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Az évforduló kapcsán szeptember 6-án és 7-én egy
központi nagy rendezvény kerül megrendezésre az
egyébként szokásos évi négy — majális, Nemzetközi
Nemzetiségi Fesztivál, Szilasmenti napok és szüreti
mulatság — ünnepség összevonásával. Az évforduló
méltó, színvonalas megrendezéséhez Polgármester
úr, a fellépésen kívül kérte a nemzetiségi önkor-
mányzatok anyagi hozzájárulását is.  A Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésén tárgyal-
ta a kérést és úgy döntött, hogy társrendezôként
anyagiakkal is támogatja a rendezvényt 500.000

forint összegben. A részletek kidolgozása folyamat-
ban van, erre az alkalomra meghívjuk a testvértele-
püléseink képviselôit — tájékoztatott Kiss Károly az
SZNÖ elnöke — pályázatok sora készül a szükséges
anyagiak biztosításához annak érdekében, hogy min-
denki jól érezze magát és hogy az Önkormányzat-
nak segítsünk a költségek tekintetében. A Német
Önkormányzat szintén testületi ülésen tárgyalta a
lehetôséget és úgy döntött, hogy anyagilag nem járul
hozzá a költségekhez, közremûködésképp az
ünnepségen való fellépésüket ajánlották fel.       -er-

865 éves évforduló

Idén 865 éves településünk, s
ez alkalomból egy több for-
dulós játékot is hirdetünk,
melynek feladatait a Kerepesi
Vélemény aktuális számában,
valamint honlapunkon és
facebook oldalunkon találha-
tják meg leendõ játékosaink.
Az egyes fordulók nyertesei-
nek nevét minden hónapban
megjelentetjük honlapunkon,
a www.kerepesmuvhaz.hu-n.
A nyeremények folyamatosan
átvehetõk a Forrás Mûve-
lõdési Házban.
A nyeremények különbözõ
értékû vásárlási utalványok!
Az összes fordulón részt
vevõ játékosok év végén
további nyereményesõre szá-
míthatnak!
A MEGFEJTÉSEKET VÁRJUK
A FORRÁS MÛVELÕDÉSI
HÁZ ELÉRHETÕSÉGEINEK
EGYIKÉRE.

E HAVI
FELADVÁNYUNK: 

Tervezzen 
címert Kerepesnek!

A technika, méret szabadon
választható. A terveket 

április 15-ig lehet beküldeni,
behozni!

Jó játékot, tervezést 
kívánunk!

Tervezzen
címert
Kerepesnek!

Ma Kerepesen, aki részt kíván venni a közé-
letben, jól vértezze fel magát, mert biztosan
nemtelen támadásoknak is ki lesz téve. Elõször
is azzal kezdeném, hogy kit illet meg a szabad
véleménynyilvánítás. Mindenkit. Hadd idézzek
Voltaire-tõl, „nem értek egyet azzal, amit mon-
dasz, de meghalnék azért, hogy elmondhasd”.
Ez az idézet a XVIII. századból való. Ma
Kerepesen egyesek szerint (Cs.Z.) ne mondja el
a véleményét az, aki orvos, netalán még a
lakosság akaratából képviselõ is. Pedig akinek
ennyien szavaztak bizalmat, annak a szavára jó
lenne odafigyelni. A választópolgárt nem lehet
leváltani. Kérem, tiszteljenek meg bennünket,
képviselõket azzal, hogy mi is elmondhassuk a
gondolatainkat. 

Miért nem fizet bérleti díjat dr. Vaszil László a
rendelõért? Mert Kerepesen egy orvos sem
fizet, ezért. Ha az önök egyesülete szerint ez így
nem helyes, mivel van képviselõjük a testület-
ben, tessék beterjeszteni, hogy fizessenek az
orvosok. Ne tegyenek különbséget, hogy csak
egy fizessen. Majd a testület eldönti, hogy mi
legyen. Õket hatalmazták fel a választópolgárok.
Én a magam részérõl nem támogatnék egy  ilyen

kezdeményezést, valószínûleg a testület többsé-
ge sem. Ma sok település van az országban, ahol
nincs állandó orvosi ellátás. Kerepesen minden
orvosi státusz be van töltve. Orvosaink több
mint tízezer ember egészsége felett õrködnek.
Legalább ezzel támogassuk áldozatos munkáju-
kat. Az emberek bíznak bennük.  

Azt, hogy közéleti feladatot vállalhat egy
orvos, egy alkotmánybírósági határozat is
megerõsítette. Ez a legmagasabb fórum, tessék
tiszteletben tartani. Arra a felvetésre, hogy a
városatyák honlapon hány szavazatot kaptak a
képviselõk, had éljek megint egy nagy ember
idézetével, Churcill után szabadon „Csak annak
a közvélemény kutatásnak hiszek, amit én hami-
sítottam meg”. 

Településünkön vannak, akik egyfolytában
aggodnak a demokráciáért, a szólásszabadsá-
gért, de ha valakinek a véleménye nem egyezik
az övékével, az ne szólaljon meg?! Ez nem más,
mint kettõs mérce, és nem demokrácia. Régen
vidéken a tanítók, papok, orvosok voltak a véle-
ményformáló emberek. Ma is nagy tisztelet
övezi õket. Kérem becsüljük õket, hiszen õk
értünk dolgoznak, és ha úgy érezzük kérjük ki a
véleményüket is.   

Kovács Antal

Válaszok a Teleház Hírlevélben megjelent írásra

Mélységesen felháborítónak tartom, amit ez a
CS. Z. képes papírra írni a kerepesi gyermekor-
vossal kapcsolatban. Mindenek elõtt azt kérdez-
ném, ki ez a Cs. Z.? Hol él? Mivel foglalkozik? Hol
látható a kerepesi közösségben? Tesz valamit a
falu érdekében, vagy csak rágalmaz? Hogyan süly-
lyedhet odáig egy ember, hogy ilyen rágalmakat
fogalmaz meg egy orvossal kapcsolatban? És ráa-
dásul egy igen elismert orvossal kapcsolatban!

Munkámból adódóan csak kisgyermekes
szülõkkel találkozom (jelzem, nem vagyok
önkormányzati alkalmazott, sem családsegítõ) és
bátran ki merem jelenteni, hogy ritkaság amilyen
elismerõen beszélnek Dr. Vaszil László
gyermekorvosról, leegyszerûsítve, istenítik és
elmondásuk alapján joggal, mivel szívvel-lélekkel,
tudásával a munkájának él. Azzal kapcsolatban is
van fenntartásom, hogy megkülönböztetést
tenne a doktor úr például a romákkal kapcsolat-
ban, mert ha ez így lenne, nem jönnének hozzá
másik településrõl roma betegek. Vagy igen?

Szánalomra méltó, hogy alig van hazánkban
orvos, akik még maradtak, és tisztelettel, becsü-
lettel végzik a munkájukat, azokat egyesek képe-
sek megalázni, hamis rágalmakkal támadni ahe-
lyett, hogy támogatnák, ha mással nem, egyetlen
jó szóval! Hogy segít a falu vezetésében, nem
elítélni kell, úgy gondolom, hanem elismerni. Mi
az, hogy „egy orvos ne politizáljon” - miért ki kel-
lene, ha nem az értelmiség? Régen kik politizál-
tak? Az orvos, a tanító, a pap, az építész - nem?

Sajnálattal néztem, hogy vannak vállalkozások,
akik egy ilyen lapban hirdetnek, ezzel segítve
ennek a nem tudom minek nevezhetõ iromány
megjelenését, de gondolom a mai gazdasági hely-
zetben, rohanó életükben nem is nézik, hogy hol
hirdetnek, csak kapnak egy olcsó ajánlatot és
megveszik.

Kedves Doktor Úr! Ezúton üzennék Önnek,
mivel személyesen nem találkoztunk sosem,
hogy Fel a fejjel! Sok mindent adhatunk ember-
társainknak, szeretetet, jó szót, elismerést!
Egyetlen dolgot nem: észt! Jó egészséget és sok
sikert a munkájához!

(név a szerkesztõségben)

Ki az a Cs. Z.? 
Fel a fejjel!

Gondolatok a
közéletiségrõl Kerepesen

Kerepes



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2013. MÁRCIUS 3

Kerepes legrégibb épülete az eredeti barokk jegyeket hor-
dozó Provizor, azaz Tiszttartó ház az idén pontosan 300
esztendõs. Csodaszép kor, bûnösökért kiáltó állapotban. Egy
1728-as feljegyzésbõl tudjuk, hogy 1713-ban, azaz a Rákóczi
szabadságharc bukása utáni második esztendõben már állott,
most pedig porlad. A nagyváradi káptalan építette — akkor
még az is Magyarország volt — és az egyházi birtok gondnoka
(provizora) lakott benne. Falai között azóta megfordult, vagy
meg is pihenhetett nagyon sok híresség, például a delizsánsz,
azaz postakocsis tulajdonosok, nagyurak, Mária Terézia,
Ferenc József, Petõfi, Klapka, Horthy, Habsburg Ottó, vagy
éppen Ady Endre.

Kerepes református közösségének új és rátermett, sõt
hasznosan gondolkodó lelkészével, Koncz Zoltánnal, meg két
marék rozsdás kulccsal állunk a sokat látott omladozó falak
elõtt. Miért vele? Mert most éppen a reformátusoké. Miért az
övék? Errõl majd késõbb.

Lélekölõ látvány siralmas felelõtlenség, amit tapasztalunk.
A palatetõzet több helyen megroggyant, az ámbitus
tartóoszlopai közül néhány kidõlt a falakból szocreál ajtók és
ablakok csúfoskodnak. Az egyik ajtóhoz találunk kulcsot. Bent
doh és penész. A régi gipszstukkók és a vakolat hullik a fala-
kon tenyérnyi repedések az ablakok kitörve a padló
lebetonozva, a belsõ ajtók befalazva. Barbarizmus felsõfokon!
A szebb idõket látott helyiségekben olajos rongy, kiszuperált
heverõ, vasdarabok, hegesztõ szerszámok, törött csempe,
zuhanyozó, hordó olaj, piszok és szemét. A padláson feltört
padozat, megbontott tûzfal, megrongálódott gerendák.

A ritkaságszámba menõ épület pusztulásáért az 1949. évi
államosítás óta valamennyi tanács és tsz elnök, illetve
polgármester felelõs, utolsó tulajdonos Boros György vállal-
kozó is.

Amikor 2006-ban polgármesterré választottak, levelet
írtam Boros György tulajdonosnak, idézek belõle:
„Felelõsséget érzek, mint a nagyközség polgármestere a nagy-
község legrégebbi épületének sorsa iránt. Mivel Ön a tulajdo-
nosa és évtizedek óta az enyészet pusztítja, úgy tartom
helyesnek, ha minden más szándék mellõzésével közösen
próbálunk segíteni, illetve megmenteni. A hogyanról kellene
tárgyalnunk.”

De Boros György a hogyanról nem volt hajlandó tárgyalni,
inkább Kerepes helyett Kistarcsának ajándékozta és az elmúlt
két évben tovább pusztult. Most hogy hál’ Istennek megalakult
a reformátusok kerepesi gyülekezete, így papíron is oda kerül
vissza az épület, ahol még áll, azaz Kerepesre. Nos, Koncz
Zoltán lelkész urammal azért jártuk be az épületet, hogy
közösen mihez kezdjünk vele, mert pénz, sok pénz kell hozzá,
ha még menthetõ egyáltalán. Szeretnénk közösen pályázni és
együtt hasznosítani, mert egyedül a reformátusoknak sem
megy.

Részünkrõl nincs és nem is volt harag, minket egyedül
Kerepes gyarapodása vezérelt és vezérel.

Franka Tibor
polgármester

Miért segítették a pusztulását?

A provizor háza 300 éves

Tisztelt kerepesi polgárok!
Kérjük azokat, a honfitársainkat, akik felelõsséget

éreznek településünk múltja, jelene és jövõje iránt,
vannak ötleteik, elképzeléseik a restaurálástól a
hasznosításig, azok keressenek bennünket levélben
vagy személyesen, Koncz Zoltán református lelkészt,
vagy Franka Tibor polgármestert. Köszönjük.

Nemrég a Mogyoródi úti betöréses lopáshoz hasonló mód-
szerrel „jártak el” a tolvajok a Bartók Béla utcai Sportházban
és tulajdonítottak el csaptelepeket, szifonokat, gyakorlatilag
egy fürdõszoba teljes berendezését, kerti csaptelepet, cirkót,
valamint levágták a rézcsöveket. A Kerepesi Sportbarátok
Egyesülete megtette a feljelentést a Kistarcsai rendõrõrsön.

Betörés a sportházban
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Az ítéletidõ ellenére
kétszázan gyûltünk össze a
Forrás Mûvelõdési Házban, ahol
14-én délután 5 órakor
kezdõdött az önkormányzati
március 15-i ünnepsége. A
meghívottak között volt Petõfi
Sándor édesanyjának kerepesi
leszármazottai, Rémi Jánosné,
Balogh Istvánné Éva néni, és
Véber Gábor. A magyar és
székely himnuszt követõen
Koncz Zoltán református lelkész
és Lencse Balázs katolikus
kántor köszöntötte az
egybegyûlteket és a közös

imádságot követõen Franka
Tibor polgármester méltatta a
magyar szabadságharc ünnepét.
Bátorságot, dicsõséget, hazasze-
retetet ünnepelünk egy
bátorságát, dicsõségét és
kereszténységét elveszítõ
Európa közepén — mondta.
Európa 1848-ban és napjainkban
sem állt mellénk, mindig
magunkra voltunk és vagyunk
utalva. Ezért legfontosabb az
összefogás, de a választások
közeledtével a pártok, a
különbözõ szervezetek is „önál-
lóan” ünnepelnek, azaz kampá-
nyolnak. Ez alól Kerepes sem
kivétel, jóllehet a választók leg-
alább 90 százalékát ez csöppet
sem érdekli. A mai forradalom
lényege a munkateremtés és a
maradás. Ne mi exportáljuk a
munkaerõt Németországba,
meg Angliába. Ne változtassunk
származást, hazát, nemzetisé-
get, párttagkönyvet a pillanatnyi
érdekek szerint. A márciusi vív-
mányok nem erre tanítanak
bennünket. Maradjunk függetle-
nek a divatáramlatoktól, építsük
tovább magyarok, székelyek,
tótok és svábok és sokan mások
közösen sokszínû, de ettõl iga-

zán magyar településünket az
idei 865 esztendõs Kerepest.
Lelket nem lehet cserélni. 

Az ünnepi beszédet
követõen az általános iskola

diákjai és volt diákjai, sõt tanárai
legalább félszázan fergeteges,
ugyanakkor tartalmas mûsort
varázsoltak a színpadra a tízéves
diáktól a negyven feletti pedagó-
gusig közösen. Rövid történelmi
visszatekintés, apró jelenetek,
szavalatok, nem utolsó sorban

pedig sok-sok tánc és zene jelle-
mezte az estét. Népviseletbe és
huszárruhába öltözött Kisvirág-
táncosok tették emlékezetessé
és emelkedetté a mûsort.

A március 15-i rendezvény is
az összefogás erejét példázta,
amiért köszönet a fellépõ diákok
szüleinek a segítségért, a
pedagógusoknak a mûvelõdési
ház dolgozóinak, röviden min-
denkinek.

G.E.

Mire tanít március?

Március 15-én a z ítéletidõ ellenére is sokan megjelentek a
Szabadság úton az egykori „Petõfi kocsma” épületének a falá-
ra 2006-ban elhelyezett emléktábla megkoszorúzására. A
Kökény Ferenc tulajdonát képezõ épületet, miután
államosították, a kerepesi Petõfi kultusz is elhalványodott,
pedig a költõ édesanyjának Hruz Máriának leszármazottai
közül településünkön él Kökény Éva, Rémi Jánosné és Véber
Gábor is.

Éva néni férje Balogh István és Franka Tibor polgármester
a dicsõ múlt felelevenítése érdekében még 2006-ban szövet-
keztek annak érdekében, hogy az azóta magántulajdonban
lévõ épület falára legalább emléktábla kerüljön és hirdesse
ismét a kerepesi Petõfi kultuszt. Azóta minden esztendõben
Balogh Pista bácsi szervezi és rendezi a koszorúzást.

Koszorúzás
Kerepesen 2007 óta minden esztendôben megemlékezünk a
Kommunizmus áldozatairól a Hôsi Emlékmûnél. Tudjuk azt is, hogy a
szovjet megtorlás a magyarokon kívül legnagyobb számban és a legke-
gyetlenebbül éppen a hazai svábokat érintette. Ezzel együtt fájdalmas
és elgondolkodtató, hogy a kerepesi német önkormányzat miért nem
koszorúzott, sôt, jelen sem volt? Hol volt a Kerepes Rádió, a politikai
pártok és jó néhány civil szervezet?
A közös emlékezés nem jelent pártállást, nem jelent egyebet, mint a
közösség, azaz Kerepes együttes fôhajtását. Ha ezt elfogadjuk eviden-
ciának, akkor csak arra lehet gondolni, hogy akik nem koszorúztak,
azoknak nem volt pénzük koszorút venni, meg idejük sem, részt venni.
Sajnáljuk, és szánjuk ôket. Magukról állítanak ki bizonyítványt azzal,
hogy lenézik Kerepes lakosságát.
Aki csak a saját szekerét tolja, az egyedül képtelen kiemelni a kátyúból.
Akin pedig a közösség ereje nem segít, az magára marad a sárban.
Sohasem késô csatlakozni, mert a közös szekér viszont szalad Önök
nélkül is, kedves „NEM KOSZORÚZÓK”

Franka Tibor, polgármester

Hiányzó koszorúk
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Február 28-i ülés napirendi pontjai közül a
lakosságot közvetlenül érdekli és érinti a
háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatko-
zó közszolgáltatás megszervezése. A vízgaz-
dálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
44/C. § rendelkezése értelmében 2013.
január 1. napjától minden települési önkor-
mányzat köteles megszervezni a vezetékes
szennyvíz-csatorna hálózattal el nem látott
ingatlanok, illetve a csatornahálózatra rá
nem kötött ingatlanokon keletkezõ
folyékony kommunális eredetû szennyvíz
szervezett keretek között történõ kötelezõ
érvényû összegyûjtését. A szennyvíz ily
módon történõ kezelésében valamennyi
érintett ingatlantulajdonos köteles igénybe
venni a szolgáltatást. Az önkormányzatok
ezen feladatuknak vagy közbeszerzés útján
kiválasztott szolgáltató által, vagy a település
víziközmû rendszerét mûködtetõ saját tulaj-
donú gazdasági társaság igénybevételével
tehetnek eleget. Figyelembe véve, hogy
önkormányzatunk résztulajdonosa olyan
100%-ban önkormányzati tulajdonú gazda-
sági társaságnak, amely rendelkezik a szük-
séges engedélyekkel, és fontos
elemként a folyékony hulladék
kezelésére, elhelyezésére
alkalmas létesítményekkel
(szennyvíztisztító-telep),
célszerû elsõsorban a DPMV
Zrt-vel megkezdeni a szolgál-
tatás feltételeinek és rendsze-
rének kialakítását. A hatályos
jogszabályi háttér figyelembe-
vételével önkormányzatunk-
nak rendeletben kell
szabályozni ezt a kötelezõ
közszolgáltatási tevékenységet
is. Az önkormányzati
rendeletek elõkészítésében való társadalmi
részvételrõl szóló 31/2012. (IX. 28.) önkor-
mányzati rendeletünknek megfelelõ módon
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság következõ
ülésére kerül elõterjesztésre ez a rendelet
tervezet.

A Szõlõ utcai értékesítésre kiírt
lakások közül két 42 négyzetméteresre
vételi ajánlat érkezett. Mindkét lakást
egyenként 8 millió forintért
kívánja és tudja megvenni a
jelentkezõ, melyet a
képviselõtestület jóváhagyott.

A március 7-én megtar-
tott rendkívüli ülésen újra

napirendre került
az önkormány-
zat 2013 évi
költségvetése.
Franka Tibor
p o l g á r m e s t e r
napirend elõtti fel-
s z ó l a l á s á b a n
tájékoztatta a
k é p v i s e l õ k e t ,
hogy az 50%-ot nem sikerült
feljebb tornázni, ezért a koráb-
ban megismert számokkal
kerül elõterjesztésre a költség-
vetési tervezet. Hozzátette,

hogy így 68 millió forinttal kevesebb a ren-
delkezésre álló költségvetési keret.
Megtudhattuk tõle azt is, hogy csak a máso-
dik félévben derül majd ki az is, hogy melyik
adósságunkat vállalja át az állam. A jól gaz-
dálkodó önkormányzatok — ilyen Kerepes

is — ráfizettek az adósságátvállalási eljárásra.
Már tavaly is érezte az önkormányzat a
nehézségeket, ezért a megtakarításokat

bankba helyezték, így 70 millió
forintot mentettek át erre az
évre, emellett a környezõ
településektõl eltérõen,
Kerepesen az önkormányzat
nem vezetett be új adót. 

A kisgyermekes szülõket
érinti a következõ napirendi
pont, melyen a képviselõ-tes-
tület a Napközi-otthonos
Ó v o d a - B ö l c s õ d e
beiratkozási idõpontját a
2013-2014-es nevelési évre
2013. április 15. és 2013.
április 19. (hétfõtõl-péntekig)
08.00-16.00 óra közötti

idõpontig — elfogadva az intézményvezetõ
javaslatát — tudomásul vette. 

A Hegy utca és Kistarcsa közötti
összekötõút kátyúzása napirendi pont
tárgyalásakor a polgármester elmondta,
hogy ezt az utat idõközönként az önkor-
mányzat mart aszfalttal teríti, azonban az
idõjárás miatt jelenleg is szükséges a
rendbetétele. Elõzetes számítások és
árajánlatok szerint egy emulziós réteggel és
arra szórt kavicsos borítással számolva a
munkálatok 1,4 millió forintba kerülnek.
Ezzel segítenék a Szõlõ utca tehermentesí-
tését is. Ehhez kérte a testület döntését,
akik jóváhagyták az út rendbetételét.

G. E.

Beszámoló testületi ülésekrõl

Szennyvíz és takarékosság

Helyesbítés
Múlt havi lapszámunkban a testületi
ülés beszámolójában, sajnos elírás tör-
tént. Polgármester úr beszámolójában
a „Kerepes nagyközségtõl 2013.
január 1-jétõl 1380 millió forintot von-
nak el.” — tévesen jelent meg.
Helyesen: ez az elvonás „csupán” 138
millió forint. Elnézést kérünk!
A lakások négyzetméter ára helyesen
1000 forint/négyzetméter.
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Március 18-án délután 6
órától falugyûlést hirdetett
önkormányzatunk. A
rendezvényen — talán a rossz
idõjárásnak is köszönhetõen —
összesen 30 érdeklõdõ jelent
meg, míg a testület és az
önkormányzat részérõl
képviselõk, irodavezetõk,
valamint intézményvezetõk
várták a felmerülõ kérdéseket.

A téma: Kerepes gazdasági
helyzete a központi elvonások
és a konszolidáció tükrében
volt. Franka Tibor polgármes-
ter beszámolójában ismertette
az önkormányzat jelenlegi
pénzügyi helyzetét, tájékozta-
tott az adósságról, amely össze-
sen 834 millió forint. A minden
önkormányzatot érintõ kon-
szolidáció (adósságátvállalás)
kapcsán Kerepes, nem hogy jól
járt volna, inkább ráfizetett a
„segítségre”, ugyanis az idén
bekövetkezett, épp a konszoli-
dáció kapcsán érvénybe lépett
elvonások — gépkocsiadó: 60%,
személyi jövedelemadó: teljes
mértékben — miatt a konszoli-
dáció keretében átvállalt adós-
ság csökkenést is beleértve
éves szinten 68 millió forinttal
kevesebbõl gazdálkodhat, illet-
ve költhet a szükséges feladatok
ellátására önkormányzatunk.
Ezzel együtt gazdálkodásunk
példamutató, nincs három
hónapon túli kifizetetlen szám-
lánk, a hitel-, és kamat-
törlesztéseket idõben ki tudjuk
egyenlíteni. Tájékoztatott, hogy
az eddigi beruházások, útépíté-
sek intézményfejlesztések mel-
lett idén sor kerül a Csicsergõ
óvoda bõvítésének megkezdé-
sére, amellyel három csoport-
létszámmal - 75 fõvel - bõvülhet

az óvodások létszáma.
Elkezdõdik az ivóvízminõség
javító pályázaton nyert
beruházás, megnyílik az idõsek

és fogyatékkal élõk nappali ellá-
tó intézménye. Pályázni kívá-
nunk a szennyvízcsatorna háló-
zat kiépítésére is azon a telepü-
lésrészen ahol ez még hiányzik. 

Megtudhattuk azt is, hogy
ellentétben a szomszédos tele-
pülésekkel, Kerepesen nem
került bevezetésre új adó.
Nincs telekadó, sem ingatlana-
dó, a kommunális adóból igyek-
szik a hivatal ellátni minden
kötelezõ feladatot: a hivatal és
intézményeink üzemeltetését,
fûtését, állagának megõrzését
és javítását, a közvilágítást, az
útjavításokat és építéseket, a
közterületek rendben tartását,
árkok-, átereszek tisztítását,
síkosság mentesítést, hogy csak
a legfontosabbakat említsük.
Szomorú, hogy sokan
megkérdõjelezik, és igyekeznek
félremagyarázni ennek az adó-
nemnek a jelenlegi nagyságát és
felhasználását. Ugyanakkor szá-
mosan kérik a csökkentését,
illetve be sem fizetik az évi

18000 - havi 1500,- Ft - forintos
összegét.  Nem csak ebben az
adónemben van elmaradás a
lakosság részérõl, az adó- és

pénzügyi iroda kimutatása alap-
ján 2012. december 31.-i álla-
pot szerint 146.373.955 forint a
hátralék — a be nem fizetett
adók — összege.

A Kistarcsai rendõrõrs
parancsnoka Rajmon Gyula r.
fõhadnagy úr is részt vett a
falugyûlésen, akitõl tájékozta-
tást hallhattunk településünk
közbiztonsági helyzetének ala-
kulásáról, az elmúlt
hónapokban elkövetett
bûncselekmények tetteseinek
kézre kerítésérõl és
büntetésérõl, valamint a
rendõrõrs állományáról és
jövõbeni terveirõl. Parancsnok
úr szerint a hathatós és gyors
rendõri intézkedések kapcsán
elfogott és elítélt bûnözõk
„méltó helyre” kerülésének
köszönhetõen csökkent a lopá-
sok, rablások száma a települé-
sen. Az úgynevezett „magot”
sikerült lefülelni, akik így
vélhetõen hosszabb ideig nem
kerülnek kapcsolatba a
bûnözésre hajlamos társaikkal,
akik inkább meghúzzák
magukat, félve a
leleplezõdéstõl. Több kérdés is
érkezett parancsnok úrhoz a
közbiztonság kapcsán, egyik
volt Kundra úr térfigyelõ kame-
rákkal kapcsolatos felvetése.
Rajmon úr jónak tartotta a fel-
vetést, példának Csömör köz-
séget említette, ahol egy helyi
vállalkozónak köszönhetõen
több mint tíz térfigyelõ kamerát
szereltek fel, aminek eredmé-
nyeként a negyedére esett visz-
sza a betörések száma.
Ugyanakkor elismerte, hogy az

egy dolog, hogy felszerelik a
kamerákat, de azokat figyelni és
kezelni is kell, mert nem mind-
egy, hogy egy-egy észlelést
követõen mennyi idõn belül
értesítik a rendõrséget a tett
elkövetésérõl, és bizonyítékul
hogyan szolgálhat a felvétel.
Említette, hogy errõl a
lehetõségrõl tárgyaltak Franka
polgármesterrel, és keresik a
megoldást, illetve a kivitelezõt,
valamint az anyagi forrást a
beruházáshoz.

Polgármester úr dicsérõen
szólt a hivatal munkatársairól,
az intézmények, az iskola,
óvoda, családsegítõ, mû-
velõdési ház és civil szerveze-
tekkel való jó kapcsolatról és
együttmûködésrõl, a szülõk
segítõkészségérõl és hozzá-
állásáról a különbözõ rendez-
vények és hozzájárulások
kapcsán. 

Beszámolók 
és csendháborítás

Ezt követõen a falugyûlésen
résztvevõ intézményvezetõk
adtak tájékoztatást az általuk
vezetett oktatási intézményrõl,
mûködésrõl, létszámról, hely-
zetrõl. Nagy László az iskola
igazgatója örömmel számolt be
az iskola jelenlegi helyzetérõl,
megítélésérõl és létszámának
növekedésérõl. Mint ismeretes,
az iskola fenntartását idén

Falugyûlés 

Közbiztonság, gazdálkodás és az útviszonyok
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átvette a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ, az
épület mûködtetése maradt az
önkormányzatnál, ami egyelõre
még sok megválaszolásra váró
kérdést vet fel. A fenntartó
átvette a tanárokat az õ díjazá-
sukat, a tanterv elkészítésére
együttmûködési megállapodás
keretében kerül sor, viszont az
épület az összes rezsijével,
fizetnivalójával marad az önkor-
mányzatnál. Még most is foly-
nak a tárgyalások a mindkét fél
számára megfelelõ megegyezés
reményében. Igazgató úr
számításai szerint idén õsszel
ismét 3 új osztállyal bõvül a lét-
szám, és ha ez a tendencia
marad, a 2014-es tanévet akár
5 elsõ osztály indításával kezd-
hetik. Ami eddig csak álom volt,
most megvalósulni látszik, visz-
szanyerte méltó helyét az okta-
tás és a fegyelem terén az intéz-
mény, és ha ez a tendencia így
folytatódik, - amit remélünk -
akkor az épület bõvítésén kell
gondolkodni, ugyanis kevés
lehet az iskolai férõhely.

Kiss Károly alpolgármester
úr az iskolai beszámolóhoz kap-
csolódva elmondta, hogy április
21. és 26.-a között Csehországi
testvértelepülésünkrõl Hori-
cébõl 11 angol szakos általános
iskolás tanuló érkezik
Kerepesre két tanár kíséreté-
ben, akiket családoknál
szállásolnak el. Ez jó lehetõség
arra is, hogy az iskolánkban
oktatott angol nyelvet a gyakor-
latban is használhassák és gya-
korolhassák a gyerekek.
Kerepesrõl június 2-án indulnak
a diákok szintén egy 6 napos
cserelátogatásra Horicéba,
ugyanilyen kondíciókkal. A
programok részletes kidolgozá-
sa még folyamatban van — tájé-
koztatott alpolgármester úr.

Az óvoda vezetõje

Lengyelné Jankovics Mária is
elégedett az intézményben
folyó munkával, a szülõk vissza-
jelzései jók, várják a Csicsergõ
óvoda bõvítését, hogy az új
oktatási törvénynek
megfelelõen minden 3-ik
életévét betöltõ gyermeket fel
tudjanak venni az óvodába. 

A Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
vezetõje Horváth Vera büszkén
sorolta mi mindennel foglalkoz-
nak a szolgálat alkalmazottai. Az
idõsellátás keretében 14 fõvel
van megállapodásuk házi
segítségnyújtásra, 68 idõs
ember részesül szociális
étkeztetésben,. A Családsegítõ
191 családdal áll kapcsolatban,
õk összesen 478 alkalommal
fordultak hozzájuk. A gyermek-
jóléti szolgálat 254 gyermekkel
tartja a kapcsolatot, akik 2600
alkalommal keresték fel az
intézményt. Pár héten belül nyí-
lik a „Napfényház” a
Wesselényi utcában, ahol 16
fogyatékos nappali ellátását
végzik, az idõsek vonatko-
zásában 25 férõhely lesz
igénybe vehetõ. A Mosolyvár
gyermekházban - amely szintén
a Családsegítõ profiljába tarto-

zik — 162 gyermek lépte át
2012-ben a küszöböt.

A beszámolók után ismét az
érdeklõdõk kérdeztek. Egy
Magtár téri lakos arra volt
kíváncsi, hogyan lehetne járha-
tóvá tenni az utcájukat.
Elmondta, hogy már tárgyaltak
Polgármester úrral, aki nekik is
felajánlotta a lehetõséget, ame-
lyet a település több utcájának
lakói már igénybe vettek, jele-
sül, amennyiben az ott lakók az
útépítés költségeihez fele
arányban hozzájárulnak, a
bekerülés másik felét az önkor-
mányzat állja, így megva-
lósítható a beruházás. Az õ
hozzájárulást gyûjtõ ívük már a
hivatalban van, Polgármester úr
a mûszaki iroda segítségét
ígérte az elõkészítési, illetve
kivitelezési munkákkal kapcso-
latosan.

Egy Mezõ utcai lakótól olyan
panasz érkezett, miszerint a
többszöri vízcsõtörés, illetve
csatornajavítási munkák, vala-
mint a hordalékkal teli víz-
elvezetõ árkok miatt az útbur-
kolat egyrészt hepe-hupás, más-
részt annyira alámosta a lefolyó
esõvíz a támfalat, hogy attól fél-
nek beszakad az úttest is.

A Berek utcán lakó négy
ingatlantulajdonos megbízá-
sából érkezett Nagyné, aki a
mûfüves pálya használóinak és
drukkereinek viselkedése és
hangoskodása miatt kért segít-
séget a hivataltól. Elmondta,
hogy a pálya bérlõje késõ
éjszakáig engedi a játékot,
ebbõl kifolyólag még éjfélkor is
rúgják a labdát, kiabálnak,
ordítoznak, nyomdafestéket
nem tûrõ modorban szidják,
vagy épp buzdítják a játé-
kosokat. A labda, - mivel a
védõháló már igencsak lyukas
— rendszeresen a kertjükben
landol, és az is elõfordul, hogy
mikor éppen nincsen otthon a
kert tulajdonosa, önkiszolgáló
módon bemásznak a kerítésen
és a kertben megkeresik a lab-
dát. Sérelmesnek tartják azt is,

hogy az amúgy is keskeny
utcában, a házak elõtt a bejá-
ratnál parkolnak, megakadá-
lyozva ezzel a saját autóikkal a
beállást a portájukra, vagy ha
éppen a saját házuk elõtt áll-
nak, az autóikon ebédelnek,
italokat tárolnak. 

Polgármester úr Kiss Károly
alpolgármestert bízta meg a
problémák megoldásával, a
szükséges intézkedések meg-

tételével, aki már másnap
végigjárta a helyszíneket és az
alábbiakról számolt be: - A
Mezõ utcában két helyen kell a
vízelvezetõ árkot kipucolni, a
hordalékot elszállítani és a
támfalat helyreállítani. A mun-
kák elvégzésével az
Önkormányzat a tulajdonában
mûködõ Községszolgáltató
Kft-t bízza meg. - A Berek
utcával szemben mûködõ
mûfüves futballpályával kap-
csolatos problémák megszün-
tetése érdekében az utca min-
két végére várakozni tilos
táblát helyezünk ki. A bérlõnek
felhívjuk a figyelmét a védõháló
kijavítására. A „sportolók”
zajos és nyomdafestéket nem
tûrõ megnyilvánulásainak kor-
látozására a közterület
felügyelõk a rendezvények
idején gyakrabban járõröznek
majd és szükség esetén intéz-
kednek.
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a „zártkert” tulajdonosok részére a földhasz-
nálati regisztrációval kapcsolatosan

Az Országgyûlés várható döntése értelmében módosulni fog
a földtörvény földhasználati bejelentési kötelezettségre vonat-
kozó rendelkezése. A benyújtott módosító indítvány értelmé-
ben az úgynevezett „zártkerti” fekvésû földeket tulajdo-
nosként használóknak nem kell földhasználatukat a
földhasználati nyilvántartásban regisztráltatniuk. Vagyis a
tulajdonos(ok)nak saját földhasználatukat nem kell bejelente-
niük az illetékes földhivataloknál.

A változás nem érinti a zártkerti ingatlant
haszonélvezõként, vagy — a tulajdonossal ill.
haszonélvezõvel kötött — megállapodás alapján használó-
kat, nekik az általános szabályok szerint továbbra is be kell
jelenteniük földhasználatukat.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosításával kap-
csolatban szükséges intézkedések folyamatban vannak, a járá-
si földhivatal azonban már azok hatályba lépéséig is a
fenti szabályok szerint jár el a zártkerti földhasználati
bejelentések kapcsán.

Ezen intézkedések a külterületi fekvésû termõföldek haszná-
lóit nem érintik, a külterületi fekvésû földek használatát a
hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelõen továbbra
is be kell jelenteni.

A földhasználati bejelentésekkel kapcsolatos információk és a
szükséges nyomtatványok megtalálhatók a
www.foldhivatal.hu honlapon, a földvédelem, földhasználat,
ill. a nyomtatványok menüpontok alatt.

Gödöllõi Járási Földhivatal

K Ö Z L E M É N Y
A Hegy utcát a Kistarcsával
összekötõ útrésznek a mart
aszfalttal történõ kátyúzását
emulzióval és darálékkal
történõ felületkezelését a
kivitelezõ hibájából a március
13-14-i esõzések tönkretet-
ték. Természetesen a munka
elvégzését nem fogadta el az
önkormányzat a kivitelezõ
elismerte saját hibáját. A
számla kiegyenlítésére csak
akkor kerülhet sor, ha a

vállalkozó a munkát jó
minõségben újra elvégzi és
azt az önkormányzat átvette.
Várjuk a jó idõt, addig az arra
közlekedõk türelmét kérjük.

Kátyúzás 

Köszönhetôen az önkor-
mányzat munkáját anyagi hoz-
zájárulásukkal is segítô kedves
lakosoknak.

Felhívásunkra eddig hat
lakótársunk összesen 17
négyzetméter járdára való
összeget adományozott a jár-
daépítés folytatásához.
Köszönjük!

Továbbra is várjuk és kérjük
a civil szerve-zeteket,
magánembere-ket, az arra
közleke-dôket, aki teheti
támogassa ennek a járdának a
továbbépítését a Hév megálló
irányába. 1 négy-zetméter
díszburkolat ára a kerepesi
gyártó jóvoltából 1600 Ft/nm.

Folytatódik a Hegy utcai járdaépítés 
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Megjegyzés: Hóeltakarításban a legnagyobb segítség a jó meleg
déli szél.

A kertekben már terepszemlét tart a tavasz. Az ébredõ
természet elsõ hírnökei, vagyis a hóvirágok, a boglárkák és
egyéb hagymás virágok gumói serényen repesztgetik maguk
felett a földtakarót. A korai növények az új élet örömével
nyújtózkodnak a fény felé. Az árvácskák már a legszebb arcuk-
kal mosolyognak, és körben a hajnal sugaraival keringõzik a
szél. Ámde nekem még idõnként a tél tüneményein jár az
eszem. Eszembe jut, hogy egyik-másik lakótársunk olyanokat
mondott havazáskor sokak füle hallatára, amit bizonyára nem
mondana, ha mondandóját nem az önkormányzat vezetése
iránti gyûlölet motorja hajtaná. Az egyik mondás közülük: - Ha
kinézek az ablakon, akkor nem látok egy hókotrót sem, pedig
szakad rendesen.

Azt hiszem, hogy ez a megjegyzés egy elemzést megér. Én
úgy vélem, miszerint az ilyen nagy eszesség mögött
valószínûleg olyasmi logika burjánzik, hogy Kerepes, vagyis a
kerepesi polgármester szerezzen be vagy nyolcvan darab
hóekét sofõrökkel együtt, és akkor az összes utca akármelyik
lakója bármikor nyugodt szívvel lesheti a saját utcájának
hókotróját az ablakból. Azt hiszem, hogy az ilyen fürge hóel-
takarítás, melyet a kiemelten éles elméjû lakótársunk szeret-
ne, sajnos nincs sehol a világon, és nem is lesz soha. Még New
Yorkban sem, pedig ott van a Wall Street is. És amennyiben

igazságosak akarunk lenni, akkor ki kell mondani még valamit.
Mégpedig azt, miszerint a fenti megjegyzést tevõ lakótársunk-
tól is elvárható lett volna például, hogy a szinte két napon át
tartó folyamatos hóesésben végig kint söprögessen a háza
elõtti járdán! Mert ugye tudjuk, hogy a kerítésünktõl az út szé-
léig a rendteremtés a mi dolgunk. Kíváncsiságból elhajtottam
akkor a háza elõtt, és természetesen nem láttam ténykedni az
illetõt. Ne feledjük, hogy azok a kívánalmak vagy szabályok,
melyeket másokon számon kérünk, azok betartása ránk is
vonatkozik. Ennek kapcsán jut még eszembe, hogy megfigye-
léseim szerint azok a személyek, vagy éppen az általuk létre-
hozott csoportok, melyek tevékenységét a gyûlölködés moti-
válja, azok általában rövid életûek, és könnyen le is
leplezõdnek. Esetleg teljes érdektelenségbe, vagyis kudarcba
fullad a mûködésük, melyet majd a választáskor meg is
láthatunk. Mert valljuk be õszintén, hogy a folyamatosan kriti-
záló, és a mindennel elégedetlen emberrel nem annyira vonzó
az együttmûködés és a diskurzus. A Kerepessel kapcsolatos
internetes fórumokba pedig már évek óta ugyanezen okok
miatt nem nézek bele. Nekem már csak a névtelenség burka
mögött lapuló furcsa lelkûek játszóterét jelenti az ilyen inter-
netes „fórum”, vagy mi a csuda. Sajnos a „normális”, ámde
gyanútlan kommentelõk is beszennyezõdhetnek a kaffogó
anonimek miatt. Jómagam ezért is írom alá mindig írásaimat.
Éppen úgy, mint most is.

Kovács Ferenc

A hó, a tél, és egyéb...

Bûntett és baleset
Nagyon örültünk, hogy az Egyesület tagjai és mások javaslatára

Baran Józsefné Annuska megkapta a Kerepes Kultúrájáért díjat.
Szerény fogadást rendeztünk Annuska tiszteletére, hogy együtt örül-
jünk és ünnepeljünk. Ezúton is ismét gratulálunk!

A Nemzetközi Nõnapon az Egyesület férfi tagjai vendégül látták és
versekkel köszöntötték a nõket. Nagyon vidám hangulatban telt el a
délután. A kommunizmus áldozataira emlékeztünk és koszorút
helyeztünk el a Hõsök emlékmûvénél rendezett megemlékezésen.

Az elõzõ évekhez hasonlóan szeretnénk kérni, hogy támo-
gassák Egyesületünket és ajánlják fel adójuk 1 %-át az
Aranyesõ Ezüstévek Egyesületnek. Támogatásukat köszönjük!
Adószámunk: 18719734-1-13.

Egyesületünk tagjai minden második héten /páros héten/ kedden 5
órakor találkoznak a Forrás Mûvelõdési Házban.  Szeretettel várunk
mindenkit, ha egy életvidám, jó közösségi csoport tagja kíván lenni.  

Üdvözlettel: Nagy Béláné Emi /06-20-49-19-355/ és az Egyesület
tagjai. 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk a Kerepesi Vélemény olva-
sóinak!

Aranyesõ Ezüstévek
Egyesület napjairól - röviden

Akár tragédiával is végzõdhetett volna az eset, amely a Mezõ
utca és az Árok utca között lévõ vízáteresz rács ismételt
ellopása miatt történt. Nem elsõ alkalommal „tették
magukévá” a tolvajok a keresztezõdésnél az átkelést biztosító
vasból készült rács egy részét, amely lehetõvé teszi a gépko-
csi és a gyalogos forgalom biztonságát. Eddig szerencsére nem
történt baleset. 
Most is csak a szerencsés körülményeknek köszönhetõen
nem történt nagyobb baj azzal a kislánnyal, aki reggel az isko-
lába igyekezvén beleesett az ellopott rács helyén tátongó
lyukba. Munkába menet kora reggel a Községszolgáltató Kft
két dolgozója vette észre a lopást, amit jelentettek és máris
indultak vissza, hogy biztonságossá tegyék a helyszínt, míg a
rácsot pótolják, amikor a baleset történt. Monori László és
Baraksó Sándor kiemelték az ijedt, lábán megsérült és a mell-
kasát fájlaló kislányt a gödörbõl és hazavitték õt, felajánlva
további segítségüket a szülõknek. Az orvosi vizsgálat szerint
szerencsére komolyabb sérülést nem szenvedett a gyerek. 
Remélem, olvassa a tolvaj is ezeket a sorokat és elgondolkozik
azon, vajon õ mit tenne azzal a tolvajjal, aki az õ gyermekének
az életét kockáztatja ilyen módon.

- rzs -
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A szabadtéri tüzek megelõzésérõl
A Gödöllõ Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Gödöllõ Hivatásos Tûzoltóparancsnokság  felhívása

2012 tavaszán jelentõsen megnövekedett a szabad területen
keletkezett tüzek száma, ami indokolttá teszi a tûzmegelõzési
tevékenység átgondolását és módosítását.
A tüzek keletkezési helye jellemzõen települések
külterületein, mûveletlen, elhanyagolt, gondozatlan földterüle-
teken volt, továbbterjedésének azonban a gondozott, kaszált
területek határa minden esetben határt szabott. Gyakori volt
a nádasok, valamint az utak menti területek, árkok leégetése
mellett az illegális szemétlerakók környékén a kábelégetéssel
okozott tûz. 
A tûzesetek körülményeinek vizsgálata az mutatja, hogy
azokat túlnyomóan emberi felelõtlenség, gondatlanság okoz-
ta.
A szabadtéri tüzek nagy része a szabályok ismeretének hiá-
nyából, vagy annak tudatos be nem tartásából ered. A száraz
füves területeket gyakran a jogszabályi tiltás ellenére is meg-
gyújtják, mivel ezt az eljárást tartják az elhanyagolt, gazos
területek tisztításának, a száraz fûvel borított mezõk megújí-
tásának leghatékonyabb és egyben legolcsóbb megoldásának.
A szabadtéri tûzesetek jellemzõen számszerûsíthetõ kárt
okozhatnak, és a katasztrófavédelem számára jelentõs költsé-
gekkel járnak: 100.000 forinttól akár több tízmillióig terjed-
hetnek.
Felügyelet mellett történõ égetés
A felügyelet mellett történõ égetés végrehajtásának alapvetõ
akadálya a jelenleg hatályos, a levegõ védelmérõl szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet. Az alapvetõ tilalom
abban az esetben ad felmentést, ha egyéb jogszabály másként
rendelkezik. Ez a természetvédelmi területeken növény-
egészségügyi indokból, vagy természeti kár megelõzése,
illetve az erdészeti területen elsõsorban vágástéri hulladékok
égetésére vonatkozó égetést tesz lehetõvé.
Az OTSZ 606. § (2) bekezdése értelmében a tervezett
tarló, nád, vagy növényi hulladék égetését az égetés
megkezdése elõtt legalább 24 órával írásban be kell
jelenteni az illetékes hivatásos tûzoltó-parancsnokság-
ra. Az égetés végrehajtásához, azonban szükséges az
illetékes erdészeti igazgatóságok, természetvédelmi
hatóságok engedélye!

A tûzvédelmi hatósági elõírások a szabadtéri
tûzgyújtással, a tarlóégetéssel kapcsolatban
A szabadtéri tûzgyújtás alapszabályait az OTSZ 569. §-a fogal-
mazza meg:
OTSZ 569. § (1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelõberendezést
használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tûz- vagy rob-
banásveszélyt ne jelenthessen. 
(2) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelõberendezést
õrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra szük-
ség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 
(3) Szabadban a tüzelés, a tüzelõberendezés használatának hely-
színén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható, illetõleg a
tûz eloltható.
A tarlóégetésre vonatkozó OTSZ szabályok szerint (606. § (6)
bekezdés d) pontja) „a tarló- vagy a növényi hulladékégetés
célját szolgáló tüzet õrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén
vagy ha a tûzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.”, és
a (7) bekezdésben: „A tarló- vagy a növényi hulladékégetés befe-
jezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást,
izzást — vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal — meg kell
szüntetni.”
A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl, a
tûzvédelmi bírságról és a tûzvédelemmel foglalkozók kötelezõ

élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.)
Kormány rendelet 2013. január 17-i hatállyal egy új tûzvédelmi
bírságtételt léptet életbe. Az új tétel kimondja, hogy
amennyiben valaki a termõföld védelmérõl szóló
törvényben elõírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási
kötelezettség elmulasztásával a tûzesetek
megelõzésérõl nem gondoskodik 60-200 ezer forintig
terjedõ bírsággal sújtható!
Ez vonatkozik az elhagyott, jelenleg nem mûvelt
földterületekre is, melyekbõl manapság elég sok található!
Ezeken a helyeken  is gondoskodni kell a tûzesetek
megelõzésérõl rendszeres kaszálással, gaztalanítással, stb!!
A termõföld tulajdonosok a termények betakarítását
követõen minél rövidebb idõn belül végezzék el a tarló-
hántást, valamint száraz növényzettõl mentes állapot-
ban tartsák a területüket!

A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás
alapján tiltott! Ez alól kivétel abban az esetben van, ha az
önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az égetés felté-
teleit. Amennyiben nincs ilyen rendelete az Önkormányzat-
nak, úgy tilos kerti hulladékot égetni!

A tûzmegelõzési feladatok végrehajtásának ellenõrzését az
illetékességi terület szerinti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Hatósági Osztálya, illetve a Hivatásos
Tûzoltóparancsnokság szakemberei végzik.

Pintér Mihály tû. alezredes sk.
Parancsnok
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Bizonyára sokan vannak Kerepesen, akiknek
elegük van abból a látványból, melyeket az utcán
lehet látni azokon a helyeken, ahol plakátokat
tesznek-teszünk ki. Mint láthatták már sokszor a
Mûvelõdési Ház részérõl - ezt e cikk írója - szok-
tam csinálni. Plakátolni kell, mert a lakosságot
tájékoztatni szükséges! Azonban többeket joggal
háborít fel az, hogy ezek a hirdetõ felületek
idõnként igen-igen csúnyák, koszosak, elhanya-
goltak — lehangoló látványt nyújtanak! Sokszor
több kiló, vastag papírtömeg kívánkozik le a
hordozó felületrõl - szemétként. A kérdés az: ki
fizesse a révészt?! Két fontos körülmény az, amit
végig kell gondolni és kezelni kell.

A helyi lakosság hirdetései- bizony sokszor
történik meg, hogy egy-egy „tojás, palánta eladó”
kis papírocska, vagy éppen nagyobb, egymás
hegyén-hátán köt ki, mikor az egyik hirdetõ nem
nézi, hogy olyan, még érvényben lévõ plakátra,
szórólapra ragaszt rá, ami még élõ, érvényben
van. Aki a másik kiragasztott papírosát, plakátját,
hirdetményét nem tiszteli, annak nagy eséllyel
ugyanúgy leragasztják a plakátját! Tehát kicsit több
tiszteletet kellene mutatni, a már kint lévõ tartal-
makkal, egymással szemben!

A nagyobb baj az idegen plakátokkal van!!
Agresszívek, nagy formátumokat használnak és
minden gátlás nélkül takarják le az érvényben
lévõ hirdetést. Csak rakják-rakják fel a sok
papírt… és soha sem vesznek le. Vagyis takaríta-

ni furcsa módon soha nem látjuk az idegen plaká-
tolókat — ezt meghagyják nekünk kerepesieknek.
Feltalálták a rózsát tövis nélkül…

A Polgármesteri Hivatal megelégelve ezeket
az állapotokat, letakaríttatta az egyik
legproblémásabb hirdetõ táblát, a CBA mellettit,
pontosabban 8 felületbõl 4-et. Mivel ez a hirdetõ
a hivatal tulajdona, a felületeket pár soros haszná-
lati szabályzattal látja el.

Ebbõl egy felület a mûvelõdési ház használatá-
ra lesz bízva, ahol fejléces, biankó plakátokat
fogunk használni, mint tettük ezt már 3 hónap
óta. Ezzel sokkal nagyobb rend lesz, és a tájékoz-
tatás eredményesebb, mert a hirdetõ már
messzirõl felismerhetõ. Amennyiben ez a
szabályozás nem vezet kellõ eredményre, a
Mûvelõdési Ház kérni fogja a Polgármesteri
Hivatalt esetleges további, hathatósabb lépések
megtételére!

A témával kapcsolatban meg kell említeni,
intézményünk következetesen igyekszik csök-
kenteni papíralapú tájékoztatását. Állandóan
keressük az e-tájékoztatás bõvítésének
lehetõségeit. Itt is ajánljuk figyelmükbe:
www.kerepesmuvhaz.hu és www.kerepes-
info.hu címû honlapjainkat, ahol egyre bõvebb
tájékoztatást igyekszünk nyújtani a Mûvelõdési
Ház rendezvényeirõl és az egész nagyközség
történéseirõl. 

Véber Gábor

Áldatlan állapotok az utcán… INGYENES ETKA-
JÓGA BEMUTATÓ
ÓRÁK
Szeretnéd életminõségedet javítani,
fizikai és szellemi erõnlétedet fokozni?
Ismerkedj meg az Erõgyûjtõ Etka Jóga
egyszerû, de rendkívül hatásos
gyakorlataival, amelyek erõsítik a
csontrendszert, a tartó  izmokat, hajlé-
konnyá teszik a gerincet, mozgékony-
nyá az ízületeket, segítik a természetes
testtartást, légzést, a természetes moz-
gást!
Áprilisban 3 szombat délelõtt ingyenes
foglalkozásokon vehetsz részt azokon
a helyszíneken, ahol rendszeres
foglalkozások mûködnek:
2013 ápr. 06-án a Szilasligeti
Közösségi Házban
ápr. 13-án a Forrás Mûvelõdési
Házban
ápr. 27-én a Royal Station Sport-
Szabadidõ és Egészség Központ-
ban
Minden helyszínen de. 10:00-
11:30-ig
Amire a foglalkozásokhoz szükséged
lesz:
- egy nagy adag elhatározás
- kényelmes, a mozgást nem

akadályozó öltözék
- cipõ helyett egy meleg zokni
- szivacslap a talajgyakorlatokhoz

További információ: Miklós Erika Etka-
Jóga  vezetõ oktató, egészségtan tanár
+36-30/359-6053
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Tisztelt Adózók!

2013.március közepéig kapták kézhez az önkormányzati adóha-
tóság hatáskörébe tartozó adók befizetésének esedékességérõl
és összegérõl szóló számlaegyenleg értesítõt. Ezen értesítés
tartalmazza a 2013. elsõ féléves fizetési kötelezettség mellett az
esetleges hátralékok összegét. 
Tájékoztatom Önöket, hogy Kerepes önkormányzati
adóhatósága az alábbi összegû hátralékot tartja nyilván
2012.12.31-én:

adatok Forintban
Adónem megnevezése Hátralék összege
Magánszemélyek kommunális adója 17 145 070
Idegenforgalmi adó 41 100
Iparûzési adó 40 559 246
Gépjármûadó 41 381 060
Talajterhelési díj 2 323 345
Bírság 1 733 883
Késedelmi pótlék 38 104 271
Egyéb bevételek 5 085 980
Összesen: 146  373 955

A 2011. adóév ezen idõszakában az összesített hátralék összege
116 959 884 Ft volt. Ez mintegy 29 414 071 Ft-os hátralék növe-
kedést mutat a 2012.évben. 
A hátralék csökkentése, és az adótartozások behajtása érdeké-
ben az önkormányzat  megbízási szerzõdést kötött követelés
behajtó gazdasági társasággal. A szerzõdés alapján a gazdasági tár-
saság alkalmazottjai intézkednek a hátralék beszedése céljából. 
További intézkedésként tájékoztatom Önöket, hogy az adózás
rendjérõl szóló 2003.évi XCII.tv.55/B § alapján helyi ad és
gépjármûadó vonatkozásában magánszemély esetében ezer, gaz-
dasági társaságok esetében tízezer Forintot elérõ adótartozással
rendelkezõ adózó nevét, címét és az adótartozás összegét a hely-
ben szokásos módon, a település hivatalos internetes honlapján a
www.kerepes.hu internetes címen közzétesszük.
Felhívom az adóhátralékkel rendelkezõ adózókat, hogy a végre-
hajtási eljárás elkerülése érdekében fizessék meg tartozásukat!

KARCSÚSODNI SZERETNE?
NINCS IDEJE TESTMOZGÁSRA?

Megoldás: FLABÉLOS
Csak 10 perc egy alkalom!

Kipróbálása ingyenes!
Áprilistól kedvezôbb árak, 

új bérletkonstrukciók!
LÓTUSZ KOZMETIKA, 
Szilasliget, Béke u. 2.

Szabóné Teri 06-70-603-3217

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

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

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

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

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

- igazi bio elemekkel. Kiváló minõség, elérhetõ áron!

sites.google.com/site/hazhozjarofodrasz/home
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Tisztelt Hölgyeim, Uraim, kedves velem együtt emlékezõk!
Kimondom,  leírom - azt a szót: önkényuralom... Bár minden-
kinek más és más emléke, élménye fûzõdik hozzá, a lényeg
egy és ugyanaz.

Eszembe jut a farkas és a bárány meséje - ki ne ismerné?
-, aminek az a vége, hogy a farkas koholt jogcímmel fölfalja a
bárányt. Ez a mese magában hordozza az önkényuralom
minden sajátosságát. Jól ismerünk a történelem korábbi kor-
szakaiból önkényuralkodókat, akik talpnyalóik vakbuzgó
szolgálatára támaszkodva követték el tetteiket. Már Néró,
az ókori Róma császára, a „véres költõ” is közismert
gaztetteirõl, ugyanígy az asszonyait sorra lefejeztetõ VIII.
Henrik, Anglia királya is, vagy a magyar nép számára még
inkább ismert Ferenc József, aki vérbe fojtotta az 1848-49-es
forradalmat.

Mik tehát az ismérvei az önkényuralomnak? Egy végletekig
erõszakos kisebbség antidemokratikus uralma a többség
felett. Kiemelem a fizikai erõszak gátlástalan alkalmazását,
sárba tiprását mindenféle demokratikus és törvényes jogrend-
nek, nemritkán az emberéletek tömegeinek kioltásával, de
legalábbis szellemi, ideológiai és fizikai elnyomásával.

Maga a magyar nép, a magyar nemzet, a magyar ember
sohasem volt önkényuralomra törõ, és a történelembõl is tud-
hatjuk, hogy a magyarországi önkényuralom mindig külországi
önkényuralmi rendszerek segítségével valósulhatott csak meg.
Szálasi rémuralma sohasem teljesedik ki a megszálló náci
önkényuralom háttere nélkül, és ugyanez mondható el
Rákosiról, aki szovjet segítséggel került uralomra és gyakorol-
ta kiszolgálóival a kegyetlen diktatúrát.

Magyarország õsidõk óta befogadó nemzet volt, és ez
teremtett olyan sokszínûséget, amely annak idején erõssé
tette az országot. A befogadó hozzáállás az egészséges alapja
a jól mûködõ demokráciának. Szép példája ennek, hogy
Európában éppen Magyarországon (Tordán) fogalmazták meg
elõször a szabad vallásgyakorlás jogát — már a XVI. században!

Ezt a sokszínûséget, ezt a demokratikus hozzáállást éppen a
kívülrõl reánk erõszakolt önkényuralmak fojtották el.

Manapság gyakran kerülnek szóba az önkényuralmak jól
ismert jelképei. Ám ne felejtsük el, hogy az önkényuralmat
nem a jelkép használata teszi, nem a jelkép okozza — ez nyil-
vánvaló képtelenség. Csak megdöbbenni lehet - józan ésszel
megérteni annál kevésbé -, hogy eme jelképek mögött állva
szerte a világon, Európában, de hazánkban is tömegek estek
ezeknek az önkényuralmaknak az áldozatául, összességükben
több tízmilliónyian! S további tízmilliók élték le életük nagy
részét az önkényuralom súlya alatt görnyedve. A kommunista
diktatúrák áldozatainak számát,90-millióra becsülik a világon.

Még ma is akadnak köztünk, akiknek az önkényuralom
tette tönkre az életét, vagy akinek közvetlen hozzátartozói
váltak áldozatokká. Mély tisztelet illeti a hõsöket — legyenek
azok akár névtelenek -, fõt hajtunk azok elõtt is, akik felemel-
ték a szavukat, vagy az önkényuralom ellen akár fegyverrel is
szembefordultak. Forradalmunk 1956-ban is az önkényuralom
ellen kiáltó tiltakozása volt a magyar nemzetnek, amelyet
megint csak az idegen hatalom, a kommunista szovjet diktatú-
ra segítségével sikerült vérbe fojtani. Ez alatt és ezt követõen
több mint négyszáz honfitársunkat küldtek a kegyetlen kínha-
lálba, többet, mint Haynau rémuralma 1849-et követõen!
Több tízezer embert börtönöztek be, és közel 300-ezer hon-
fitársunk hagyta el hazánkat.

Az utókor köteles elgondolkodni az áldozatvállaláson, köte-
les tenni az ellen, hogy az önkényuralom rémségei valaha is
újból megtörténhessenek hazánkban. Nem haraggal, nem
hangos szóval, nem gyûlölettel vagy a bosszú emlegetésével
kell az áldozatokra emlékeznünk. Emlékezésünk legyen része
minden napunknak, amelyet idõnként egy-egy közös ünneppel
tehetjük felemelõbbé. Ezt e percben fejezzük ki olyanképpen,
hogy néma fõhajtással tisztelgünk azok elõtt, akikre a mai
napon emlékezünk.

Kovács Antal

Emlékezzünk közösen az önkényuralom áldozataira!
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Húsvét a keresztyénség legnagyobb ünnepe! Ekkor ünne-
peljük Megváltó Urunk Jézus Krisztus feltámadását, halál felett
aratott gyõzelmét. Nagypénteken Jézust keresztre feszíttet-
ték, egy koncepciós per eredményeként. Halála ellenségei
szemében az Õ veresége, küldetése szempontjából viszont
gyõzelem, hisz azért jött e világra, hogy meghaljon minden
emberért. Majd húsvét vasárnap hajnalban feltámadt, legyõzte
a halált. Miért is történt így?

Isten az embert Önmagával szeretet kapcsolatra, örök élet-
re és boldogságra, továbbá szabadnak teremtette. Egy tökéle-
tes világba, amely mentes volt minden rossztól, amit
legegyszerûbben úgy lehet megfogalmazni, hogy paradicsom.
Az ember szabadsága azt jelentette, hogy választhatott, akar-
e Isten uralma alatt élni, vagy sem, de Isten megmondta, hogy
uralmán kívül a halál van. Ezt a szabadságot a jó és rossz tudás-
ának fája, az úgynevezett tiltott gyümölcs jelképezte. 

Az ember döntött, inkább hallgatott a hazugság atyjára a
Sátánra, mint az õt megteremtõ és szeretõ Istenre, szakított a
tiltott gyümölcsbõl. Bûnének következménye lett a halandó-
ság, betegség, nyomorúság, természeti csapások, egy Istentõl
távoli, de még nem teljesen elhagyott állapot. Ugyanis Isten
végtelen szeretetébõl adott még egy lehetõséget az ember-
nek Fia által, hogy visszamenjen az Õ uralma alá. 

Sokan felteszik ma a kérdést: miért enged meg Isten annyi
rosszat a világban? A válasz a fentebb említettekben van. Nem
akarta az ember, hogy Isten beleszóljon az életébe, ma sem
akarja, mert nem érdekli az Isten akarata, törvénye, úgy akar
élni a ma embere is, ahogy neki tetszik. Ha Isten szavát figye-
lembe vennék, a legtöbb rossz meg sem történne, hisz a leg-
több nyomorúság és szenvedés emberi cselekedet következ-
ménye.

Isten nem akarta az ember halálát, szeretete irántunk nem
szûnt meg, ezért Jézus emberré lett, megtartva isteni
természetét is, hogy az ember bûnéért eleget tehessen. Majd
meghalt a kereszten magára vévén bûneinket, helyettünk
bûnhõdött. Majd feltámadt, legyõzte a halált. A halál feletti
gyõzelem, mint az ember legnagyobb, és legyõzhetetlen ellen-
sége feletti diadal mindannyiunk gyõzelme lehet, ha
elfogadjuk. Ez a gyõzelem azt jelenti, hogy bár az ember teste
itt a földön meghal, mert ehhez kapcsolódik a bûn, de lelke
élni fog, s majd az utolsó ítélet napján teste is föltámad és test-
nek és léleknek egységeként él majd Isten országában.
Elfogadni pedig azt jelenti, hogy szánkkal megvalljuk hitünk és
tetteinkkel megcselekedjük Isten akaratát. Kimondjuk
Jézusnak, hogy kérjük és elfogadjuk bûnbocsánatát és az örök
életet az Õ országában. Ahogy az angyal mondja: „mit
keresitek a holtak között az élõt, nincs itt, hanem feltámadott”
Ne a holtak között keresse a ma embere, mert ott nem találja,
hanem keresse, mint élõt, imádsággal, Bibliaolvasással, Ige
hallgatással. Pál azt mondja, „a hit hallásból van, a hallás pedig
Krisztus Igéje által,” azaz aki meg akarja találni Jézust, a prédi-
káción keresztül találhatja meg legkönnyebben, amikor a hir-
detett Igét Isten Szent Lelke Isten szavává változtatja bennünk
és úgy tudjuk hallgatni, mint az Úr üzenetét. A kérdés az: mer-
e esélyt adni az ember az Istennek, hogy megszólítsa, és
önmagának, hogy megtalálja az Urat, hogy Krisztus áldozata és
gyõzelme az övé lehessen, hogy meglelje az élet igazi értelmét
és célját: magát az életet. Aki elkezdi szívbõl keresni az Istent,
az meg is találja, ahogy Jézus mondja: „aki keres, az talál”,
annak Megváltó Urunk megbizonyítja magát. S nem lesz többé
egyedül a világban, hanem vele lesz az Isten azon az úton, amit
az üdvössége miatt végig kell járnia. Feltámadott élõ Urunk
gondviselése az üdvösség felé vezetõ utunkon velünk lesz. Aki
Benne bízik és remél, nem téveszti el a célt, hisz az is megíra-

tott: „ …aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus
Jézus napjára”, azaz nem hagy félkész állapotban. Isten végte-
len szeretetét Fia áldozatában mutatja meg nekünk, merünk-
e, tudunk-e, akarunk-e viszont szeretettel és bizalommal Felé
tekinteni. 

Áldott feltámadás ünnepet, Krisztussal való lelki találkozást
kívánok minden kedves olvasónak.

Koncz Zoltán
református lelkész

HúsvétHúsvét
Lukács 24,5-6: 
„…Mit keresitek a holtak között az élôt? Nincs itt, hanem feltámadott:…”

Au tó ja ví tás Ke re pe sen!
Szer vi ze lés, ja ví tás, új al kat ré szek, au tó men tés.

Mér sé kelt árak, rö vid ha tár idõ.Ál lan dó el ér he tõ ség: 
06-30-276-5340



Bölcsõdénkben jelenleg üres férõhelyek nincsenek. 2013. 04.
08-12. között lesz lehetõség a bölcsõdei beiratkozásra a
2013/2014-es gondozási évre.
A jelentkezett gyermekek csoportbeosztása május-június
hónapban történik.  2013. június 17-én az õszi kezdésre beirat-
kozott gyermekek szüleinek tartunk szülõi értekezletet, ahol

az elõre elkészített csoportbeosztásnak megfelelõen a kiscso-
portos értekezleten tudnak egyeztetni a szülõk nevelõkkel az
õszi beszoktatás kezdési idõpontjairól. Természetesen ezekben
apró korrigálások elõre nem látott események miatt (munka-
hely, költözés, egyéb családi ok) elõfordulnak, de a hálótervet
elkészítve, a szülõk és a gyermekek igényeihez rugalmasan
tudjuk igazítani az õszi beszoktatás ütemét.
Ezért kérem a kedves szülõket, akik az õsszel induló gondo-
zási évre (2013.09.01-2014.08.31-ig) bölcsõdénkbe sze-
retnék íratni gyermeküket, keressenek meg a
beiratkozás idõszakában, vagy nyitvatartási idõben (tele-
fonos egyeztetés alapján), hogy pontos képet kapjunk az
igényekrõl. A csoportok kialakításakor figyelembe kell vennünk a
gyermek korát, a csoportlétszámot, és a szülõk igényeit
(lehetõségünkhöz mérten), ezért fontos, hogy a felvételi
kérelem kitöltése az említett idõszakban megtörténjen.
A házirendrõl, napirendrõl beszoktatásról, a bölcsõdei nevelés-
gondozás alapelveirõl, elérhetõségeinkrõl a www.babaligetbol-
csi.hu honlapunkon részletesen olvashatnak.
Ki vehetõ fel bölcsõdébe:
• Bölcsõdébe a gyermek húszhetes korától a harmadik

életévének betöltéséig vehetõ fel.
• Bölcsõdei ellátás keretében azon gyermekek ellátását bizto-

sítjuk, akiknek a vele közös háztartásban élõ szülõje, vagy
törvényes képviselõje igazolja, hogy munkaviszonyban áll,
illetve nappali tagozaton tanul. 

• Elõnyt élveznek azok a gyermekek, akiknek testi, lelki
egészsége, szellemi fejlõdése családjában veszélyeztetett, és
a veszélyeztetettség tényét a Családsegítõ Szolgálat hivatalo-
san igazolja. 

• Akit egyedülálló szülõ vagy idõs személy nevel.
• Akivel együtt a családban három, vagy több gyermeket

nevelnek.
• Azonos feltételekkel rendelkezõ kérelmezõk esetében a

kérelem benyújtásának idõpontja szerint történik a felvétel.
Milyen igazolások kellenek a bölcsõdei ellátás megkezdé-

sekor:
• Gyermek, és legalább egyik szülõ lakcímkártyája;
• Szülõk, gondviselõk munkáltatói igazolása, kereseti igazolá-

sok a gondozási díj megállapításához;
• Iskolalátogatási igazolás, melyet csak nappali tagozaton tanu-

lók esetében tudunk elfogadni;
• Orvosi igazolás a gyermek háziorvosától arra vonatkozóan,

hogy a gyermek egészséges, védõoltásait megkapta, közös-
ségbe mehet;

• Harmadik életévet betöltött, de megkésett fejlõdésû, vagy
fogyatékossága miatt bölcsõdébe jelentkezõ gyermek részé-
re tanulási képességet vizsgáló bizottság javaslata szükséges;

• Egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolása
emelt családi pótlék folyósításáról;

• A családban nevelt három, vagy több kiskorú gyermek ese-
tén a Magyar Államkincstár igazolása emelt családi pótlék
folyósításáról;

• Anya GYES lemondó határozata, ha teljes munkaidõben (heti
40 óra) foglalkoztatja a munkáltatója;

• az illetékes munkaügyi központ igazolása a munkaerõ piaci
képzésen való részvétel idejérõl; 

• gyermekvédelmi kedvezmény folyósítása esetén érvényes
önkormányzati határozat.

2013.március 20.-án 17 órai kezdettel szülõi értekezletet
tartunk, ahol az óvodai beiratkozásról és egyéb aktuális
kérdésekrõl lesz szó. 

Zvada Éva
szakmai vezetõ
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“Sérelmek a pszichiátrián
Ha Önnel vagy ismerõsével, hozzátartozójával

pszichiátriai kezelése során visszaélést követtek el,
illetve ha tudomása van ilyen esetrõl 

(jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás,
gyógyszer túladagolás stb.), írja meg panaszát a

következõ címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384, 
E-mail: info@cchr.hu, Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

“Felhívás! 
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke “tanulási problémára” vagy “viselkedési
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és

úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem 
változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes

tájékoztató kiadvány is kérhetõ a hiperaktivitás
témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182., Telefon: 06 (1) 342-63-
55, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu, Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Babaliget Bölcsôde



Csak egy telefon
A lakosság szolgálatában

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

30 százalékkal kevesebb órabérrel dolgoznak,
mint más vállalkozások. 

Garancia az önkormányzat. Vállalunk:
Kertásás, mûvelés, füvesítés

Bozót irtás, fakivágás
Fûnyírás

Költöztetés, fuvarozás, sitt szállítás
Építõanyag szállítás, daruzás, hengerezés
Mindenféle földmunkát, anyagbeszerzést

Betonozást, díszkõ burkolást
Feljárók, járdák, átereszek

Kerítések, lépcsõk, feltöltések

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

Megbízhatóság! Alacsony árak! Garancia!

Számítástechnikai tanfolyamok
folyamatosan a Forrás Mûvelõdési Házban

A tananyagból:
Gépismeret

Írás, szerkesztés
Internet

Kommunikációs rendszerek
Levelezés

Kismama — Nyugdíjas Kezdõ Számítógép-ismereti tanfo-
lyam

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

Kezdõ Számítógép-ismereti tanfolyam
Kezdés: 2013. április

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

Táblázatkezelõ tanfolyam, heti 2 alkalom
Kezdés: 2013. április

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

Kérem, jelezze elõre telefonon érkezését!
Állás-, és munkaközvetítés minden 

pénteken 15- 19 óráig
Helye: Forrás Mûvelõdési Ház

a környékbeli települések munka- és álláskínálatát 
találja, válogatva, naprakészen

További információ: Véber Gábor 06 20 204 1916,
www.kerepesinfo.hu

A Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
ügyvezetõi feladatait március 1. napjától Czibi Béláné látja el,
aki elõzõleg több mint 10 évig ugyanitt végezte lelkiismerete-
sen a munkáját. A megbízott vezetõ tájékoztatása szerint
most tavasztól hatékonyabban tudnak munkát vállalni és
végezni, ugyanis létszámuk a két fõ állandó — 1 tehergépkocsi

és egy munkagépvezetõ — alkalmazott mellett 6 fõ 6 órás
közmunkással és 3 fõ 8 órás közmunkással bõvült. 

A március eleji jó idõben el is kezdték a munkákat, hárman
folytatják a Hegy utcában a járdaépítést, hárman a nagy
vízelvezetõ árkot hordalék mentesítik a Mogyoródi út sínek
utáni szilasligeti része alatt. Ugyancsak hárman kátyúzási mun-
kákat végeznek Kerepes - Szilasliget mart aszfaltos útjain ahol
összesen 150 négyzetméteren meleg aszfalttal javítják a
kátyúkat, ketten pedig önkéntesekkel kiegészülve közterület
fenntartási feladatokat; szemétszedési, áteresz tisztítási mun-
kákat látnak el. A tavaszban jött hirtelen tél miatt abba kellett
hagyni kis idõre, de amint visszatér a jó idõ, folytatják a meg-
kezdett munkálatokat.

-gé-
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Megkezdõdtek 
a tavaszi munkák
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Szabó Magda Nagyközségi
és Iskolai Könyvtár

2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Nyitvatartás :H-P:9-17, K-Sz-Cs:12-19

Tel. : 06-28-560-340, Fax : 06-28-560-341
Mobil : 06-20-559-8917

E-mail : szkerepes@freemail.hu • weboldal: www.kerepeskonyvtar.shp.hu

„Aki olvasni és dalolni szeret az az unalom óráit, amelyek elkerülhetetlenek
életünkben, gyönyörûséges órákra cseréli fel.”                             Montesquiuen 
Kedves Olvasók!
A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár a következõ újdon-
ságokat ajánlja szíves figyelmükbe:
Felnõtt olvasóinknak ajánljuk: Griffin, Laura: Nyom nélkül (Relax
könyvek); Harris, Charlaine: Véres csapda: (True Blood sorozat
12.); McNaught, Judith: Emlékezz rám!: (Romantikus regények) 
Czupryn, Adriana, Malgorzata-Schwendimann, Ulrich:
Svájc: (Útitárs); Johnson, Jane: A szultán asszonya címû regénynek
Marokkó a helyszíne. A 17. század végi Afrikába repíti olvasóját a brit
írónõ. A két szolgálóleányával londoni jövendõbelijéhez tartó szõke
angol lány, Alys hajóját Cork és Cornwall között kalózok támadják
meg. A barbárok a szép szüzet a szultánnak szánják, s Meknészben
nagy haszonnal el is adják a háremébe. Egy nap a fekete bõrû rab-
szolga-írnok, Núsz-Núsz a gyógyfüvesnél hagyja a szultán által ren-
delt szerek listáját, és amikor visszatér a boltba, a kereskedõt holtan
találja. A valódi bérgyilkos helyett azonban õt fogják le. Alyshez
hasonlóan az írnokra is szörnyû sors vár. Szorult helyzetükben a sors-
társak egymásnál keresnek menedéket. A szudáni fiú és a fehér angol
lány egymásba szeretnek, s együtt szõnek terveket szabadulásukra.
Ám mielõtt megszökhetnének az intrikákkal teli udvari élet poklából,
egymásban is kételkedve élnek át pestisjárványt, mérgezési
kísérleteket és a dühöngõ szultánt, aki a nõket csak szexuális játék-
szernek tekinti. Az egzotikus, vad világ kontrasztjaként üdítõ
oázisként hívja a halálra vált hõsöket Európa. Nagy kihívás, vajon
milyen élet várja a fekete-fehér párt az öreg kontinensen.
Joyce, Brenda: Az ellopott menyasszony: (Arany széphistória);
Roberts, Nora: A tanú; Buda Béla: Empátia : a beleélés lélektana :
folyamatok, alkalmazások, új szempontok (Károli könyvek.
Monográfia); Armstrong, Kelley: The reckoning : sötét erõ trilógia
3 = A leszámolás (Vörös pöttyös könyvek) 
Gyermek olvasóknak ajánljuk: Hercegnõk nagykönyv 6.;
Townsend, Sue: A 13 és 3/4 éves Adrian Mole titkos naplója
Az angol ifjúsági írónõ nagy sikerû kamaszregényét, A 13 és 3/4 éves
Adrian Mole titkos naplóját egyáltalán nem túlzás titkosnak nevezni;
Adrian Mole ugyanis szinte kizárólag olyan dolgokat rögzít, amelye-
ket köztudottan a nem kis mértékû kamasz szégyenlõsség, de a
serdülõ diplomáciai érzéke is tilt közszemlére tenni. Mert ki beszél-
het nyíltan “lehetetlen” anyjáról, az italos üveghez menekülõ apjáról,
a családi békét feldúló és óriási hangerõvel kísért különféle
eseményekrõl, vagy akár kamasz-szívét meggyötrõ kiválasztottjáról?
Hasonló szemérmetesség tiltja, hogy kendõzetlenül reflektáljon isko-
latársai esetenként alattomos megnyilvánulásaira. Hogy Adrian Mole
titkaira fény derül, mégsem baj; magyar kortársai a ráismerés örö-
mével fedezhetik fel bennük a rokon helyzeteket, az ismerõs gondo-
kat és reményeket. 
Verdák ; Verdák 2.; Erne, Andrea: Hajók : (Scolar mini 2.);
Böszörményi Gyula: 9... 8... 7... : (Rémálom könyvek)
Új könyveinkrõl folyamatosan tájékozódhatnak honlapunkon.
Szeretettel várunk minden régi és új Olvasót!
Legyen az olvasás öröme mindenkié!
Könyvtárunk felajánlja mozgáskorlátozott, idõs, nehezen mozgó kerepe-
si olvasóinak, hogy igény szerint, havi rendszerességgel házhoz szállítja a
könyveket. Kérjük mindazokat, akik szívesen olvasnának, de valamilyen
oknál fogva nem tudnak eljutni a könyvtárba, jelentkezzenek az 560-
340-es vagy 06-20-559-8917-es telefonszámokon!

Kedves Olvasók!
Könyvtárunk az iskolai tavaszi
szünet ideje alatt, 2013. márci-
us 28-tól április 2-ig zárva tart.

Nyitás április 3-án, szerdán
12.00 órakor.

Áldott, békés ünnepet kívánunk
minden kedves Olvasónknak!

Március 9.-re egy kis Nõnapi kényeztetést ígértünk, nemcsak nõknek!
Erre a napra a Forrás Mûvelõdési Ház: Szépség és
Egészségcentrummá alakult, ahol legfontosabb dolgunk az volt, hogy

lehetõség szerint minden
kedves vendégünk
mosolyogva, testben-
lélekben megújulva, elé-
gedetten távozzon. Volt
itt: csontkovácsolás,
masszázs, kártyavetés,
aurafotó, médium, álla-
potfelmérés, alakformá-
lás, s mindemellett helyi
fodrász, kozmetikus és
mûkörmös is lelkesen

segédkezett a szépülésben. A rendezvény szünetében: Nia és Etka
jóga bemutató zajlott a színpadon, amit nem csak nézhettek, hanem ki
is próbálhattak az érdeklõdõk. Nem kevesen voltak, akik egész
napjukat a
különbözõ kezelé-
sekre szánták.
Nekik is, mint
minden kedves
vendégünknek,
elõadónak: reform
szendvicsekkel, s
különbözõ ízû
limonádéval igye-
keztünk a kedvé-
ben járni, reméljük
mindenki örömé-
re.

Ez a rendezvény a maga nemében az elsõ ilyen jellegû próbálkozá-
sunk volt, így a becsúszott kisebb „bakikért”csúszásért, ezúton is elné-
zést kérünk, és azon dolgozunk, hogy a következõ ilyen alkalom még
tökéletesebbre sikerüljön!

Reméljük, aki nálunk járt azért elégedett volt, s legközelebb is ven-
dégünk lesz!  

Charley nénje
„Én vagyok a Charley nénje,
most jöttem Brazíliából, a maj-
mok hazájából…” Akit ez a
rövid idézet nem fakaszt
mosolyra, vagy nevetésre, az
nyilván nem volt a legutóbbi
fergeteges színházi elõadáson,
a Forrás Mûvelõdési Házban.
SAJNÁLHATJA! A Pódium
Színház tagjai igazán kitettek
magukért, hogy valóban önfe-
ledt szórakozást, kacagást
nyújtsanak erre az estére a
nagyérdemû, és szép számú
publikumnak, mely szintén
dicséretet érdemel! Ugyanis a legviccesebb vígjáték is halálra
van ítélve, ha nem „vevõ”rá a közönség. Úgy láttam, tapasz-
taltam, hogy ezzel jelen esetben, nagyon nem volt probléma,
sõt! A ki-kirobbanó kacaj, hahota, még lelkesebb játékra, még
nagyobb „bedobásra”sarkallta a színészeket, s ha lehet fokoz-
ni, ez még nagyobb nevetésnek lett a forrása! Köszönet tehát
a szereplõknek és a nézõknek egyaránt ezért a fergeteges
estéért!

Remélem a következõ elõadásokon már ÖNT is vendége-
ink között üdvözölhetjük!

Szépség és Egészség Nap
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Kerepes németségérõl és a történelmérõl általában (sorozat)  VI. rész. 

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

A Magyar parlamentben jártunk minket kértek fel Kerepes
képviseletére, a Magyarországi Németség kitelepítésének
ünnepélyes megemlékezésén. Itt részt vettek kiemelkedõ

német politikusok is. Dr.
Norbert Lammert a Német
Bundetag elnöke, Cristoph
Berger Belügyi államtitkár.
Hazai részrõl a legfelsõ illeté-
kes politikusok is ott voltak,
mint Balog Zoltán emberi
erõforrás miniszter.
Beszédeikben, elnézést kértek

a német néptõl a kitelepítésért. Erika Steinbach, a német elül-
dözöttek szövetségének elnöke szerint, kivel ugyancsak volt
szerencsém beszélgetni, ilyen gesztusra nem volt példa, még
sehol más országban. Pedig máshol is volt kitelepítés, néme-
tek és magyarok ellen is. Kövér László az Országgyûléselnöke,
fogadást adott a parlament vadásztermében, itt Kötetlenül
ismerkedhettünk, beszélgettünk a jelenlevõkkel. Mint a képen
is talán látszik sikerült baráti hangú beszélgetést folytatnom
vele is Kerepesrõl. Õszintén beszélte a politika felelõsségérõl
is a németeket ért tragédia kapcsán.  A Testületi üléssel egy-
bekötött közmeghallgatásunkon közel 30 fõ jelent meg,
kiknek köszönet az érdeklõdésükért. Díjat is alapítottunk, és
döntöttünk elsõ díjazottunkról. Tunkli Józsefre esett elsõ
választásunk, ki gyönyörû versmondó képességével sokszor
járult hozzá Kerepes ünnepeinek emelt hangulatához. Az egy-
kori Kerepesi bíró, Tunkli János leszármazottját, sajnos már
csak posztumusz tüntethettük ki. Továbbá, köszönetet mon-
dunk, a Március 15.-én, a zord idõ ellenére is velünk együtt
ünnepeltek a volt Hruz kocsmánál. A Németországi pályáza-
taink beadása is folyamatban van. A német belügyminisztéri-
um több pályázatot irt ki, melyen Kerepes is eséllyel indulhat.
Pályázunk kisbuszra, számítógépre a nyugdíjasoknak és ifjúsá-
gi ház kialakításra és persze a nyári táborra is. Erre már most
várjuk a jelentkezéseket, hogy az igényekhez alakíthassuk a
2013-asi nagyszerû programokat.

Springer Krisztina NÖK elnök
Tel: 0620-9221920 További infók www.nok.uw.hu, és a
Német Önkormányzat Kerepes Facebookon.  

Anton Tunkel született tán elõször kerepesen, Antonius és
Elisabeth Tunkel gyermekeként, 1733. Február 12.-én.  Mint a
legtöbb német az õ családjuk is Bécs, Pozsony, Esztergom, Vác
után érhetett kerepesre. Az apának Antoniusnak volt egy
Mathias nevû testvére is kinek Eva Freundin volt a felesége.
Nekik 1737. Március 20.-án Catharina lányuk volt, aki elõször
kerepesen született.  A család ma már szinte alig van jelen a tele-
pülésünkön, de Kistarcsán élnek még leszármazottak.
Feltehetõen Ausztria Steyer országi tartományból kerültek
Kerepesre az egykori híres nemesi család leszármazottai.  De kik
voltak és honnan is jöhettek a Tunklik, kerepesre. (Így is
nevezték õket kerepesen, de anyakönyvezték itt, Dunkel,
Tunkel, Tunkl néven is. A német lexikonok szintén e neveken
emlegetik a Brünnles és Hohenstadt várainak birtokosait. A
Tunkl von Hohenstadt és Aschbrunn, egy sziléziai-morva ország-
nak letelepedett nemesi család.  A XVI. századtól voltak jelen
Csehországban. George Tunkl és fiai kapták 1480-tól a cseh
báróktól Brünnles-Hohenstadti várat. Johann fiáé volt Opálka
vára is. Ekkor élte a Német római birodalom a fénykorát. De

már a Liegnitz-i Nagyhercegség idején Hartel  Tunkel 1332-ben
a német aranybula kiadása elõtti idõben gazdagságukról voltak
híresek az Opavai hercegségben. Õ volt 1490-tõl udvarmestere
Liegnitz-i Ludmilla hercegnõnek, a cseh Király Podebrad György
lányának, I. Frigyes Liegnitz-i herceg özvegyének.  A magyar-
cseh háború alatt a Tunkl-ok, Podebrad mellett álltak és Mátyás
király ellen harcoltak. De ez által birtokaikat a fekete sereg fel-
égette. Podiebrad halála után az idõsebb Tunkl, már Mátyás
király oldalán harcolt és 1474-ben Sziléziában, mint annak kapi-
tánya vezette a Fekete sereget II. Vladislav lengyel király ellen.  A
magas terhek kiszabása ellen a népe fellázadt és ennek leverésé-
ben Georg Tunkl végzetesen megsebesült 1494-ben. Fia
Heinrich Tunkl el kellett adja vagyonát és eladósodott. Ezt
követõen 1527-ben még Böhm fõkincstárnok volt, de a szétszé-
ledt Tunkl család Ausztriában és Magyarországon él ma már csak
nagyobb számban.  Hát így kerültek Kerepesre is e híres család
tagjai kik több ízben, Kerepes elöljárói is voltak.

( Folytatása következik)
Springer Friedrich Horst

Az NÖK Hírei: Vecsésen rendezték meg
a német vers-és próza-
mondó versenyt február
végén, ahol a kerepesi

iskolából 3 tanulóval sze-
repeltünk. Akikre büsz-
kék vagyunk: Belényesi
Hanna 1.C, Kiszel Kolos
1.A, Vilhelm Zalán 2.c.

Köszönjük a segítséget a
NÖK-nek és a szülõknek.
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A rendôr járôrkocsi  telefonszáma:  06 70 263 4334 , 
Ménesi Norbert törzsôrmester körzeti megbízott:  06 70 342 0582

Rendôrségi hírek

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben 
bejelentenivalójuk van közterületen történt

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

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

Automata 
mosógép 

szerviz

Billinger Zoltán
06-30-214-6366

128m2 RAKTÁR KIADÓ  76 800 Ft + ÁFA 
50m2 IRODA KIADÓ 40 000 Ft + ÁFA

450m2 RAKTÁR vagy BEMUTATÓTEREM KIADÓ 
360 000 Ft + ÁFA

350m2 MÛHELY 1200m2 telken ELADÓ 
Irányár 29 000 000 Ft.

Kistarcsán, Fonalgyár, TEREBESS CENTER
06-28-507070  •  06-30-961-0412

Fényes nappal fogtak el rendõreink három tolvajt, akik
március 4-én a Szilasvíz Kft kistarcsai telephelyére hatoltak be.
A kerepesi körzeti megbízott elmondása szerint Sz.
Szilveszter S. Alex és O. János Gyár utcai lakosok a telephely
udvarán található jókora fémdobozt szerették volna ellopni és
minden bizonnyal valamelyik MÉH telepen értékesíteni. A
három elkövetõt a rendõrség elõállította.

A fém tolvajok újabban rabolt zsákmányukat nem a telepü-
lés vagy a szomszéd települések színesfém telepein óhajtják
értékesíteni, hanem tanulva a gyors ellenõrzésekbõl
távolabbra, akár Gödöllõre és Budapestre is képesek elszállí-
tani és értékesíteni. Ennek oka az, hogy a vonatkozó törvé-
nyek értelmében, ha a lopott tárgyat a rendõr, a polgárõr vagy
a közterület felügyelõ adott telephelyen felismeri, akkor köny-
nyebb a tettes nyomára bukkanni.
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