
• összkoleszterinszint mérés (önköltségi
áron)
• vércukorszint mérés (önköltségi áron)
• össztrigliceridszint mérés (önköltségi
áron)

Nyitva tartás:

Hétköznap: 8 – 20 óráig 
Szombaton: 8 – 15 óráig

Vasárnap: zárva

Egészségpénztár és bankkártya
elfogadóhely.

Hosszú nyitva tartás! 

Kitûnõ parkolási lehetõség!
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KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Ez az egyetlen szobor Kerepes Város
temetõjében, fõ helyen áll. Kerepes mind-
össze 15 hónapja lépett feljebb a magyar
települések rangsorában, lett város. A
magasabb rang kötelezettségekkel is jár.
Településünknek meg kell felelnie a több
évszázados múlt alapján reá háruló
igényeknek, többek közt a közeli fõváros
különféle igényeinek. Ezek közül az ide-
genforgalom az, amiben igen sokat kell
fejlõdnünk, viszont korlátlanok a
lehetõségeink, s bevételeink is ilyen
arányban nõhetnek. 

Kerepes nem akármilyen hely volt a
múltban. Fõútját, a 3-as számú fõútat  nyu-
godtan nevezhetjük a „Történelem
Fõútjának”  is. 1751. augusztusában Mária
Terézia osztrák császár haladt végig rajta
udvartartásával, amikor Grassalkocich
fõherceget, kedvenc alattvalóját látogatta
meg gödöllõi kastélyában. Ehhez a
látogatáshoz fûzõdik a fõúrnak egy, a helyi
közszájon is fellelhetõ története,
legendája. Egy korábbi fogadalma szerint:
„ha a császárnõ kastélyomat megtisztelé,
úgy azt Néki szánkón lehessen megteende-

ni…” Mivel a látogatás a nyár derekán
történt, hogy hû legyen szavához, sóval
szóratta  föl az utat 7 km hosszan. Már
pedig ez, akkor azt jelenti, hogy valahol
Kerepes szélén kellett elkezdenie a „hóké-
szítést…

Jó 100 évvel ezután Sissi és Ferenc
József  osztrák császár és magyar király
kapja meg a kastélyt jegyajándékként,
esküvõjük alkalmával. Nagy
valószínûséggel õk is ámulatba ejtették
néhány alkalommal Kerepes lakosságát
királyi menetükkel.  Tudott, hogy évente
több alkalommal keresték fel gödöllõi
rezidenciájukat. Különösen Sissi szerette
ezt a nyári kastélyt, számára nagyon terhes
volt a császári udvar légköre.

Ezen az útvonalon járt az 1600-as évek
„VOLÁNBUSZ”-a.  Delizsánsz, amely a
Fõvámtértõl a felvidéki Eperjesig közleke-
dett. Eredetileg postajárat volt, majd sze-
mélyszállításra is használták. Kerepes
volt az elsõ lóváltó hely, melynek
nyomai ma is fellelhetõk, a
közbeszédben ma is benne van. Petõfi
is, biztosra vehetõen használta ezt az

alkalmatosságot. Petõfi anyjának kései
rokonsága ma is itt él Kerepesen. Hrúz
Ádám kocsmája az ’50-es évekig
mûködött (a Terike Zöldséges mellett),
majd elszenvedte az államosítást.
Idõsebbek elmondása alapján a bejárattal
szemben életnagyságú Petõfi kép volt a
falon. A költõ, szinte biztosra vehetõ,
hogy megfordult az ivóban. Tudott, hogy a
környéken több helyen (Csömör,
Domony, Aszód) volt érdekeltsége  a
Petrovics családnak.  A ház ma is áll,
emléktábla hirdeti a valót. Kerepesnek
rangja volt a múltban, amivel jól kell
„gazdálkodnunk” a jövõben is!

Egyébiránt az agglomeráció erõteljes
fejlõdését a fõváros is természetébõl
fakadóan elvárja.  Ma, mi vagyunk a köz-
vetlen kiszolgáló zóna, 5-10 év múlva
pedig már lehet Budapest része leszünk,
kék busszal és társaival.  Ebbe a klubba
nem lehet koszos cipõvel belépni!

Nepomuki Szent János-szobrunk, aki
az utazók védõszentje is, nagyon rossz
állapotban van — sürgõsen felújításra
szorul!

Az Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub 50. születésnapja
2014.október 17-én, a Szilasligeti Közösségi Házban —
mûködésének helyszínén - ünnepelte az Együtt-Egymásért
Nyugdíjas Klub megalakulásának 50. évfordulóját. Franka
Tibor polgármester és jelenlegi vezetõjük, Dudás Jánosné

köszöntötte ez alkalomból az egybegyûlteket. Gizike néni
meghatottan emlékezett a kezdeti lépésekre, a közös
munkákra, erõfeszítésekre, közös élményekre, kirándulásokra,
valamint egykori vezetõjükre: Tamás Jánosnéra, s azokra a
nyugdíjas társakra, akik már nem ünnepelhetnek velük.

A megindító visszaemlékezést versek követték: Husz
Lászlóné, Fehér Istvánné és Fentõsné Judit elõadásában, majd
a NYU-SZI csoport A kis púpos és a többiek c. elõadása
csalogatott mosolyt a nézõk arcára. A Forrás Mûvelõdési Ház
is készült meglepetéssel: a Pódium színház alapító
mûvészeinek elõadásában egy operettekbõl és örökzöldekbõl
összeállított fergeteges mûsorral kedveskedett az „ünnepel-
teknek”.

Természetesen nincs szülinap torta nélkül! Az ünnepi dél-
utánt egy óriási - 100 szeletes - torta koronázta meg, melyet
jóízûen fogyasztottak el a jelenlévõk.

Kerepes város Önkormányzata és a Forrás Mûvelõdési ház
dolgozói ezúton, és itt is gratulálnak az együtt töltött évekhez
a klub tagjainak, további sok közös sikert, élményt kívánva

Képeslapok Kerepesrõl…
Indoklás a Nepomuki Szent János szobrunk értéktárba történõ felvételérõl 
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KEREPESI VÉLEMÉNY

Október elején, amikor még nagyon jó
idõk voltak (Emlékeztek? Nem volt olyan
régen!) a Napfény Háza és a Biztos Kezdet
Gyerekház közös kirándulásra ment a jász-
berényi állatkertbe. Nagyon jó volt! Voltak,
akik a buszozást élvezték legjobban, mások-
nak a macik, a földi malacok vagy a hiénák
tetszettek a legjobban. 

Többen megkérdezték, hogy a két intéz-
mény hogyhogy együtt kirándul? A válasz
egyszerû: igazából ez nem kettõ, hanem egy.
Bonyolult? Megmagyarázom. Képzeljétek el,
hogy van egy nagy kalap. Szép hosszú neve
van: Kerepes Város Szociális
Alapszolgáltatási Központ. Ebbe minden
beletartozik: az idõsekrõl, családokról,
gyermekekrõl, betegekrõl, fogyatékkal
élõkrõl való gondoskodás minden fajtája.
Még kutyaésszel is látszik, hogy ez egy
nagyon fontos intézmény, elõbb vagy utóbb
mindenkinek szüksége lesz rá. 

Ebben a hosszú nevû „kalapban” vannak a
különféle szolgáltatások. 

• Akinek kicsi gyereke van, annak a
Mosoly-Vár Gyerekházat érdemes megis-
mernie. Én is voltam már ott. Sok-sok babá-
val játszottam, tetszettek nekem, én is nekik,
így kölcsönösen jól éreztük magunkat. Érde-
mes betérni hozzájuk, akár csak egy órára is,
hiszen a gyerekek biztos jól fogják érezni
magukat, a szülõk meg hasznos tanácsokat
kaphatnak. És ha szerencsétek van, még
velem is találkozhattok! 

• Ha a családban van valami gond (akár
csak annyi, hogy átmenetileg megszorultak,
és nem tudják, kihez forduljanak segítségért),
akkor a Családsegítõ Szolgálathoz
érdemes fordulni. Õk mindenben segítenek,
tanácsot adnak. Sokan azért nem mernek
odamenni, mert „hivatalos embernek” tart-
ják az ott dolgozókat, és félnek a sok-sok
bonyolult ügyintézéstõl. Ennél nagyobbat
nem is tévedhettek! Egy kiskutya megérzései
sosem csalnak, én tudom, hogy a lányok
valóban azért dolgoznak, hogy a hozzájuk
fordulók gondjaitt megoldják. És ha valami
bonyolult ügyintézést igényel, azt is õk fogják
megcsinálni.

• Ha a gyerekekkel van valami gond
(iskolai baj, rossz társaság, stb.), akkor a

Gyermekjóléti Szolgálathoz érdemes for-
dulni. Az ott dolgozókat is ismerem, tudom,
hogy a gyerekek érdekei vannak mindig a
szemeik elõtt. Sokan félnek szólni nekik, ha
baj van, mert „elveszik a gyereket”. Ez buta-
ság! Mindent megtesznek, hogy a kicsiknek a

legjobb legyen, eszükben sincs „intézetbe
adni” õket. 

• Ha betegség, öregség, vagy valami hir-
telen krízis miatt van baj, hogy meleg ételhez
jusson valaki, akkor a szociális étkeztetést
lehet igénybe venni. Ez is nagyon jó dolog!
Minden hétköznap házhoz viszik az ebédet,
csak a kapuig kell kimenni érte. Sokak szerint
szégyen, ha már nem tudnak fõzni, ezért
inkább nem kérnek segítséget. Pedig semmi
szégyen nincs abban, ha engedjük, hogy más
segítsen, ha kell! 

• Elõfordul, hogy egy családban idõs vagy
beteg ember van, akirõl gondoskodni kell.
Ilyenkor jön jól a házi segítségnyújtás, ahol
a gondozónõk segítenek bevásárolni, takarí-
tani, gyógyszert kiváltani, vagy bármi mást
megcsinálni, ami a háznál adódik. Sokak sze-
rint ez a család dolga, ami persze igaz is, de
ha a fiatalok dolgoznak, vagy messze élnek,
akkor ki gondoskodjon öreg, beteg
szerettükrõl? Ilyenkor kell kérni a házi segít-

ségnyújtást. Tudjátok, hány balesetet, elesést
el lehet kerülni csak azzal, hogy egy kedves,
mosolygós gondozónõ elvégzi a legnehezebb
munkákat? Mennyivel könnyebb, ha nem kell
kórházba menni, mert valaki segít a fürdés-
ben, kiváltja a gyógyszert, itatja a rászorulót?

Így a néni/bácsi még sok-sok évig önellátó
maradhat, teljes életet élhet!

• Azok, akiknek a családjában fogyatékkal
élõ van, már tudják, hogy a Napfény Háza
nyitva áll számukra. Higgyétek el, sokkal telje-
sebb, boldogabb annak az élete, aki közösség-
be jár, barátok veszik körül. Nem mellékesen
én is ott vagyok, és mindent megteszek, hogy
a klubba járók jól érezzék magukat

• .Látjátok, ebbe a nagy kalapba szinte
minden beletartozik. A gazdim és kollégái, és
persze legfõbb segítõjük, azaz én, egy közös
csapatot alkotunk. Mindenki besegít minden-
hol, ahol szükség van rá. Nyugodtan menje-
tek be a Szabadság úti házunkba (amit csak
„Családsegítõnek” emlegetnek), vagy a
Wesselényi utcában a Napfény Házába!
Kövessétek nyomon életünket a facebook-
on is (Mosoly-Vár Gyermekház Kerepes, és
Napfény Háza Kerepes)! Legközelebb már a
téli készülõdésrõl írok nektek. Addig is
legyetek jók!

Panka meséi 12.

Kik is vagyunk valójában?
Sziasztok! Panka vagyok. Foglalkozásom: terápiás kutya. Fajtám: mudi. Kerepesen dolgozom, a Napfény Házában. Ottani kalandja-
imat írom le nektek.
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KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Megkezdõdött a fûtési szezon és ezzel egy idõben
megjelenhetnek a tûzifával házaló, portékájukat személyesen, szóró-
lapon vagy interneten keresztül hirdetõ árusok is, akik minden évben
több tucatnyi embert csapnak be.  

Az alkalmi fakereskedõk találékonysága kimeríthetetlen. Olcsó
árujukon különbözõ módszerekkel szeretnének túladni, minél
nagyobb haszonnal. A leggyakoribb trükk a tûzifa beáztatása és a
mérlegek elállítása. Gyakori módszer továbbá, hogy a tároló alját
nehezékkel rakják meg és arra pakolják rá az eladásra kínált fát,
amely így jóval nehezebbnek tûnik, mint amennyi valójában. A
gyanútlan vásárló csak a tûzifa kipakolását követõen eszmél rá, hogy
átverték. További veszélyforrás, hogy az árusok az értékesítés
alkalmával - különbözõ ürüggyel — bejutnak a vevõ lakásába, elterelik
a sértett figyelmét és eközben értékeket tulajdonítanak el. 

Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy lehetõleg ne vásárol-
janak olyan faárustól, aki jóval a kereskedelmi ár alatt kínálja a
portékáját. Fontolják meg a jónak tûnõ ajánlatot! 

Mindenki csak olyan tüzelõanyagot vásároljon, melynek
ellenõrizhetõ a származása, a minõsége és a szállító rendelkezik a
megfelelõ okmányokkal.

REMÉNY
- itthon, Kerepesen -

A házfalakon árnyékok táncolnak a szél halk zenéjére, és a
naplemente, mint a fények nagy mágusa, úgy varázsolja szürkés
árnyak erdejévé a játszóteret. Néptelen már a hely, és a nyir-
kos padok alatt meghúzódva álmodik a csend. Különös és
szokatlanul meleg õszi napokat élünk meg mostanában, és a
fûben szerényen megbújva aprócska kék, sárga és lila virágok
nyílnak. Az álomittas déli szél rendesen becsapta a gyanútlan
flórát. Ugyanekkor az évszakhoz illõ, halott falevél is ropog a
talpunk alatt, és szakadt választási plakátokat is zörget a szél. A
lebukó Nap vöröses-sárga izzást fest az ablakokra. Aztán a
szertelen, alkalmi fények lobogása mindig sietõsen, egyik
pillanatról a másikra tûnik el. Õsszel a zöld lombok szomorú
sorsán túl, valami mindig meghal bennünk is, valami nehezen
megnevezhetõ hangulati elem, amit egyénre szabva érzünk
fontosnak. És várunk valamire. Valamire, ami lezárja ezt az
évet. Igen, várjuk a karácsonyt.

Most este van. Valahonnan, nagyon halkan, Sky Saxon Wild
Roses címû dala hallatszik. Az ablakon át nézem az esteledés
jeleit, és gondolkozom a természet üzenetein, és a politikán.
A téren túl, a lenyugvó Nap már csak sejtelmes derengéssel
jelzi útját. Ezeken a köhögéssel terhelt, hûvös estéken már
hamarabb csendesedik el a város, és ha képzeletünk kapacitása
engedi, akkor az idõtlenség bódult mélységeinek hangulata is
elringathat, és a végtelen világ mámorító muzsikáját is hallhat-
juk. Azonban a kerepesi valóság nem ennyire idillikus. Megvallom
õszintén, hogy karácsony ünnepéhez közeledvén már szíve-
sebben írnék kizárólag valami szívmelengetõt, de a közéleti
hangulat most még mást sugall. Bár a választási felejtés
távolsága nõ, azonban átível rajta még néhány gondolat.

Azt hiszem, amikor ezeket a sorokat olvassák, az Alföldi-
téren már az utolsó Laukó - portrét is letépte a szél, és az õsz
igazi díszletei zavartalanul létezhetnek. Egy választás során az
emberi akarat és vágyakozás sokszor nincs összhangban a rea-
litással, amely ebben az esetben a körülmények összességét
jelenti. Mert van, akit azért nem választottak meg, mert még
nem ismerik, és van, akit azért nem, mert már ismerik. Régi
mondás, jó mondás! Ha az ellenzéki magatartás nem változik,
akkor mindig lesz muníció az ilyen hangvételû írásokhoz is,
mint ez. Sajnos, mint hajnali köd a fák között, úgy lebeg a kere-
pesi ellenzék oszlopos tagjai körül a gyanú, amely nem más,
mint észlelése a tõlük megszokott és prolongált, különös visel-
kedésformába ágyazott tevékenységnek, amely egyáltalán nem
segíti elõ városunk fejlõdését. Kár. Hiába került választáskor
homok az ellenzéki önigazolási mechanizmus fogaskerekei
közé, és hiába fulladt bûntudatba, vagy éppen önvádba
részükrõl az elveszített illúzió, a gyûlölet motorja nem állt le.
Pedig idõt kellene szánniuk arra, hogy önvizsgálatot tartson a
lelkiismeretük. Kerepes lakosságának semmi haszna nincsen a
választási eredmény utáni, függetlennek és liberálisnak mondott
nyafogásból. Félre kellene tenniük az egyéni sérelmeket, mert
a város igazi fejlõdéséhez minden ember akarata, és egyetérté-
se kell! Ez lenne az ideális. Az izgága türelmetlenség, és a fan-
táziátlan locsogás semmire sem jó. Meg kell tehát szabadulni az
ellenzéki kampány förtelmes törmelékeitõl! Szerencsére a
gyõztes, kétharmados többség magában hordozza a jó mûködés
reményét.

Újra átnézve az ÖKE - programját, megállapítható, hogy
józan gazdálkodással, és szigorú pénzügyi politikával a leírtak
megvalósíthatóak. Úgy legyen! Azonban a városiasodás felé
tartó elsõ komoly lépés, vagyis a városközpont helyszínének kivá-
lasztása, - amely máris heves vitákat váltott ki -, valószínûleg a
lakosság széles körének bevonásával képzelhetõ csak el.

Kellemes ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak!

Kovács Ferenc

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
A 2015. ÉVBEN INDULÓ RENDÕR

SZAKKÉPZÉSRÕL
A Rendõrség rendészeti szakközépiskolai, érettségire épülõ, nappali
tagozatos szakképzést indít az országos képzési jegyzékben
szereplõ rendõr szakképesítés megszerzésére. Az iskolai végzettség
a rendõrségnél tiszthelyettesi, zászlósi beosztás betöltésére jogosít.
Jelentkezni a következõ (Adyliget, Körmend, Miskolc, Szeged) szak-
középiskolákba lehet:

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola 2094
Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3., Telefon: 06-1-391-3545,
www.arszki.hu

A 2015. szeptember 1-jén induló képzés jelentkezési határideje: 

2015. február 13.
A jelentkezés feltételei között szerepel többek között a jelentkezés
évében betöltött 18. életév, a magyar állampolgárság, az állandó
belföldi lakóhely, a büntetlen elõélet és a hivatásos szolgálat vállalá-
sa. A felvételi döntésre az iskolai szakmai mûveltségi teszt és a
pályaalkalmassági vizsgálatok eredménye alapján kerül sor.
A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot (jelentkezési
egységcsomagot) az Országos Rendõr- fõkapitányság
(www.police.hu), a rendészeti szakközépiskolák, valamint a megyei
(fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok honlapjáról lehet letölteni. A fel-
vételi eljárásról és a követelményekrõl a rendészeti szakközépisko-
lák tanulmányi osztályai adnak felvilágosítást. 
A rendõri hivatást választó érdeklõdõk jelentkezését várják a ren-
dészeti szakközépiskolák! 

Helikopterrel 
a falopások ellen

A Gödöllõi Rendõrkapitányság munkatársai 2014. november 09-én
közbiztonsági akciót tartottak. Az akció célja a Gödöllõi
Rendõrkapitányság illetékességi területén a falopások és
terménylopások és más vagyon elleni bûncselekmények megelõzése.
Az akcióban a rendõrökön kívül polgárõrök, erdészek, mezõõrök
vettek részt, mintegy ötvenen, 20 gépkocsi és 1 helikopter. 
Az akció során 60 gépkocsi, valamint 95 személy került ellenõrzésre,
mely során 9 fõvel szemben helyszínbírság, 2 fõvel szemben köz-
igazgatási bírság került kiszabásra, 2 gépkocsivezetõt kisebb súlyú
közlekedési szabálysértés miatt az intézkedõ rendõrök
figyelmeztetésben részesítettek.  

Gödöllõ Rendõrkapitányság

Trükkös faárusok
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