
Lásd még a 2. és a 12-13. oldalon!
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Ünnepségeink közt kiemelkedetett az 1848-as márciusi
forradalom évfordulója alkalmából a Forrás Mûvelõdési
Házban lezajlott hangulatos rendezvény. Az elõadást a
Széchenyi István Általános Iskola diákjai mutatták be. Az
ünnepségen dr. Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkára olvasta fel ünnepi beszédét. Az ese-
mény népzenészek vezette fáklyás felvonulással, majd a hõsi
emlékmû megkoszorúzásával fejezõdött be. Érdekességként
említjük, hogy civil szervezetek a Hrúz háznál is szerveztek
megemlékezést aznap délután, mely színtén koszorúzással
végzõdött Balogh Pista bácsi hívására és örömére.

A hónap legjelentõsebb eseményének minden kétséget

kizáróan a Magyar Zászló és Címer Napjának megünnep-
lését tekinthetjük. Március 16-án Paár Tibor koreográfiájára
200 fiatal jelenítette meg zenére az élõ nemzeti zászlót. A ren-
dezvényen részt vettek az iskolás gyermekek mellett kerepe-
si civil szervezetek, a mogyoródi Sándor Huszárok, valamint a
Történelmi Vitézi Rend tagjai alkotta Nemzeti Lobogó
Társaság, akik hozták magukkal a magyarság több ezer éves
történelmébõl ismert zászlósort. Az országosan is
kiemelkedõ, különleges rendezvényt Kun Szabó István
vezérõrnagy, a Honvédelmi Misztérium társadalmi
kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkára nyitotta meg
Franka Tibor polgármester társaságában. Az esemény
jelentõségét mutatta, hogy az országos TV is közvetített
részleteket belõle, s bár az eseményre közvetlenül a nemzeti
ünnepünk utáni napon, s akkor is munkaidõben került sor,
mégis igen jelentõs létszámú nézõközönség tapsolta meg a
lelkeket is megmelengetõ látványosságot. A mûsor végén
Polgármester Úr bejelentette, hogy a következõ évre ver-
senyt ír ki a többi magyar település számára, hogy hasonló
színvonalas rendezvénnyel emlékezzen az ország a magyar
nemzeti színek hivatalos meghatározásnak napjára, a Kormány
által elindított Magyar Zászló és Címer Napjára. Képeinket
lásd a 12-13. oldalon

Megcsodálhatta a közönség a Forrás Mûvelõdési Házban a
Tart és Ragyog címet viselõ kiállítást, melyben Balogh

Márciusi eseményeink
Rendezvényekben, mégpedig kiemelkedõ eseményekben bõvelkedett Kerepesen a március. Elég, ha csak azt
említjük, hogy eseményeinken két alkalommal fogadhattunk államtitkárt, akik nem csak jelenlétükkel emelték az
ünnepeink rangját, hanem méltató beszédet is mondtak. Velünk volt Vécsey László országgyûlési képviselõ, és
Szûcs Lajos, Pest megye Közgyûlésének korábbi elnöke. A Kerepesi Polgármesteri Hivatalban tartotta a járás tele-
püléseinek polgármesterei és polgárõr vezetõi részére Farkas Imre rendõr alezredes a Gödöllõi
Rendõrkapitányság elmúlt évre vonatkozó közbiztonsági beszámolóját. Ugyancsak Kerepesen tartotta a
Klebelsberg Intézményfenntartó Intézet nevében a járás összes iskolájának vezetõsége jelenlétében a tankerüle-
ti értekezletet Pánczél János igazgató.

Tart és ragyogÍzelítõ Kerepes helytörténetébõl

Ízelítõ Kerepes
helytörténetébõl

Az iskolások mûsorán

Fáklyás koszorúzás a hôsi emlékmûnél
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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, kerepesivelemeny@gmail.hu, telefon: 06-30-335-9050. 
Anyagleadási határidõ: tárgy hó 15-e. 

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

Ramona és Hortobágyi László remek alkotásaiban gyönyör-
ködhettünk. A habán stílusú kerámiák és a fotók február 27-
tõl március 18-ig voltak látogathatók.

Március 21-étõl április 19-ig tart nyitva az Ízelítõ Kerepes
Helytörténetébõl, Néprajzából, és Étkeibõl címet viselõ
kiállítás, melyet a Horváth Klára elnök által vezetett Kerepesi
Értéktár Bizottság szervezett. Megtisztelte jelenlétével

Kisfaludy Aranka, a Pest Megyei Önkormányzat Értéktár
Bizottságának elnöke, aki szintén méltatta a kerepesi
értékmentés jelentõségét, mely hozzájárul Pest megye és a
magyar nemzet értékeinek és gazdag hagyományainak
megõrzéséhez. A megnyitó napján a kiállított tárgyakon kívül
rendkívül érdekes módon mutatták be a kerepesi hagyomá-
nyokat, a brdovce (tót lakodalmakban elengedhetetlen,
egyenként, kézzel sodort, húslevesbe való csigatészta), a
szoknyaráncolás fortélyát és a potkontyik kötést és több más
érdekességet. A kiállítást ez alkalommal is rangos személyiség
nyitotta meg, Rezi-Kató Gábor az Esztergomi Vármúzeum
igazgatója. A népes vendégsereget a szervezõk hatalmas
üstökben fõtt, ízletes babgulyással és hozzá illõ itókával ven-

dégelték meg, de már a forgatag során is sûrûn jártak a külön-
féle káposztás süteményeket kínáló asszonyok.

Ugyancsak a helyi Értéktár szervezte meg településünk
egyik hírességének, Hlavathy Somló Sárinak, a

képzõmûvész és költõ asszony halálának évfordulója
alkalmából a temetõi megemlékezést.

A nemrégiben alakult civil szervezetünk, a Nyuszi
Egyesület hétfõnként megtartotta klubnapjait a Szilasligeti
Közösségi Házban. Közösen ismerkedtek a foltvarrás, hímzés,
virágkészítés, horgolás, szabás- varrás rejtelmeivel, de akadt,
aki inkább sakkozott, kártyázott vagy szellemi vetélkedõn vett
részt, sõt még meridián tornával is frissítették magukat.

Szomorú esemény is történt, dr. Barabás Gábor, a város
díszpolgára temetése. Doktor urat igen jelentõs sokaság
kísérte végsõ nyughelyére, annak ellenére, hogy a szertartás
és a sírba helyezés Cinkotán történt. A kerepesiek kedves
háziorvosát Franka Tibor polgármester búcsúztatta, majd
Koncz Zoltán lelkipásztor temette, kerepesi asszonyok a sír
mellett egy szép régi énekkel járultak hozzá gyászhoz.A teme-
tésre sokakkal együtt koszorúval érkezett Vécsey László
országgyûlési képviselõ is.

Rendkívül örömteli, hogy ennyi jeles eseményrõl számolha-
tunk be, ám tartalmas, fényképes beszámolót az újság
terjedelme miatt ezekrõl lehetetlen közölni. Ezért elnézést
kérünk mindenkitõl, aki bõvebb tartalommal és több fénykép-
pel szerette volna viszont látni az emlékezetes
rendezvényeket. Ennek az egyébként érthetõ kívánságnak
szokásunkkal ellentétben, ez alkalommal nem tudunk eleget
tenni. Lapunk így is 4 oldallal terjedelmesebb lett a szokottnál.

Windhager Károly fõszerkesztõ

Nagy László igazgató úr megnyitja
a tankerület konferenciáját

Megemlékezés 
Somló Sári 
sírjánál

Kerepesi asszonyok 
énekelnek 
dr. Barabás Gábor 
temetésén

Polgármesterek és rendõrtisztek a tanácsteremben
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Beavatkozóként való részvétel a
Hungaroring Sport Zrt. és az
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelõség
közötti bírósági eljárásban 

Vig János ezzel kapcsolatban
megkérte az ügyvédnõ írásos vélemé-
nyét. Dr. Mezei Julianna ismertette,
hogy államigazgatási határozat alapján
bírósági felülvizsgálat folyik. Mivel az
eljárásban jogkérdésrõl van szó, nem
tartja szükségesnek a beavatkozást.
Képviselõ úr elfogadta a magyarázatot.

A képviselõk egyhangú szavazással
úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt
a bírósági eljárásban.

Rendeletalkotás a településképi
véleményezési eljárásról 

Kovács Beáta fõépítész ismertette,
hogy még 2013-ban döntött a testület a
rendeletalkotás szükségességérõl, mely
lehetõséget ad arra, hogy a polgármes-
ter megfogalmazza észrevételeit; java-
solja, nem javasolja, vagy feltétellel
javasolja a mûszaki dokumentációt az
építési engedélyezési eljáráshoz,
fõépítészi vélemény alapján. A település-
képi bejelentési eljárásra vonatkozó
rendelet elõkészítése folyamatban van.

Franka Pál Tibor utalt arra, hogy az
építésügyi hatósági munka átkerült a
járáshoz és e nélkül a rendelet nélkül
még rálátásuk sem lenne, milyen
kinézetû épületeket kívánnak építeni, s
beavatkozni is csak így tudnak, ha a ter-
vezett épület nem illene bele a
városképbe. A képviselõk egyhangúlag
támogatták a rendeletet.

Az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésérõl szóló rendelet
módosítása 

A szükségessé vált módosítást a
képviselõk egyhangúlag megszavazták.

Kerepes Város 2015. évi költség-
vetése

Szabó Anikó a Pénzügyi Bizottság
elnöke és Jakab Mariann a Település
Fejlesztési Bizottság elnöke kezdemé-
nyezett kisebb átcsoportosítást a terve-
zethez képest, melyet a képviselõk jóvá
is hagytak.

Kristóf Jánosné könyvvizsgáló a
rendeletet jogszerûnek lés szakszerûnek
minõsítette.

A rendeletet 9 IGEN-nel fogadták el, 2
NEM és 1 tartózkodás szavazat mellett.

Az Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló ren-
delet módosítása 

Szabó Anikó a Pénzügyi Bizottság
elnöke javasolta a jegyzõ, az aljegyzõ és
a polgármester függelmi viszonyainak
egyértelmûsítését. A módosítást 9 sza-
vazat támogatta, 3 ellenében.

A képviselõk és bizottságok tag-
jainak tiszteletdíjáról és
költségtérítésérõl szóló rendelet
módosítása 

Nagy Irén nem értett egyet a társel-
nöki tisztség bevezetésével, amely éven-
te bruttó 317 ezer forint kiadást jelente-
ne. Franka Pál Tibor azonban indokol-
ta, hogy a nemzetiségek képviselete
érdekében döntöttek a bizottság össze-
tételének, hatáskörének és feladatának
módosításáról Végül a határozatot 12
egyhangú szavazattal hozták meg. Magát
a rendeletet azonban 9 IGEN és  3 NEM
szavazattal módosították.

A pénzbeli és természetbeni szo-
ciális ellátások helyi szabályozásáról
szóló önkormányzati rendelet meg-
alkotása 

Dr. Vaszil László ismertette, hogy a
központi szabályozás megváltozik, a
szociális ellátórendszert átalakítják, s a
járásoktól a településekre átkerült téte-
lekhez központi költségvetési hozzájá-
rulást nem adnak. Emiatt a város
kiadásai jelentõsen emelkedik, de
számszerûen ezt még nem lehet megha-
tározni.

Mindemellett két új segélyforma
bevezetését javasolta. Az egyik a közép-
iskolai tanulmányok támogatása a szoci-
álisan rászorultak utazási költségeihez, a
másik a szociális telefon biztosítása. 

Franka Pál Tibor hozzátette, hogy a
gyógyászati segédeszköz beszerzést is
támogatják.

Vig János a lakókörnyezet rendben
tartásának kötelezettségének
ellenõrzésekor csatlakozni kíván a
közterület-felügyelõk bejárásához,
mivel azt is figyelembe kívánják venni,
hogy megtesz-e minden elvárhatót a
segélyezett maga is. A testület egyhan-
gúlag megszavazta a rendeletet.

A gyermekvédelem helyi
rendszerérõl szóló rendelet 

Dr. Vaszil László ismertette, hogy
ez egy technikai módosítás, hogy a szo-
ciális rendelettel harmonizáljon. A
képviselõk egyhangú szavazatukkal
támogatták.

Intézkedési terv az Állami
Számvevõszék által végzett
szabályszerûségi jelentésének
megállapításaihoz 

A Képviselõ-testület elfogadta az
intézkedési tervet.

Kerepes, Szõlõ utca 5/E. szám
alatti önkormányzati lakások érté-
kesítése (Fsz. 2. és I. em. 6.) —
adásvételi szerzõdések jóváhagyása 

A testület a fsz.2. számú, ingatlan
egyösszegû 6.500.000.- Ft — vételáron
történõ értékesítését és az 1. emelet 5.
számú, ingatlan egyösszegû 8.000.000.-
Ft — vételáron történõ értékesítését
támogatta

Gombkötõ Róbert azonban kifej-
tette, hogy jobb lenne, ha az ingatlano-
kat nem adnák el, illetve ha eladják,
akkor a befolyt összegbõl ismét vásárol-
janak ingatlant.

Tulajdonosi ajánlat a Kerepes
4472 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat
által történõ megvételére 

Franka Pál Tibor elmondta, hogy az
önkormányzatnak a 011-es területben
33.235 m² része van. Az orvosi rendelõk
fizikai állapota és jellege indokolja, hogy
ezen a területen valósítsanak meg egy
rendelõközpontot, illetve egy új polgár-
mesteri hivatalt. Az engedélyezési
tervek elõkészítéséhez szükséges mun-
kálatok elindulásához kéri a testület
jóváhagyását.

Springer Friedrich Horst vélemé-
nye szerint a testület nem kapott felha-
talmazást arra, hogy a polgármesteri
hivatalt átvigyék a szilasi rétre és egy
központi orvosi rendelõt hozzanak létre
a jelenlegieket megszüntetve.

Jakab Mariann szerint a 011-es
terület hasznosítására vonatkozóan a
HÉSZ és a TSZT tartalmazza, hogy
milyen jellegû beépítést tervezett és
fogadott el a település a fõépítész
közremûködésével. Megvolt a lakossági
véleményezés és a testületi döntés is

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS 2015. FEBRUÁR 24.
Franka Pál Tibor polgármester a napirend elõtti felszólalásában bejelentette dr. Barabás Gábor, a város díszpol-
gára, halálesetét és kérte a jelenlévõket, hogy tiszteletük jeléül felállva áldozzanak emlékének. Elmondta, hogy
Cinkotán lesz a temetés, s ingyenes buszjáratot indítanak azok számára, akik el kívánják utolsó útjára kísérni.
Felhívta a figyelmet a következõ napra meghirdetett Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjára, a közeledõ már-
cius 15-i ünnepségre és az azt követõ Magyar Zászló és Címer Emléknapra.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
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erre vonatkozóan. Sokan részt vettek a
véleményezési folyamatban és nem volt
a lakosság részérõl olyan jellegû vissza-
jelzés, hogy ott nem szeretnék a telepü-
lésközpont funkciók elhelyezését.

Vig János szükségesnek tartja, hogy
szélesebb társadalmi vita legyen errõl,
óhajtják-e ennek a területnek az ilyen
jellegû beépítését. A HÉSZ vitáját nem
minden lakos érthette, akár
népszavazást is lehetne errõl kiírni.

Szabó Anikó emlékeztetett rá, hogy
a fõépítész többórás elõadást tartott
kifejezetten errõl, lakossági fórumon
nyilvánosan 

Farkas Domonkos megerõsítette,
hogy ez elhangzott a közmeghallgatá-
son, Kerepes lakossága tudott errõl. Ez
benne volt a polgármester választási
kampányában, s õt és csapatát választot-
ták meg. Ezek után azt gondolja, hogy a
lakosság ezt elfogadta és tetszik is neki.

Liptay Gábor szerint meg kellene
várni, hogy mi lesz az iskolával, lesz-e
helye, és akkor lesz ebbõl realitás, ez
egy hosszabb folyamat.

Bakai Kálmán indokolta, hogy a tes-
tület határozottan állást foglalt, hogy a
beépítéskor az épületek köré kimondott
zöldövezetet tervez létrehozni.

Dr. Vaszil László hangsúlyozta, hogy
Kerepesnek még soha nem volt
becsületes orvosi rendelõje, se város-
központja, s ezt a feladatot meg kell
oldani. A jelenlegi orvosi épületek nem
alkalmasak erre; nincs mûködési
engedélye a rendelõknek, csak ideigle-
nes, de nem is kaphatnak, mert nincs
elég négyzetméter területük. Nem lehet
kialakítani akadálymentes WC-t, stb. Ezt
a feladatot csak görgeti maga elõtt a
város. Nyilvános fórumon a fõépítész
asszony a legmesszemenõbb tájékozta-
tást nyújtotta. Ez egy hosszú folyamat,
amelynek ez egy lépcsõfoka, a folyamat
nem ezzel az elõterjesztéssel
kezdõdött, hanem sokkal régebben és
teljesen nyilvánosan.

Nagy Irén ismertette, hogy a bizott-
sági ülésen kaptak a 011-es blokkról egy
térképrészletet, ahol bejelölték az
önkormányzati tulajdonokat. Az hangzott
el, hogy történjen területvásárlás, mert
sakktábla szerûek a telkek. Elõször blok-
kokat kell kialakítani, viszont területvá-
sárlás nincs a költségvetésbe betervezve. 

Franka Pál Tibor elmondta, hogy
egy tömbben lévõ terület lehetõséget
biztosít az egészségügyi
rendelõintézetre, illetve attól
elkülönülten egy másik megfelelõ nagy-
ságú területen megvalósulhat a hivatal. 

Szabó Anikó szerint mind a HÉSZ-t,
mind a TSZT-t a testület egyhangúlag,
12 igennel elfogadta, és a mostani költ-
ségvetésben is benne van az orvosi
rendelõ terveztetésére összeg.
Nyugdíjba mennek az orvosok, ezekbe
az épületekbe nem igazán fognak újak

jönni, s nem lesz orvos. Lehet aláírást
gyûjteni, de szembe kell nézni ezzel.

Gombkötõ Róbert egyetértett a dr.
Vaszil László által felvázolt helyzettel, de
javasolta, hogy meg kéne kérdezni az itt
lakó polgárokat is. Továbbá tegyenek
egy szándéknyilatkozatot, hogy ameny-
nyiben ez megvalósul, az önkormányzat
biztosítani fogja a megfelelõ buszjáratot,
vagy más közlekedési lehetõséget.

Dr. Vaszil László szerint a sorrend
így jó. Elõször azt kell meghatározni,
hogy pontosan mit szeretnének és utána
lehet azon gondolkodni, hogy az ott
szétszórtan meglévõ területet miként
fogják hasznosítani.

A határozatot, miszerint a Sólyom —
Béke — Mogyoródi út által határolt
területtömbben található 33.235 m²
nagyságú önkormányzati tulajdonú terü-
leteken kívánják megépíteni az orvosi
rendelõk kiváltását szolgáló épületet,
valamint a polgármesteri hivatal épületét
a testület 8 IGEN 3 NEM és 1 tartózko-
dás szavazattal fogadták el.

Pályázati felhívás gyepmesteri fel-
adatok 

A pályázati felhívás 12 IGEN szavaza-
tot kapott.

Tájékoztatás az étkeztetéssel
kapcsolatban felmerült gondok
megszüntetése érdekében
folytatott tárgyalás eredményérõl 

Franka Pál Tibor elmondta, hogy az
élelem közel fele moslékba megy. 

Bakai Kálmán megerõsítette, hogy
sok észrevételt kapott a szülõktõl, ezért
más szolgáltatót célszerû keresni.

Nagy László elmondta, hogy a szol-
gáltató az új törvényi rendelkezésre
hivatkozott, de vállalta, hogy teljesíti az
igényeket. A szerzõdésben 60 napos
felmondási idõ van,tehát  ha szolgáltatót
váltanak, a folyamat a nyáron lezajlana. 

Franka Pál Tibor hozzátette, hogy
Kerepesen minden második gyermek
ingyen étkezik az intézményekben, amit
az állami költségvetés nem finanszíroz.

A Képviselõ-testületének úgy döntött,
hogy két hónap türelmi idõ biztosítása
után a szerzõdést felülvizsgálják.

Szolgáltató kiválasztása
kapcsolattartást elõsegítõ telefon-
készülékek beszerzéséhez 

Dr. Vaszil László javaslatát 12 igen
szavazattal támogatták. Szociális szolgál-
tatásként bevezetik ezt a támogatást. A
rászorulók kapcsolattartását elõsegítõ
telefonkészülékeket szereznek be. A
beszerzésre és az üzemeltetésére
500.000 forint mértékû éves költségke-
retet határoztak meg.

Nagy Irén képviselõ bizottsági
tagsággal kapcsolatos nyilatkozata 

Nagy Irén kifejtette, hogy bár eddig
is részt vett a bizottságok munkájában,
és a továbbiakban is részt kíván venni,
de bizottsági tag nem akar lenni.

A testület tudomásul vette képviselõ
asszony nyilatkozatát és a
Közbiztonsági, Környezetvédelmi és
Nemzetiségi Bizottságba, helyére dr.
Vaszil László képviselõt választották
meg.

A Mária Út Közhasznú
Egyesülethez történõ csatlakozás
kérdése 

Kiss Károly ismertette, hogy tavaly
decemberben volt egy konferencia,
melyen a Mariazelltõl Csíksomlyóig
vezetõ útról volt szó, amely Kerepesen
is keresztül vezet. Bár Kerepes nem tag,
de évek óta az Egyházközösséggel és a
Karitásszal együtt megvendégelik a
zarándokokat.

Dr. Vaszil László kifejtette, hogy a
turizmus dinamikusan növekvõ ága a
vallási turizmus, Közép- és Kelet-
Európában ez az egyetlen ilyen út.
Alkalmas arra, hogy Kerepes turisztikai
vonalon is elõrébb tudjon lépni.

A testület 11 IGEN szavazattal 1 elle-
nében úgy döntött, hogy kérik a felvéte-
lüket a Mária Út Közhasznú Egyesületbe
intézményi tagként. Kerepes képvisele-
tét az Egyesületben Kiss Károly alpolgár-
mesterre bízták, s határoztak a 10.000
Ft/éves tagdíj befizetésérõl.

Magyar Zászló és Címer
Emléknapja 

Franka Pál Tibor ismertette, hogy
március 16-án délután rendeznék az
ünnepséget. Egyeztettek az Iskola
igazgatójával, a Mûvelõdési Ház
vezetõjével, s felkértek egy jó nevû
koreográfust is. A várható költség brut-
tó 320 ezer forint. Az országban ilyen
esemény még nem volt, Kerepes hírne-
vét emelné ez az esemény, amely sajtó,
rádió, és televízió visszhangot is kaphat.

Nagy Irén kérdésére válaszolva pol-
gármester úr elmondta, hogy a költsé-
gekbe beletartozik a koreográfia megal-
kotása és betanítása többszöri próbá-
kon, a térség behangosítása, 120 zászló
kölcsönzése.

Liptay Gábor szerint a takarékos
költségvetéshez képest ez az összeg
magas. Szabó Anikó szerint azonban
ez egy hagyományõrzõ nemzeti ünnep,
amire illik költeni az önkormányzatnak, 

Hajdú Zsófia Csenge
megerõsítette, hogy az ünnepségen túl
az is lényeges, hogy mekkora média
visszhangja lesz ennek a délutánnak. 

Jakab Mariann egyetértett, hogy ez
egy nagyon jó lehetõség az imázs építés-
re, csak szerencsésebb lenne olyan
idõpontban megtartani, amikor sok
lakos is ki tudna jönni a pályára.

Gergelyné Tóháti Ilona kiemelte,
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hogy mivel ez egy új dolog, és kevés az
idõ, aligha lesz sok önkormányzat,
amely ezt meg tudja rendezni. Így
Kerepesnek kulturális szempontból is jó
hírét keltheti.

A Könyvtár ehhez úgy szeretne kap-
csolódni, hogy kiírnak az óvodásoknak
és iskolásoknak Kikelet címmel egy rajz-
pályázatot. 

Vig János mindezek ellenére sokallta
az összeget. 

Dr. Vaszil László megmagyarázta, hogy
az ilyen költségek nem mérhetõk nominál
értékben, a kultúra, nem számolható
dekára, nem mérhetõ forintban. 

Liptay Gábor hozzátette, hogy a
TV-ben 10 másodperces reklámidõ
200 000 + Áfa.

Springer Friedrich Horst is csatlako-
zott ahhoz a véleményhez, hogy ez
nagyon jó imázs Kerepesnek. Felvetette,
hogy fel kellene kérni a Szilas TV-t, hogy
készítsen a településrõl egy imázs filmet
ezzel a betéttel, amit DVD-n ki lehet adni.

A Képviselõ-testület 10 GEN és 2
NEM szavazattal fogadta el az
elõterjesztést.

Hivatalos látogatáson vett részt Kerepes
Városának küldöttsége a csehországi test-
vértelepülésen, Horice városában. A
kerepesi önkormányzatot Franka Tibor
polgármester, Kiss Károly alpolgármester,
Oláh János jegyzõ elfoglaltsága miatt Fila
László aljegyzõ, míg a Kerepesi Széchenyi
István Általános Iskolát Nagy László igaz-
gató úr képviselte.
Aleš Svoboda, Horice városának pol-
gármestere és Ivan Dolezal alpolgár-
mester fogadást rendezett a
Kerepesrõl érkezett vendégek tiszte-
letére. 
A látogatás egybeesett Horice Város
képviselõ-testületének ülésével, ame-
lyen Franka Tibor polgármester
mondott a jelenlévõ képviselõk, és
városi hallgatóság elõtt ünnepi beszé-
det, méltatva a két városnak 2009.
évtõl fennálló, egyre gyümölcsözõbb
és eredményesebb kapcsolatait. 

A magyar küldöttséget fogadta a horice-i Komensky Álatalános Iskola képviseletében dr. Kamil Vavra iskolaigazgató is. A hiva-
talos egyeztetésen megállapodás született arról, hogy diákcsereprogram keretében 9-10 felsõ-tagozatos horice-i diák vesz részt
a májusban tartandó Széchenyi Gálán és Gyermeknapon, amely egybe lesz kötve egy budapesti, környékbeli és vidéki kulturá-
lis programmal is. A magyar gyermekeket ugyancsak májusban látják szívesen a horcie-i Komensky Általános Iskolában, hason-
ló programokkal. 
Horice Városának hivatalos delegációja szeptemberben érkezik Kerepesre, kulturális programjainkon történõ részvétel és test-
vérvárosi kapcsolataink szélesítése érdekében. Az Önkormányzat törekszik meglévõ testvér-települési kapcsolatait fejleszteni,
új kapcsolatokat építeni, Kerepes hírnevének öregbítése érdekében is.

TISZTELT LAKOSSÁG

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a gödöllõi járási hivatal ügysegédje a Kerepesi Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján minden szerdán 9 és 12 óra között áll a kerepesi lakosok rendelkezéséreNagy
László iskolaigazgató képviselte.

Kerepesi Polgármesteri Hivatal

2015. március 1-tõl átalakult a szociális támogatási
rendszer, amelynek következtében az alábbi
támogatások ügyében a Gödöllõi Járási Hivatalhoz
kell fordulni:

• közgyógyellátás
• ápolási díj
• idõskorúak járadéka
• aktív korúak ellátása munkaképeseknek (foglalkoztatást

helyettesítõ támogatás)
• nem munkaképeseknek egészségkárosodási és gyer-

mekfelügyeleti támogatás (korábbi nevén rendszeres
szociális segély)

• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

A támogatásokra vonatkozó formanyomtatványo-
kat, kérelmeket be lehet nyújtani:
• a Kerepesi Polgármesteri Hivatalnál ügyeletet teljesítõ •

gödöllõi járási hivatal ügysegédjénél,
• a Gödöllõi Járási Hivatalnál ügyfélfogadási idõben,
• a kormányablakokban,
• a járási hivatalok kirendeltségein (pl. Kistarcsa)

Hivatalos látogatás Horice-ben!
Kerepes város küldöttsége a vendéglátók társaságában 
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A pályázat célja: a helyi programok bõvítése, színesítése, tar-
talmasabbá tétele

Az alábbi témakörökben lehet pályázni:
A.) Település környezet- és természetvédelmének segítése,
B.) Kapcsolódás települési rendezvények szervezéséhez 
C.) Helyi nevezetességek, hagyományok, kulturális értékek

ápolása, bemutatása, 
D.) Ifjúság részére szervezett szabadidõs tevékenység segí-

tése 
E.) Településkép javítás (épített környezet, parkok, épületek

javítása, karbantartása) 
F.) A lakosság részére szervezett helyi kulturális és

szabadidõs tevékenységek, programok segítése 
Rendelkezésre álló forrás: Kerepes Város Önkormányzat

2015. évi költségvetésében elkülönített 3.000.000 forint keret-
összeg.

Saját forrás mértéke: a támogatással megvalósítani kívánt
cél költségének 25 %-a.

Támogatottak köre: Az egyesülési jogról, a közhasznú jog-
állásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatá-
sáról szóló 2011. évi CLXXV. tv elõírásainak megfelelõ társa-
dalmi szervezetek közül (kivétel: pártok, érdekvédelmi szerve-
zetek, egyházak) — az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehaj-
tásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben (Ámr.),
valamint a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglaltakra figyelemmel —
pályázatot nyújthatnak be azok, akik: 

a bíróságon 2015. január 1 elõtt bejegyzésre kerültek, 
az alapító okiratuknak megfelelõen ténylegesen végzik tevé-

kenységüket, 
amennyiben önkormányzati támogatásban már részesültek,

az elõzõ évben kapott önkormányzati támogatással hiánytalanul
elszámoltak, és kifogás az elbírálás idõpontjáig nem merült fel. 

Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendõ és
elõfinanszírozás formájában, idõarányos részletekben történik.
A pályázónak 2015. január 1. - december 31. közötti idõszakra,
az alapító okiratában meghatározott célok érdekében szerve-
zett programok megvalósítására, illetve a programokkal
összefüggõ anyagok beszerzésére igényelhetõ támogatás.

KIZÁRÓLAG HELYBEN MEGVALÓSULÓ PROGRA-
MOKRA ADHATÓ BE PÁLYÁZAT

Nem igényelhetõ támogatás: személyi juttatásokra és járulé-
kokra, élvezeti cikkekre (alkohol, cigaretta). A megvalósított
programoknál támogatóként meg kell nevezni, fel kell tüntet-
ni Kerepes Város Önkormányzatát. 

Pályázati adatlap beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán, vagy letölthetõ az önkormányzat honlapjáról:
www.kerepes.hu/pályázatok

Pályázat benyújtása: A pályázatot személyesen, vagy pos-
tai úton lehet benyújtani zárt borítékban, egy eredeti példány-
ban. Személyes benyújtás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
latán történhet, mely az átvétel után iktatásra kerül.  

Határidõ: 2015. április 29-én 16 óráig
Hiánypótlás egy alkalommal, 2015. május 12-én 16 óráig

lehetséges.
Elbírálás: Csak a pályázati kiírás részeként kiadott,

olvashatóan kitöltött, határidõre benyújtott, a kötelezõ mellék-
leteket tartalmazó pályázatok kerülnek elbírálásra. A
támogatások odaítélésérõl Kerepes Város Képviselõ-testülete
által létrehozott ideiglenes bizottság javaslata alapján a
Képviselõ-testület dönt a 2015. májusi ülésén.

Pályázók értesítése: 
A döntésrõl a pályázók írásos értesítést kapnak. 
A pályázati döntés megjelenik a Kerepesi Véleményben és az

önkormányzat honlapján. 
Szerzõdéskötés: A döntésrõl szóló értesítõlevelek

tartalmazzák a szerzõdéskötés feltételeit, az ahhoz szükséges
dokumentumokat és az aláírás módját, határidejét. 

Támogatás folyósítása: Egyszeri, vissza nem térítendõ, a
szerzõdésben rögzítettek szerint. 

Elszámolás, ellenõrzés: A támogatás felhasználásáról a
kedvezményezettek az Áht. 53. §-ában és az Ámr. 80-81. §-
ában foglaltak, valamint a támogatási szerzõdés és a
gazdálkodásukra vonatkozó elõírások szerint kötelesek számot
adni. 

A támogatott nevére kiállított számlákat “Önkor-
mányzati támogatásból fizetve” záradékkal kell ellátni és
azok fénymásolatát a pályázatért felelõs személy
aláírásával, bélyegzõjével hitelesítve kell benyújtani.

Támogatott szervezet a szerzõdés teljesítésérõl szakmai
beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles készíteni. A beszá-
moló és pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje: 2016.
január 31. A pénzügyi elszámolás keretében benyújtandó
bizonylatok 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti
kifizetésekrõl szólhatnak. A szakmai beszámoló elfogadásáról a
B.), C.), D.) és F.) témakörök tekintetében az Oktatási és
Kulturális Bizottság, az A.) és E.) témakörök tekintetében a
Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság, a pénzügyi
elszámolásról a Pénzügy és Ügyrendi Bizottság dönt, melyrõl az
elszámolást követõ 30 napon belül értesíti a pályázót. 

Ssz. Dokumentum Megjegyzés
1. Pályázati adatlap
2. Bírósági kivonat a szervezet adatairól 30 napnál nem

régebbi, 
eredeti

3. Alapító okirat, Alapszabály másolata Szervezet
vezetõje által
aláírva

4. Egyesület tisztségviselõi, 
kuratórium névsora Elérhetõségek

5. 2014. évi beszámoló, megvalósított 
programok. (Aki már a 2014. évi 
támogatás elszámolásakor írásban 
értékelte az elvégzett munkát, annak 
nem kell újból benyújtani.)

6. 2015. évi programterv/munkaterv

Ellenõrzõ lista
Az alábbi lista segítségével ellenõrizheti, hogy a pályázat beadá-
sához szükséges valamennyi dokumentumot kitöltötte és
kötelezõ mellékletként csatolta-e.  
További információk: Franka Tibor polgármester telefon: 06
28/561-059, 20/559-89-05

2015. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy Jakab Mariann az 5. vk.
önkormányzati képviselõje
2015. április 15-én, szerdán
19:00-20:00 óra között
képviselõi fogadóórát tart a
Szilasligeti Mûvelõdési Házban.
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Kerepes Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az állatok
védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továb-
biakban: Átv.) 48/A. § (3), valamint az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.)
19. § (1)-(2) bekezdései alapján pályázatot hirdet a település közigaz-
gatási területén az állati hulladék begyûjtésével, elszállításával és ártal-
matlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátására, illetve a település
belterületén a kóbor ebek befogása, valamint a befogott állatok
jogszabály szerinti tartási, õrzési feladatainak ellátására.

A pályázat benyújtására jogosult
Az a gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy társadalmi szervezet,
amely rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a
tevékenység végzésére jogosító feltételekkel, ill. hatósági engedé-
lyekkel.

1. A pályázó feladata
Az Ávt. 48/A. § (3) és az Éltv. 19. § (1)-(2) bekezdésében meghatáro-
zott önkormányzati feladatok ellátása, meghatározott idõtartamra (2
év), figyelembe véve többek között az Állat-egészségügyi
Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet
vonatkozó elõírásait is:
a) állati hulladék begyûjtésével, elszállításával és ártalmatlanná
tételével kapcsolatos feladatok ellátása a település közigazgatási
területén belül;
b) a település belterületén kóbor ebek befogása, valamint a befogott
állatok jogszabály szerinti tartása, õrzése.

2. A pályázat benyújtásának helye és határideje

2015. április 15. 12.00 óra,
Kerepesi Polgármesteri Hivatal (2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.)

3. A pályázat formai és tartalmi követelményei
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, jeligével: „Pályázat
gyepmesteri feladatok ellátására”. Tartalmaznia kell a tevékenység
végzésére jogosító hatósági engedélyeket, a pályázó eddigi
mûködésének (mûködési körzet, idõtartam, felszereltség, mûködési
feltételek, eszköz- és emberállomány stb.) rövid ismertetését,
(esetleges) referenciákat, a megpályázott tevékenységre vonatkozó
árajánlatot. Amennyiben a pályázó nem tart fenn állatmenhelyet,
hanem szerzõdésben áll eggyel, mellékelje az állatmenhely mûködési
engedélye, ill. az állatmenhellyel kötött szerzõdés másolatát.
Továbbá, csatolja az állatmenhelyet üzemeltetõ állatvédõ szervezet
befogadó nyilatkozatát, melyben meghatározásra kerül, hogy a men-
hely garantáltan hány ebet tud egy hónap, illetve egy év alatt a
Pályázótól átvenni a számára engedélyezett állatlétszám, illetve a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott tartási körülmények,
valamint a másokkal kötött szerzõdések és egyéb kötelezettségvál-
lalások betartásával.

Igazolja, hogy tevékenységével kapcsolatban naponta legalább 1
alkalommal biztosított a befogott állatállomány állatorvos által
történõ szemlézése, illetve mutassa be, hogy miként segíti elõ,
hogy a befogott állat mihamarabb visszatérhessen eredeti tulaj-
donosához.

A Pályázó nyilatkozzon arról, hogy a jelen pályázati kiírásban szere-
plõ gyepmesteri tevékenység végzésére (az 1. pont szerinti a) illetve
b) tevékenység tekintetében) hány településsel áll szerzõdéses vagy
egyéb kapcsolatban.
Amennyiben pályázó nem a saját telepén helyezi el a befogott álla-
tokat, az elõzõ nyilatkozatot köteles a telep
tulajdonosával/üzemeltetõjével is elkészíttetni, ez azonban nem
mentesíti attól, hogy saját tevékenységére vonatkozóan nyilatkozzon
szerzõdéses kapcsolatairól.

A pályázó mutassa be tevékenységének menetét, a vele szerzõdés-
ben álló állatmenhelyet, állategészségügyi, esetleges állatvédõ
szervezeteket, ezek szerepét és helyét a tevékenységében. Mutassa

be a befogott állatok befogási, szállítási és tartási körülményeit. 
Megelõzõ mûködés hiányában legalább 2014-2016. évekre
vonatkozó üzleti tervet mellékeljen a pályázó.
A két feladatra külön-külön és együttesen is lehet pályázni. Az
együttesen pályázók árajánlatukat a két feladatra vonatkozóan
bontsák meg.

4. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- honlapot üzemeltetet, ahol napi frissítésben fényképes
nyilvántartást vezet, 
- együttmûködik állatvédõ civil szervezettel abban, hogy az alta-
tás elkerülése érdekében fotók készülhessenek a bekerült állat-
okról azok befogadásra való hirdetésének elõsegítése érdekében
- vállalja, hogy egyedi, regisztrált azonosítóval látja el az értéke-
sített állatokat,
- vállalja, hogy alkalmazott állatorvossal az ivartalanítási
mûtéteket a megfigyelési idõ lejáratát követõen haladéktalanul
elvégezteti, a mûtött egyedeket elkülönítve kezeli,
- honlapján közzéteszi a nyitvatartási idejét, elérhetõségét, szak-
mai és pénzügyi beszámolóját. 

Az árajánlatot az alábbiakra kitérve és a következõ bontás-
ban kérjük megadni

a.) Állati hulladék begyûjtése, elszállítása és ártalmatlanná tétele, az
érintett terület   fertõtlenítése:

- átalánydíj (havi fix díj, a benne foglalt szolgáltatás pontos
ismertetése —
pl. készenléti díj, kiszállások száma, stb.) és/vagy

- egyszeri kiszállás díja, az átalányban rögzítetten felüli külön kiszál-
lás;

- továbbá a felmerülõ külön költségek, plusz díjak (pl. nagyobb
testû állattetemek esetén, 10 kg-onkénti meghatározásban);

- a tevékenység dokumentálása (digitális fényképezõgéppel történõ
rögzítése).

b.) A település belterületén a kóbor ebek befogása, valamint a befo-
gott állatok jogszabály szerinti tartása, õrzése:

- átalánydíj, (havi fix díj, a benne foglalt szolgáltatás pontos
ismertetése — kiszállások száma, kiszállás költsége — pl. km/Ft —
begyûjtött állatokkal kapcsolatos költségek ismertetése; egy állat
befogásának költségei, tartási költségei, tulajdonos felkutatásának
esetleges költségei);

- alkalmi kiszállás díja külön hívásra (értesítés módja, valamint ára-
jánlat lebontva a konkrét költségekre, pl. állat befogásának díja,
üzemanyagköltség, kiszállási díj, bódítószer használata, stb.) ill. az
átalányban rögzítetten felüli kiszállás díja;

- a tevékenység dokumentálása, a befogott álatok digitális
fényképezõgéppel történõ rögzítése, és ennek 3 napon belüli
megküldése az Önkormányzat részére.

Érvénytelen az az ajánlat, - és így az elbírálás során nem kerül
értékelésre - amelyik a jelen pontban meghatározott formai és tar-
talmi követelmények bármelyikének nem felel meg, illetve az elõírt
nyilatkozatok bármelyikét nem, vagy nem valós adattartalommal tar-
talmazza.
Érvénytelen továbbá a jogszabály elõírásával ellentétes ajánlat,
valamint az irreálisan alacsony árat tartalmazó ajánlat is (irreálisan
alacsony ár: a szolgáltatás szokásos piaci értékének 70-át el nem érõ
ár.)

4. Elbírálás határideje
A Képviselõ-testület a pályázat elbírálásáról a 2015 áprilisában tar-
tandó rendes képviselõ-testületi ülésén dönt. Az elbírálás szempont-
ja az összességében legkedvezõbb ajánlat és legkedvezõbb díjtételek.

5. Felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítást nyújt:
Franka Pál Tibor polgármester személyesen, vagy telefonon
munkaidõben. (tel.: 06-28/561-059)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyepmesteri feladatok ellátására
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Kerepes Város Önkormányzat Képviselõ-testülete új ren-
deletet alkotott az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésérõl.
A 26/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet alapján az avar és
kerti hulladékot (a kert használata során keletkezõ és további
hasznosításra nem kerülõ növényi maradvány, fû, kaszálék,
falomb, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, metszett
gally, emberi fogyasztásra alkalmatlan zöldség, gyümölcs és
egyéb növényi maradványok) elsõsorban komposztálással kell
hasznosítani, illetve a hulladékkezelõvel elszállíttatni.

A hulladékkezelõ által el nem szállított, illetve nem kom-
posztált avar és kerti hulladékot április 01. és november 30.
közötti idõszakban minden hónap elsõ és utolsó pénteki
napján 10.00 és 21.00 óra közötti idõben, legfeljebb négy
órán keresztül lehet égetés útján megsemmisíteni enyhe
légmozgás (gyenge szél) mellett, száraz idõben, a tûzvédelmi
szabályok szigorú betartásával. Amennyiben a pénteki nap
ünnepnapra esik, az adott héten az égetés tilos. Szélcsendes
idõben az égetést kerülni kell.

A kerti hulladék égetése április 30. és november 30. közötti
idõszakban is tilos:

- hivatalosan elrendelt tûzgyújtási tilalom, vagy 
- párás, ködös, esõs idõ, illetõleg erõs, vagy
- lábon álló növényzet, tarló égetése esetén, vagy 
- kisfeszültségû, középfeszültségû, nagyfeszültségû és táv-

közlési vezetékek alatt, vagy
- védett természeti területen, vagy
- egészségügyi, szociális intézmények (óvoda, bölcsõde

stb.) nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az
intézmény mûködési ideje alatt.

Kerti hulladék égetése csak megfelelõen kialakított helyen,
vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztetõ módon,
nagykorú cselekvõképes személy folyamatos felügyelete, és a

lakókörnyezet lehetõ legkisebb zavarása mellett, szomszédos
és saját telken lévõ épületektõl legalább 10 méteres távolság
tartásával szabad. 

Az ingatlan tulajdonosa az égetés során köteles gondos-
kodni arról, hogy szükség esetén a tûz eloltásához szükséges
eszközök (pl.: oltóvíz, homok, kéziszerszámok stb.) azonnali
alkalmazásra kész állapotban rendelkezésre álljanak. 

A füstképzõdés csökkentése érdekében az avart és a kerti
hulladékot elõzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüze-
lés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

2015. április 3. és 24.,
2015. május 29.,

2015. június 5. és 26.
2015. július 3. és 31.

2015. augusztus 7. és 28.
2015. szeptember 4. és 25.

2015. október 2. és 30.
2015. november 6. és 27.

FONTOS!
A kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari

eredetû vagy veszélyes hulladékot (mûanyagot, gumit,
vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait, stb.), így
kábelt, egyéb szennyezõ anyagot égetni szigorúan tilos, a
rendõrség és a közterület felügyelõk minden észlelt eset-
ben eljárnak, és akár 100.000,-Ft összegû levegõtisztaság-
védelmi bírságot köteles fizetni.

Általános égetési napló a 2015. évre (A Rendelet szerinti
kivételek figyelemmel kísérése mellett!!!):

Dr. Fila László aljegyzõ”

Tájékoztatom a lakosságot, hogy jogszabály alapján az
ingatlanok elõtti zöldfelületek, járdák, növények (fák, élõ
sövények stb.) gondozása, karbantartása az ingatlan tulajdono-
sát terheli.

Kerepes Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a
helyi környezet és természet védelmérõl szóló 7/2004. (III.
25.) rendeletének  4.§-a elõírja, hogy:

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
- az ingatlan elõtti járdaszakasz, saroktelek esetén minden

oldalán (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedõ teljes terü-
let) zöldsáv, nyíltárok, és ennek mûtárgyainak tisztántartá-
sáról,

- az ingatlant közvetlenül határoló, az ingatlan tulajdonosa
által ültetett, illetve a közterületen telepített növényzet
gondozásáról (fák metszése, stb.),

- az ingatlan elõtti közterületen lévõ, és a közterületre nyúló
fák és más növények, valamint az élõ sövény gallyazásáról,
a járdák járhatóvá tételérõl.
Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületé-

nek a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 25/2013. (VI.28.)
önkormányzati rendelete alapján az, aki elmulasztja a fenti
rendelkezések betartását ötvenezer forintig terjedõ helyszíni
bírsággal vagy százötvenezer forintig terjedõ közigazgatási bír-
sággal sújtható.”

Ingatlanok elõtti területek gondozása

Az avar és kerti hulladék égetésének
szabályai Kerepes Városában

Tisztelt Kerepesi Vállalkozók!
Kerepes Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a város vállalkozóit 2015. április 9-én 17-19 óráig a Forrás Mûvelõdési

Házban (2144 Kerepes, Templom utca 3.) tartandó vállalkozói estre, melynek témája: Vállalkozások fejlesztési lehetõségei a
2014-2020-as pályázati idõszakban.

Kerepes akkor lehet igazán sikeres, ha a kerepesi vállalkozások is sikereket érnek el hosszútávon. Szeretnénk minél több
támogatást nyújtani vállalkozóink számára, mert hisszük, hogy együtt, összefogva sikeresebbek lehetünk, mint egyedül,
magányosan küzdve.

Szeretnénk létrehozni egy eseménysorozatot Kerepesi Vállalkozói Estek címmel, melynek célja a kerepesi vállalkozók
informálása, vállalkozások és az önkormányzat kapcsolatának elmélyítése a konstruktív együttmûködés reményében!

A programmal kapcsolatos kérdéseikkel bizalommal forduljanak Farkas Domonkos szervezõhöz az alábbi
elérhetõségeken T: 20/592 22 95 és frksdmnks@gmail.com
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A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllõi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és
Élelmiszer-Ellenõrzõ Hivatal járási fõállatorvosa a 2015. március 09-én kelt PE-
07I/1/178-3/2015. számú határozatában a vörös rókák veszettség elleni orá-
lis immunizálása miatt a csalétek vakcina kiszórásának idõpontjától, azaz 

2015. március 28-tól április 23-ig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Az intézkedésben érintett települések: Aszód, Bag, Csömör, Dány, Domony,
Erdõkertes, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllõ, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg,
Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Tura, Valkó,
Vácegres, Vácszentlászló, Veresegyház, Verseg, Zsámbok.

Az ebzárlat ideje alatt: 
a tartási helyen a kutyát, macskát elzárva kell tartani, hogy azok más
állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek
a kutyát csak szájkosárral, pórázon vezetve szabad kivinni
a település területérõl csak érvényes veszettség elleni védõoltással
rendelkezõ kutyát vagy macskát a hatósági állatorvos vizsgálata után,
annak engedélyével szabad kivinni
az érvényes veszettség elleni védõoltással rendelkezõ vadászebek,
fegyveres testületek ebei, mentõ ebek, segítõ és terápiás ebek,
valamint a látássérülteket vezetõ ebek rendeltetésüknek megfelelõ
használatuk idejére mentesek a fenti korlátozás alól
az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevõket hatósági megfigyelés alá
kell helyezni az ebzárlat idejére
az ebzárlat alatt húsevõ állatok összevezetésével járó rendezvény nem
tartható

Változott az egyik
eboltási idõpont

A Kerepesi Vélemény februári szá-
mában (a 4. oldalon) megjelent EB
OLTÁS felhíváshoz képest módosul
a pótoltás idõpontja.

A pótoltás új idõpontja 
2015. április 28. kedd, 8-9 óráig.

Egyéb tekintetben minden más vál-
tozatlan marad, tehát ez a 2015.
március 26. csütörtök 8-10 óráig
szervezett oltási idõpontot nem
érinti.

E módosulás oka a járási fõállatorvos
által Pest megyében 2015. március
28. és 2015. április 23. között elren-
delt és Kerepes településre is
kiterjedõ ebzárlat és legeltetési tila-
lom.

EBZÁRLAT
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kerepesi
Községszolgáltató Kft a következõ szolgáltatásokkal áll az

Önök rendelkezésére:
- Kertásás, kerttisztítás,
- Bozótirtás, gallyazás,

- Gallyak és kerti nyesedék elszállítása,
- Sitt, föld és építési törmelék elszállítása,

- Gépi földmunkák, tereprendezés, bontási munkálatok,
- Daruzás,

- Költöztetés és egyéb szállítások,
- Karbantartási munkák.

Árajánlatot elõzetes egyeztetés és megtekintés 
után tudunk adni.

Elérhetõségeink
06 28 561 054,

06 28 561 050/134,
06 20 559 8923, 06 20 559 89 04.

E-mail: ugyfelszolgalat.kht@kerepes.hu

Várjuk megrendelésüket,
Kerepesi Közszolgáltató Kft
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- Cégünk 2010-ben alakult meg 5 fõvel, budapesti, XX. kerü-
leti székhellyel. Fokozatosan növekedett a csapatunk, elõbb
12 fõre, de hamarosan már 14-en leszünk. Területi
képviselõinkkel együttmûködõ cégirányító, szervezõ közpon-
tunk áthelyezi székhelyét Kerepesre. Kinõttük régi irodánkat,
energikus, új csapatunk számára tágasabb telephelyet keres-
tünk. Olyan centrumot, mely megfelelõ teret biztosít a napi
operatív munkához, partnertalálkozókhoz, a megbeszélések-
hez saját munkatársainkkal és lehetõség szerint közvetlen
kapcsolatot biztosít termelõinkkel. Kerepes mellett döntöt-
tünk.
A Szabadság út 252. alatt, a Szilas Aroma Kft területén meg-
kezdtük az új 220 m-es modern irodánk és konferencia ter-
münk kialakítását. Csapatunk hivatalosan május 1-jétõl dolgo-
zik itt. Fontos szempont volt az irodaválasztáskor Budapest
közelsége, a jó közlekedés és magas színvonalú infrastruktúra.
Döntõ szempont volt a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem, a
magyar mezõgazdaság tudományos fellegvárának és ugyanott
a gödöllõi BIOMI kutatóintézet közelsége is. A hivatalos
NÉBIH vizsgálat mellett a BIOMI-val is folyamatosan
együttmûködve vizsgáltatjuk be a vetõmagjainkat. Nagy súlyt
helyezünk arra, hogy bizonyítottan GMO mentes
vetõmagvakat biztosítsunk termelõink számára. 
Kerepesen is elérhetõek lesznek vetõmagjaink, de elsõsorban
a helyi gazdák számára, kisebb mennyiségben. Azonban a
központi vetõmag raktárunk sincs távol. A nagy mennyiségben
beérkezõ vetõmag tételeink tárolása Szigetszentmiklóson az

ÁTI DEPO területén történik. Szintén itt zajlik a NÉBIH által
elõírt mintavétel is.
Számunkra a legfontosabb a magas minõségi követelmények-
nek való megfelelés, amely a megbízhatóságunk záloga.
Munkatársaink rendelkezésre állnak. Szükség esetén tanáccsal
látják el a termelõket, milyen a talajra, milyen elõvetemény
után, milyen vetésforgó-, mûtrágya- vagy gyomirtó szerma-
radvány után, milyen tervezett növényvédelem mellett,
milyen fajtát érdemes választani. A térségre jellemzõ a
kevésbé gazdag talaj és a szélsõséges éghajlat. Ezeknek a
viszonyoknak megfelelõ szemes kukorica fajtáink többek közt
a Clariti CS és a Gerzi CS. A Realli CS és a kettõs hasznosítá-
sú, silózásra is alkalmas Gasti CS. Napraforgó hibridjeink is
eredményesen termeszthetõek ezen a vidéken.
Szoros kapcsolatot szeretnénk kialakítani a várossal és intéz-
ményeivel, a helyi gazdákkal, komolyan vesszük cégünk
társadalmi felelõsségvállalását, szeretnénk bekapcsolódni a
város vérkeringésébe, iparûzési adónk révén segíteni annak
fejlõdését. 
További tájékozódáshoz ajánljuk honlapunkat: www.caussade-
semences.hu Mindenkit várunk facebook csapatunkba!

Egy neves vetõmag-kereskedelmi cég települ Kerepesre
A 34 országban jelenlévõ francia nemesítõ ház magyarországi képviselete
a Caussade Semences Hungary Kft kukorica, napraforgó, repce és
kalászos vetõmagok értékesítését végzi Magyarország egész terültén. A
100%-ban termelõi tulajdonban lévõ cégcsoport 5 vetõmagüzemének fel-
dolgozó kapacitása évi 1,9 millió zsák kukorica és 30 ezer tonna gabona.
A forgalmazott vetõmagjaik minõségére az anyavállalat által elõírt, és a
hivatalos hazai, szigorú minõségbiztosítási rendszer a garancia. A hazai éghajlati és talajviszonyok között is
megbízhatóan termõ és a versenytársakkal szemben is bizonyított Caussade Semences fajta/hibridválaszték a magyar-
országi fajtakísérleti eredmények alapján kerül forgalomba. A forgalmazott vetõmagok minõségi elemzését végzõ labo-
ratóriumok igazolják a fajták/hibridek magas genetikai és gazdasági értékét.
A cég munkatársai szakmai- termesztés technikai tanácsot is nyújtanak a vetõmagjaikat felhasználni szándékozó
gazdák részére. A Kft vezetõje, Kutas Attila szívesen fogadta riporterünket, hogy bemutassa kapcsolatukat Kerepessel. 

Újabb 100 milliós 
beruházás várható

A Kistarcsa felöli részen, a Szabadság úton 
található egykori Profi bevásárló épülete, 

melyben jelenleg kínai üzlet található 
új gazdára lelt. 

Az ingatlant az ALDI veszi bérbe 
és átalakítja a maga rendszere szerint. 

A beruházás nagyságrendileg 
100 millió forintot tesz ki.

Képünk még a jelenlegi állapotot mutatja.

Molnárné Fehér Gyöngyi fejlesztési
felelõs, Téglásiné Vasenszky Anikó
marketing felelõs,  Kutas Attila
cégvezetõ

Vetõmag vásárlási kedvezményünk 
április 30-ig érvényes. 

Egyedi mennyiségi kedvezményünk
igénybe vétele érdekében, hívják 

a 06-30-583-4654, vagy a 06-30-584-2969
telefonszámot.



2015. új feladatokat is hoz a nemzetiségeknek. A választások
után új tagokkal is bõvült testületünk. Azonnal megkezdte a
munkát. Most is, mint eddig is feladatainak elvégzéséhez szak-
maiságunkat már bizonyítva vágtunk neki a céljaink
eléréséhez. Önerõbõl, minden támogatás nélkül, csakis a
Stammtisch csoportunkra hagyatkozva, mint eddig is. Ezúton
is megköszönjük nekik a segítségüket. 
Német nyelvû énekverseny megrendezésére készülünk, már-
cius 18.-ára. Itt Kerepesen, most több mint 200 gyermek
megmérettetésére számítunk. Volt persze „aki” nem értette:
Miért jönnek ide, ennyire szeretnek minket? Lehet, hogy igen,
mivel tavaly is itt tartottuk meg nagy sikerrel. A régiónk sváb
gyerekei innen mehettek megyei versenyekre és országos
versenyre is. Kupcsik Anna sikerére, máig is szívesen
emlékszünk vissza. Elsõ lett vele Kerepes. Idén is a vecsési
szavaló versenyen jól szerepeltek a diákjaink.

Jómagam nem voltam eddig az NÖK tagja, csak a munkában
vettem ki a részemet. Most elnökként is már bizonyíthattam.
Az új testület sem marad le a régitõl. 
Aldebrõn volt szerencsénk az Aldebrõi NÖK meghívásán, a
borversenyükön részt venni. Hihetetlen jó hangulat volt, szép
mûsorral. Több étel és még több bor kóstolására volt
lehetõségünk.
A ma érkezett hír szerint a feladatalapú támogatással, ismét a
Kerepesiek Német Önkormányzata az ország több mint 2000
nemzetiségi Önkormányzatának élére került. A maximális
pontot értük el, idén 3. ízben. Ha valaki nem tudná mi ez? Az
elvégzett kitûzött és teljesített feladatokat értékelik és az erre
szerzett pontszámok alapján finanszírozzák a nemzetiségi
önkormányzatokat. Felajánlottuk a segítségünket a helyi más
kisebbségeknek is, a jobb pontszám elérése érdekében. Eddig
nem éltek vele. Pedig jó lett volna, ha a kerepesi Szlovákok is
több mint 24 pontot kaphatnak. A romák idén 18 pontot sze-
reztek. Gratulálunk nekik is, hisz bizonyítottak, hogy fél év
alatt többet dolgoztak, mint a 2013-as évben. 
A mi kezdeményezésünkre megalakulhatott a nemzetiségi
ügyekkel is foglalkozó vegyes bizottság, melyben így helyet
kapnak mellettünk Õk is. Itt is Szász Andorné képviseli a kere-
pesi németség érdekeit, mint a kerepesi értéktárban is. 

Springer Friedrich — Kerepesi NÖK elnöke
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Mint minden évben megalakulásunk óta, megtartjuk felejthetetlen rendezvényünket, a Nõnapot. Lázas készülõdéssel készítjük
a finomabbnál-finomabb süteményeket és szendvicseket. A Forrás Mûvelõdési Házba-  már beöltözve a szép ruhánkba - érke-
zünk, a klub férfi tagjai is elegánsan felöltözve, hiszen ma minket, nõket ünnepelnek. Springer Friedrich a Német Önkormányzat
elnöke köszöntõ verset mond, és azt kívánja, hogy még sokáig együtt legyen ez a jó kis összetartó társaság. Mi elõadjuk a tán-
cunkat és hálásak vagyunk a tapsokért, a virágokért, és a szép szavakért. Köszönöm mindenkinek, aki ott volt és széppé tette
ezt a napot. Kertészné Sz. Margit

A februári újság 2. oldalán a koszorúzásról szóló írás azt sugallta, mint ha az NÖK nem vett volna részt az
ünnepségen. Mindössze nem koszorúztunk, mivel a málenkíj robot és a parlamenti megemlékezések után

azonos témában a napokban több megemlékezés is volt.

Tudósítás egy jól sikerült Nõnapi rendezvényrõl
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OOVVII  HHíírraaddóó
Csicsergõ Óvoda

Végre beköszöntött a tavasz. Egyre többször tesznek csoport-
jaink sétákat a környéken, megfigyelve a természetben végbement
változásokat. Tavaszi virágokat készítettünk változatos technikák-
kal, ezzel dekorálva a faliújságokat, csoportszobákat.

Február 17-én a Méhecske és Süni csoport a Planetáriumban
járt, ahol a Süni és a csillagok címû mûsort nézték meg, a Teknõs
csoport pedig ellátogatott a Széchenyi István Általános Iskolába.

Február 19-én az ovifocira járó gyerekek a Bozsik program
aktuális fordulóján vettek részt a gödöllõi fedett mûfüves pályán.

Február 24-én a Méhecske és Süni csoport a Széchenyi István
Általános Iskolában a tanító nénikkel ismerkedtek, miközben verset
tanultak, festettek, táncoltak, tornáztak.

Március 5-én a Süni csoport, március 10-én a Méhecskék jártak
az iskola könyvtárában, ahol Anita néni könyvtári foglalkozást
tartott. A gyerekek érdeklõdve vettek részt, emlékbe pedig
könyvjelzõt és matricát kaptak. Március 10-én a Mókus és Süni cso-
port a Néprajzi Múzeumban járt, ahol a gyerekek mese keretében
ismerkedtek a régen használt eszközökkel, foglalkozásokkal. Az
mûsor interaktív volt, a gyerekek egytõl egyig aktívan részt vettek
benne. Az elõadás elõtt arra is jutott idõ, hogy körbejárják a
Parlament elõtti teret, megnézzék az õrségváltást, a Kossuth
emlékmûvet.

Nemzeti ünnepünkre, március 15-ére készülõdve verseket,
dalokat tanulunk, nemzeti színû dekorációk készülnek. A Süni és
Méhecske csoport pedig március 15.-én a városi ünnepségen
lépett fel egy kis mûsorral.

Meseliget óvoda
Maci csoportosaink február 17-én Rozika, Kriszti és Vali néni

meghívására az iskolába látogattak el, ahol a tanítónénikkel
kézmûveskedtek, majd a tornateremben sportoltak. 

Február 19-én a Maci csoportos focisták Gödöllõn a Bozsik
torna téli fordulóján vettek részt. A gyerekek nagy örömmel végez-
ték az állomásokon rájuk váró különbözõ ügyességi feladatokat.

Február 21-én a Forrás Mûvelõdési házban jótékonysági farsan-
gi bállal vártuk a óvodánk gyermekeit és hozzátartozóit.
Fennállásunk óta ez volt az elsõ alkalom, hogy külsõ helyszínen
szerveztük meg e nevezetes eseményt.

A csoportok már izgatottan készültek az elõzõ hetekben a nagy
eseményre. Táncokkal, rövid mûsorokkal szórakoztatták az
egybegyûlteket.

A gyerekek bemutatkozása után az óvoda dolgozói country
tánccal kedveskedtek az érdeklõdõknek.

A büfében finom süteményeket, üdítõt lehetett fogyasztani,
majd a tombolahúzás következett. 

Az esemény zárásaként a Meseerdõ bábszínház elõadását
tekinthették meg a vendégek. 

Búcsúzóul minden távozó kisgyermek „zsákbamacskát” kapott
ajándékba.

A rendezvényt sikeresen és eredményesen zártuk, melynek
bevételét óvodánk udvarának további fejlesztésére fordítjuk.
Köszönjük, minden támogatónknak a segítséget, amellyel
rendezvényünk sikeres lebonyolítását nagymértékben
elõsegítették!

A farsangi események lezárásaként február 27.-én a Pillangó
csoportosok szervezésében KISZE bábot égettünk el az udvaron,
melynek hatására reméljük, távozik a tél és megérkezik végre a
várva várt a tavasz. Egész héten készülõdtünk az eseményre,
verseket tanultuk és gyûjtöttük a rossz gondolatokat, amelyeket
szalagokra felírva szintén elégettünk, reménykedve, hogy minden
rossz is a tûz martalékává válik és mindenkivel csak jó dolgok tör-
ténnek ezután.

Szintén ezen a napon a Maci csoportosokat meglátogatta négy
iskolába távozott társuk. Az ovisok nagy szeretettel fogadták iskolás
társaikat, faggatták õket az iskolai életrõl, a tanulásról. Lili, Martin,
Hanna és Sanyi nagyon jól érezték magukat nálunk, a kezdeti
megilletõdöttség után egész délelõtt ismét együtt játszottak itt
maradt társaikkal. Köszönjük a látogatást, gyertek máskor is! 

A MAGYAR ZÁSZLÓ és CÍMER napja alkalmából óvodánk
nagycsoportosai részt vettek a Városi Szabó Magda könyvtár
felhívására a „KIKELET” címû tavaszi rajz és rajzfestõ pályázatán.

Március 13-án Katica, Pillangó és Maci csoportosaink ellátogat-
tak a József A. út, Béke út találkozásánál lévõ emlékmûhöz, ahol a
március 15-re emlékezve elhelyezték a gyerekek által készített
kokárdákat, nemzeti színû zászlókat.

Szivárvány óvoda
Február 27-én bábelõadáson vettek részt gyermekeink „Az

ördög kilenc kérdése” címû elõadást néztük meg.
A Margaréta csoportban elkészült a következõ évszakról, a

tavaszról az újabb szemléltetõ kép, valamint új napos kötényeket
készítettek a kedves szülõk. Köszönjük Tóth Bence és Szabó Petra
anyukájának a segítséget!

Közösen készülünk a nemzeti ünnepünkre: tánccal, versekkel,
dalokkal, valamint zászlók, csákók és kokárdák készítésével.

Ezeket csoportonként elvisszük az emlékmûvekhez, ahol
megemlékezünk Március 15.-érõl.

RÉGISÉG
Pappné Szilvia Mûtárgy Szakbecsüs 
DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BECSLÉS 

KÉSZPÉNZÉRT Vásárol 

Antik Bútorokat, Festményeket, Órákat, Ezüstöt, Szobrokat,
Porcelánt, Régi Pénzeket, Kitüntetéseket, Csillárt, Szõnyeget,

Bizsukat, 
Ékszereket és Mindenféle Régiséget stb. és Hagyatékot. 

Tel.: 06/1-293-1759, 06/70-942-0806, 
06/20-465-1961
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Két év szünet után, március 14.-én,
szombat délután visszatért a foci
Kerepesre. Felnõtt csapatunk a fótiak
ellen játszott fordulatos, szórakoztató
meccset. Bár 5-4-re Fót nyert, bizako-
dásra ad okot, hogy a srácok 1-4-rõl
kétszer is fel tudtak zárkózni. 
A második félidõ derekán 3-4 volt az

állás, majd egy szerencsétlen góllal ismét
kettõre nõtt a fóti elõny. Negyed órával
a vége elõtt ismét megmutattuk, hogy
nem adjuk fel, és van bennünk tartás: 5-
4-re megint feljöttünk. Sõt, az utolsó
tizenöt percben teljesen beszorítottuk
ellenfelünket, volt olyan, hogy öt szögle-
tet végeztünk el zsinórban. Az utolsó öt
percben is meg voltak a ziccereink, de
vagy a kapus védett, vagy a hátvéd men-
tett a gólvonalról! 
Bár kikaptunk, büszkék lehetünk a srá-
cokra, hisz a csapat végig küzdötte a
meccset és izgalmassá tette a végjáté-
kot. Ezt a közönség meg is érdemelte:
ritka manapság, hogy egy megyei foci-
meccsre ennyien látogassanak ki.
Márpedig ezen a szürke, nyálkás és
hûvös délutánon vagy 100 kerepesi nézõ
csinált jó hangulatot a megújult pályán!
Szóval végre újraéledt nálunk a foci.
Reméljük, hogy az U7-es, U9-es és U11-
es utánpótlás csapatainkon kívül a tava-

szi toborzás után a többi korosztályban
is tudunk indulni a bajnokságban!
A Kerepesi SBE szeretettel vár minden
focizni vágyó fiút és lányt! További infor-
máció: 06 20 59 222 95

Hajrá Kerepes!  
FD

Felnõtt csapatunk következõ hazai mecs-
csei (a belépés ingyenes):
III. 28. 15:00 Mogyoród, ezen a lap
megjelenésekor már túl vagyunk
IV. 05. 16:00 Vácrátót
IV. 12. 16:00 Galgamácsa
IV. 26. 16:30 Vácszentlászló

Visszatért a foci!

ESKÜVÕ ÉS MÁS CSALÁDI
RENDEZVÉNYEK FOTÓZÁSÁT VÁLLALOM!

Tel.: 06 30 335 9050



A nagymama fiókba teszi a
kötõtûket, kiül egy székre az
udvaron, és arcát a fénybe
fordítja. Lehunyt szemmel,
békésen szendereg a kábult
csendben. Testtartása olyan
boldog magányt sugároz,
mint aki éppen a végtelen
világ partjain a világûr hullám-
veréseit hallgatja. A nyugalom
mélységeinek simogató
érintéseitõl vélhetõen el is
aludt. Olyan ez a látvány,
mint egy szép csendélet rész-
lete. Körben szikrázó öröm-
mel fénylik a kerepesi ég, és
már nyoma sincs a tél látvá-
nyosságainak. Egy apró, talán
muslicákból összeverõdött
bogárraj lebegve kacérkodik
a gravitációval. A kertekben
metszõollók csattognak, és
ásóra görnyedõ, többnyire
idõsebb emberek szorgos-
kodnak. Nagypapa sietve
befejezi az ásást. Az éles
napfény gõzölögteti a frissen
forgatott földet, és a hantok

között fényes szemû fekete-
rigók keresgélnek. Ekkor
felméri a téli károkat a
háztetõn, ahol megcsúszott
egy cserép, és az árokban,
ahol megszaporodott a hor-
dalék.

A „nagy jegesedés” okán
elpusztult díszcserjéket ki
kell cserélni, a rozsdásodó
kaput le kell festeni, aztán
még a lomtalanítási
elõpakolást is célszerû elvé-
gezni. Az immár télen is aktív
vakond túrásainak precíz
egyengetésével kezdi a kert
rendezését, majd a szürkésre
fagyott gyepet erõs
gereblyével borzolja
szellõssé. Ezután szépen
megmetszi a fákat. A fák ágait
úgy alakítja, hogy az erre járó
madaraknak legyen kedvük

leszállni rájuk, ha éppen
pihenni akarnak. Ebéd után
kinyitja a kerti csapot, elvégzi
a lemosó permetezést,
miközben mama elülteti a
dughagymát. Néha átszól
egyet a szintén munkálkodó
szomszédoknak, és
mindeközben erõsen mor-
fondírozik. 
Nagyon kedveli kiragadni a
sietõs idõbõl a neki fontos
pillanatokat, majd a kérlelhe-
tetlen logika boncasztalán
aprólékos gondolatmenettel
igyekszik kielemezni azokat,
amelyek nem mások, mint a
helyi politika vadhajtásai.
Nagypapa az együttélés
idõnként szomorkás komédi-
ájában mindig keresi a nevet-
nivalót, és többnyire meg is
találja. A muníciót általában a

mímelt lokálpatrióták szolgál-
tatják. Mindennek tudatában
elfogadja, hogy a közösségi
élet néha érthetetlen kapcso-
lati elemeinek, és egyedi
törvényszerûségeinek hálójá-
ban él. Tapasztalatból tudja
már, hogy a normális emberi
együttélés minõségének
mértékegysége a tolerancia.
A helyi politikai ellenzék
tolakodóan kirívó
szereplõinek ténykedését
nem igazán érti. A szövevé-
nyes élet egyéb tüneményei-
re pedig rendre rácsodálko-
zik. Nagyon szereti, amikor a
tavaszi napfény melege
rügyet bont, és virág ömlik
szét a réteken. Szereti, ha
olyan csodákra nyílik szeme,
mint a tulipánnak kelyhe egy
napfényes reggelen, és
jókedvvel szemléli, amint a
tavaszi természet megvívja
harcát az életért, a megújulá-
sért. 

Kovács Ferenc

2015. 3. szám • Március22

K
ö
z
é
le

t
KEREPESI VÉLEMÉNY

Nem szeretnék, hálátlannak tûnni, megköszönöm az
egyoldalas reklám lehetõségét, amelyet a Kerepesi Vélemény
februári számának 5. oldalán ingyenesen kapott a Kerepes
Rádió. Gábor Zsazsa mondta: „Mindegy mit beszélnek rólad,
csak beszéljenek”. Vagy, ahogy Zsalakó István szerkesztõ úr
fogalmazott a Szilas TV-ben, az sem rossz. Õ mondta:
„Kerepesen 3 adó van. A kommunálisadó a Szilas TV és a
Kerepes Rádió.”
Mégis a valóság és a tények makacs dolgok. Etikátlan, vagy
sem? Nem „paparazzi” felvétel hangzott el. Igaz, két
intézményvezetõ aláírása a polgármesterével egy lapon,
komoly tényként támaszthat alá egy feljelentést. Egy jelenték-
telen, abszolút jóindulattal és jó szándékkal készült
rádiómûsorról állított itt valótlant. Mivel a feljelentõk, maguk
sem hallgatták a rádiót, nem is tudhatták mi lett leadva.
Ráadásul a vezetõkkel, egy riport is készült a beiratkozásról és

hozzá is járultak a felvételünk leadásához, idézve a beiratko-
zási tájékoztatón elmondottakat. Springer Friedrich saját
„expozéját” a német oktatás fontosságáról és igazgató úré
valóban le is ment a rádióban. Aki hallgatta, igazolhatja: Csak
maximálisan pozitív fényben szólt a településrõl és az
Iskoláról, és a beiratkozásról. De persze a német oktatásról is.
Senkinek nincs felháborodni valója, mert nem volt sem bizal-
mas, sem személyes jellege és nem volt jogszerûtlen sem. Az
NMHH, (ex-ORTT) a feljelentésre reagáló levelében, 3000.-
forint kerepesi „közpénz” befizetésére tett felszólítása mellet
közölte: Nem érdekli az ügy, és nem is feladata foglalkozni a
témával. Kidobott kerepesi közpénzeket adják máskor inkább
fontosabb dolgokra. Hofi után, szabadon: A Kerepesrádión
sincs mindig „füstszûrõssapka.”. Mégis köszönet a reklámért.

Springer Krisztina

TAVASZ
- itthon, Kerepesen -

Most légy okos Domonkos! (A zászló ára)
Kedves Farkas Domonkos! Én Kerepes Város demokrata sza-
vazói által megválasztott önkormányzati képviselõ vagyok,
nem a szimbólumoké és különféle izmusoké. Felelõsséggel
kell döntenem a közpénzek felhasználásáról.
Most tárgyaltuk a megkurtított 2015. évi költségvetésünkrõl,
amely nagyon szerény lehetõséget ad a helyhatóságnak a köl-
tekezésre. Ha veszi a fáradságot és beletekint a költségveté-
sünkbe, meg fogja látni: mi mindent nem tudtunk finanszíroz-
ni. A teljesség igénye nélkül néhány kisebb tétel:
gyermekorvosi rendelõ-járdaépítés, védõnõi szolgálat-burko-
lat csere, rácsos ajtó stb.
Március 15-én a nemzeti zászló és a kokárda az 1848-as
forradalomra és az azt követõ szabadságharcra való emléke-
zést szolgálja. Legyünk szerények és másnap, 16-án csak

akkor rendezzünk ünnepséget, ha anyagi helyzetünk ezt
lehetõvé teszi. Költségvetésünk ezer sebbõl vérzik, ezért nem
szavazhattam meg 320 000 Ft-ot egy újabb rendezvényre.
Mi nem ismerjük egymást. Ezért a nemzettel kapcsolatos
viszonyra vonatkozóan csak annyit: nem fogok mentébe
öltözni, aki ismer, tudja, ki vagyok. De Önnek egy kis segítség:
a Jobbiktól balra, a fideszes, bolsevik párttól jobbra helyezem
el a nézeteimet. Példaképem Kossuth Lajos és Petõfi Sándor,
ugye õk Ön szerint is a nemzethez tartoznak?
Nagyon kedvelem a Kossuth-címert. Szeretem Petõfi hazafias
és népies verseit, például különösen az Akasszátok föl a
királyokat! címût. A vélemény szabad! 
Tisztelettel:

Gombkötõ Róbert képviselõ

Springer Krisztina —  a Kerepesrádió 97,1 tulajdonosának  levele 

Etika és a valóság



WWW.DECENS.EU.FOLYÓIRATAINK 23

M
û
v
e
lô

d
é
s 

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

FILMKLUB
a Magyar Filmek Gyûjteménye-sorozatból

Mici néni két élete (Kiss Manyi, Páger Antal, Szokolay Ottó)
A tizedes meg a többiek (Sinkovics I., Darvas I., Major Tamás)

A legényanya (Eperjes K., Pogány J., Eszenyi E.,
Kállai F., Garas D.)

Portugál (Nagy Viktor, Pelsõczi Réka, Csuja Imre, Szirtes Ági)
Pacsirta (Páger A., Nagy Anna, Tolnay Klári, Törõcsik Mari)
Uramisten (Eperjes K., Feleki Kamil, Garas D., Csákányi L.,

Dörner Gy. Nyakó J.)
Egy csésze tea és egy közösen kiválasztott film mellett

eltöltött estét kínálunk! 

Következõ alkalom április 16-án, 
csütörtökön 18.30-tól

Belépõ: 400 Ft.

„10-ES”KLUBOT INDÍTUNK!

Várjuk a 4. és 5. osztályos gyermekeket beszélgetni, játszani.

Klubnap: péntekenként 16 - 17. 30 óráig.

Keressük és várjuk azokat a felnõtt és gyermek bringásokat,
akik kedvet éreznek pár óra letekerésére, 
közeli és távoli vidékek becserkészésére.

Csoportvezetõ: Kovács László.
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KEREPESI VÉLEMÉNY


