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KEREPESI VÉLEMÉNY

A rendezvény - amit 1990 óta, Ella István veresegyházi
orgonamûvész javaslatára minden évben megtartunk, s ma
már nem csak a jelenlegi határainkon belül, hanem szerte a
nagyvilágon, ahol magyar emberek élnek - felemelõ érzéseket
keltett a népes hallgatóságban. A zsúfolt nézõtéren a magyar
kultúra iránt fogékony kerepesiek —voltak érdeklõdõ vendé-
gek, Mogyoródról, Fótról, Csömörröl is - pisszenés mentesen
figyelték az elõadást, s csak a végén csattant föl a taps, de
akkor többször is. Remek elõadáson vehettünk részt, Rékasi
Károly színmûvész játékában felelevenedett Wass Albert élet-
története, ismert és kevésbé ismert epizódok magánéletébõl,
szülõhazája iránt érzett szeretete, vágyódása, s például a szen-
vedélyesen, mégis kevés gesztussal elmondott „Adjátok vissza
a hegyeimet” c. vers még sokáig ott visszhangzott a nézõk
agyában. Ezzel a „Szerelmem Erdély „címû elõadással
tisztelgett Kerepes a Magyar Mûveltség elõtt, de nem csak
ezzel.

A mûsort Gergelyné Tóháti Ilona, mûvelõdési ház vezetõ
nyitotta meg gondolataival, majd Franka Tibor polgármester is
figyelmeztetett bennünket a hazánk és kultúránk ápolásának
és védelmének fontosságára. Érdekes és elgondolkodtató volt
beszédének az a kitétele is, hogy, ha a magyarság lélekszámá-
nak csökkenését nem tudjuk megállítani és ezt a kedvezõtlen
folyamatot megfordítani, akkor egy idõ után nem lesz, aki
ápolja a magyar kultúrát, kiveszhet a különlegesen értékes
magyar nyelv, s beolvadunk a nagy európai közösségbe.
Sehonnét sem várhatunk segítséget, magyarságunkat, nyel-
vünket, népünket nekünk magunknak kell megtartani,
erõsíteni, felemelni. Ha a történelem viharai egyszer meghoz-
nák számunkra a jóvátételt, de addigra elfogyunk, nem lesz,
aki visszavegye, élvezze õsi jussát. 

Az esemény kiemelten ünnepélyes pillanata volt az is, ami-
kor Nagy László igazgató úr, egyben az Önkormányzat
Kulturális Bizottságának elnöke a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából kitüntetés átadását jelentette be. Ismertette, hogy a

képviselõ-testület döntése alapján a Kerepes Kultúrájáért Díjat
ez évben Müllerné Szabó Margit tanárnõ kapja. Az elhangzott
méltatást, díjátadást követõen Tanárnõ már virágcsokorral a
kezében, közvetlen szavakkal köszönte meg három évtizedes
igyekezetének elismerését. 

A Magyar Kultúra Napja

Franka Tibor,
Müllerné Szabó Margit, 

Nagy László

Rékasi Károly a fellépés
elõtti készülõdés közben



WWW.DECENS.EU.FOLYÓIRATAINK 3

V
e
z
é
r
c
ik

k

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

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. 

Polgármester úr jelentõs várakozással
adta át a szót a vendégnek és jelezte, hogy
minden lépésben számítanak majd a segítsé-
gére a kerepesi fejlesztések esetében. Franka
Tibor azt is hangsúlyozta, hogy a város tekin-
tetében nincs kapkodás, azonban az önkor-
mányzat fel kíván készülni a késõbb
bekövetkezõ lehetõségek minél eredménye-
sebb kihasználása érdekében.Vécsey László

nyíltan beszélt arról, hogy itt, Pest megyében
milyen lehetõségek nyílnak, milyen kormány-
zati intézkedések, döntések várhatók, mire
kell a településeknek felkészülniük. Ígérte,
hogy folyamatosan kapcsolatban marad a
településsel és támogatni fogja a körzet gond-
jainak megoldását a választókerület fejlõdése
érdekében. Azt is hangsúlyozta, hogy a város
fejlesztési terveit szorosan össze kell hangol-
ni a megye és az egész ország jövõbeni elkép-
zeléseivel, mert csak ilyen módon számíthat
Kerepes állami-, illetve EU-s támogatásokra.
A következõk szerint elemezte a Pest
megyei-, illetve a Budapesti Régió
településeinek lehetõségeit.

Az a terv, miszerint Pest megye leválik
Budapestrõl értelmetlenné vált, mivel az EU-
val lefolytatott tárgyalások során kiderült,
hogy bár ezt a szétválást az EU elfogadná,
azonban a finanszírozási kérdésekben
továbbra is azonos elbírálást folytatna. Pest
megye tehát önállóan sem jutna nagyobb
támogatási lehetõségekhez. Így kénytelenek

vagyunk tudomásul venni, hogy a fõváros
gazdasági túlsúlya miatt a lehetséges
fejlesztési lehetõségeknek továbbra is csak
jelentõsen szûkített részével élhetünk.

Az elõzõ ciklusból fennmaradt, még fel
nem használt pénzek vonatkozásában olyan
döntõst hozott a Kormány, hogy azt
elsõsorban a kis és közepes vállalkozások fej-
lesztésére fordítják, ugyanis az ország szem-
pontjából ez a legértékesebb réteg, amely
egyrészt jövedelmet termel, másrészt mun-
kahelyeket biztosít. Az elnyerhetõ pályázati
pénzek pedig a továbbiakban elsõsorban
iparágazati csatornákon keresztül juthatnak
el fejlesztési, bõvítési feladatokra ezekhez a
vállalkozásokhoz. Önkormányzati támogatá-
sok ezzel összefüggésben jelentõs
mértékben beszûkülnek a jövõben.

Külön kérdés a Budapestet körülvevõ
települések oktatási helyzete. Köztudott,
hogy itt folyamatosan nõ a lakosság, s a
kiköltözõ fiatal házasoknak köszönhetõen
jóval az országos átlag fölött van a
gyermekáldás, ami miatt a meglévõ
bölcsõdék, óvodák és iskolák férõhelyei
kevésnek bizonyulnak. Mivel az
önkormányzatoknak nincsenek jelentõs
anyagi lehetõségeik ilyen intézmények
építésére, bõvítésére, ezért ezt a kényszerítõ
állapotot állami szinten, a KLIK-en keresztül
kívánják orvosolni. A közelben
Hévízgyörkön, Szadán és Kerepesen vált a
legégetõbbé a gyermekintézményekben a
férõhely hiány, így elsõként itt lesz állami bea-
vatkozás.

Az Európai Uniós támogatási rendszerben
a nemrégen belépett országok felzárkózási
támogatásai fokozatosan szûkülnek, sõt
2020. után meg is szûnnek. Rendkívül fontos
tehát, hogy az elõttünk lévõ öt évben minden
lehetséges támogatási forrást megszerez-
zünk, mert utána már ilyen nem lesz. Addigra
Magyarországnak a saját lábára kell állnia és
minden településnek olyan gazdasági szintre
kell eljutnia, hogy támogatások nélkül is el
tudja tartani magát. Erre a felkészülésre még
öt évünk van. Nem lehet halogatni a
gazdaságélénkítõ beruházásokat, minden
településnek végig kell gondolnia, milyen
hosszú távon gazdaságos beruházásokat
célszerû létesíteniük, olyanokat, amelyek

aztán hozzájárulnak a település bevételeihez
a jövõben. A településeknek pénzügyi tekin-
tetben egyensúlyba kell jutniuk, azaz legyen
annyi bevételük, amennyi a kiadásaikat
fedezi. Magyarán, adót fizetõ, hasznot
termelõ, munkahelyeket teremtõ vállalkozá-
sokat kell támogatni, létesíteni.

Szûkülnek már a források most is.
Elsõsorban a szociális ellátás területén lesz ez
hamarosan érezhetõ. A kevesebb összegbõl
kevesebb támogatás osztható. Egyre foko-
zottabban kell odafigyelni és csak a valóban
leginkább rászorulóknak jut majd segély. Fel
kell zárkóztatni a jelenleg támogatottakat,
hogy legalább részben munkaképessé válja-
nak és tudjanak saját magukról gondoskodni.
A cél az, hogy lehetõleg mindenki munkából
éljen, ne segélybõl. Ez nem könnyû feladat,
de meg kell oldani, mert a nincsbõl nem lehet
osztani. Persze ezt majd fokozatosan érhet-
jük csak el.

Franka Tibor címszavakban felvázolta,
Kerepes milyen elképzelésekkel vág bele a
saját lábra állásba. Elmondta, hogy 8 hektár
önkormányzati területen a Máltai
Szeretetszolgálat bevonásával baromfitartás-
ra és biotojás termelésre kívánnak üzemet
létesíteni, s a megtermelt tojást a rendkívül
forgalmas 3-as fõút mentén kiépített árusító
helyeken tervezik majd értékesíteni. 

Emellett biokertészetet és faipari üzemet
is kívánnak létesíteni, ahol akár csökkent
munkaképességûeket is tudnának bizonyos
feladatokra foglalkoztatni.

Amikor elkészül a tervezett új út, és lesz
leágazás az M31-es melletti kerepesi
pihenõnél, oda ipari üzemek letelepedését
várják, amelyek szintén adót fizetnek és mun-
kát biztosítanak a kerepesieknek.

Az iskolabõvítéssel kapcsolatban kifejtet-
te, hogy örömünkre hosszú távon van szük-
ség több tanteremre. A tervek szerint az
iskola a mostani Polgármesteri Hivatal helyi-
ségeit kapná meg, a város pedig új
Városházát építene a Szilasi Nagyréten. Ez az
új épület egyben Egészségügyi Központnak is
helyet adna. A földszinten rendelnének az
orvosok és itt lenne a patika, az emeleten
helyezkedne el a Hivatal. Ez az épület lehetne
a leendõ városközpont elsõ eleme.

Windhager Károly

Kerepes lehetõségei a 2020-ig tartó támogatási rendszerben
A jövõ tervezéséhez szükséges az elõrelátás, az elõre gondolkodás. Milyen társadalmi, gazdasági környezetben
kell megbirkózni a város mûködtetése, fejlesztése érdekében? Milyen segítségre számíthatunk? Milyen feltételek
mellett lehet pályázati pénzeket nyerni? Milyen pályázatok kiírása várható? Ilyen és ehhez hasonló kérdések sora-
koztak, amikor Franka Tibor polgármester hívására megérkezett Vécsey László, a körzet országgyûlési
képviselõje. Mivel ezek nem titkos dolgok, a beszélgetés nem négyszemközt zajlott, hanem az Összefogás
Kerepesért frakció vendége volt képviselõ úr, sõt az újságírót is szívesen látták. 
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Képviselõ-testületi ülések

Az ülés megkezdésekor Franka Tibor ismer-
tette, hogy dr. Vaszil László tájékoztatása sze-
rint Kerepest is elérte az influenzajárvány. 
Beszámolt róla, hogy a város jelen pillanatban
94 millió Ft lekötött betéttel rendelkezik, s
elismerését fejezte ki az intézmények
vezetõinek a 2014-es évben folytatott taka-
rékos gazdálkodásért, amelynek eredménye-
képpen az évet összességében 50 millió Ft
megtakarítással zárták. Jól jön még ez a pénz
a 2015-ös év feladataihoz. A továbbiakban a
megszavazott napirendi pontokat tárgyalták.

Kerepes Város Önkormányzata és
Szerveinek Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 40/2012. (XII. 21.)
rendelet módosítása.
A szükségessé vált módosítást a képviselõk
megszavazták

A pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló
3/2011 .(11.4.) önkormányzati rendelet
módosítása
A rendeletmódosítást megszavazták a
képviselõk. Még a szavazás elõtt dr. Vaszil
László ismertette, hogy bizottságuk egy olyan
támogatási alap létrehozásán gondolkodik,
amely a rászoruló, középiskolában tanuló fia-
talok támogatását szolgálná. Polgármester úr
azonban jelezte, hogy az állami támogatások
szûkülnek, így nem lesz egyszerû megoldani
még a meglévõ, jogosnak ítélt igények kielé-
gítését sem.

A gyermekvédelem helyi rendszerérõl
szóló 16/2006.
(IV. 28.) önkormányzati rendelet módo-
sítása
A szükségessé vált módosítást a képviselõk
megszavazták

Önkormányzati rendelettervezet
Kerepes Város Önkormányzat
gazdálkodásának átláthatóságáról
A Gombkötõ Róbert által javasolt rendelet
létrehozása érdekében a testület felkért két
bizottságot, hogy készítsenek a
jogszabályoknak megfelelõ
rendelettervezetet a következõ ülésre.

Nemzetiségi bizottság létrehozása
Springer Friedrich, a Német Önkormányzat
elnöke javaslatára a Nemzetiségi Törvény
alapján a testület Nemzetiségi Bizottság létre-
hozásáról döntött. A Bizottság elnöke Bakai
Kálmán, társelnök Liptay Gábor, tagjai:
Gombkötõ Róbert, Nagy Irén, valamint
Gáspár Tiborné, Kovács Antal, Szász
Andorné és Zombori Hubertné lett.
A szavazást követõen az elõterjesztõ
Springer Friedrich még szót kért, de nem
kapott.

Tájékoztatás a dr. Havay Miklós házior-
vosi ellátására vonatkozó szerzõdés alá-
írásáról
A tájékoztatót a képviselõk tudomásul vet-
ték.

Beszerzési eljárás 
a Hungaroringgel kötött 
szerzõdés kapcsán
A Hungaroringgel kötött megállapodás
alapján kapott 10 millió Ft felhasználására
beszerzési eljárás indul az Állomás utca és
környéke vízelvezetési gondjainak
megoldására, valamint a Csicsergõ Óvoda
néhány nyílászárójának cseréjére. Víg
János javaslatára a beszerzés nyilvános
lesz, arra bárki jelentkezhet.
Kapcsolódóan szót kért és kapott a
Nordic Walking Egyesület képviselõje, aki
javasolta, hogy a város civil szervezetei és
a nemzetiségi önkormányzatok fogjanak
össze és gyûjtsék össze a város határába
kihordott szemetet, törmeléket, mert
elképesztõ mennyiségû hulladék található
mindenfelé. Személyében vállalta a szerve-
zést, de kért a szükséges konténerek és a
szállítás terén önkormányzati segítséget. 
Franka Tibor, Jakab Mariann és Kiss Károly
alpolgármester is megszólalt ez ügyben,
kiderült, hogy örömmel vették a
felajánlást, és már õk is megtették az
elõkészületeket ehhez a feladathoz. A baj
ott van, hogy hiába tisztítanak meg
jelentõs költséggel területeket, - legutóbb
a Gyár utca környékén 150 m3 hulladékot
szállíttattak el több mint 1 millió Ft költ-
séggel, - ha a szemét mindig
újratermelõdik. Szigorúan el kell járni a
hulladék kihordók ellen illetve még gyer-
mekkorban kell a helyes viselkedésre
rászoktatni a fiatalokat. Alpolgármester úr
elmondta, hogy a Zöld Hídtól minden
helyszínre két konténert kapnak majd
márciusban ehhez a takarításhoz, az egyik-
be az újrahasznosítható (szelektív)
anyagokat gyûjtik majd.

A Szõlõ utca 5/E. szám alatti
lakások értékesítése
Döntött a testület az egyik lakás eladásáról az
igénylõnek 6,5 millió Ft értékben, míg a másik
lakást 8 millió Ft-ért kínálják megvételre.

A közvilágítási hálózatának 
fejlesztése
A felmérés szerint Kerepesen 64 villanyosz-
lop és 82 lámpatest hiányzik, s összesen 2625
méter vezeték kihúzása szükséges. Egy osz-
lop, lámpával, szállítással, szereléssel, stb.
150.000 Ft-ba kerül. Egyelõre az
engedélyezések és az elõkészítés kezdõdött
meg.

Képviselõ-testületi ülés január 27-én

Január hónapban két alkalommal is összehívta a képviselõ-testületet Franka Tibor polgármester. Elsõ alkalommal
január 12-re egy rendkívüli ülésre, majd 27-ére a szokásos havi rendes ülésre. A rendkívüli ülésen egyetlen sürgõs
napirendi pontot tárgyaltak, a Földmûvelésügyi Minisztérium által kiirt HVNG-2014 C kódszámú pályázaton való
indulást. Egyhangú szavazással támogatták a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság javaslatát, hogy
Kerepes vegyen részt a nemzeti értékek és hungarikumok gyûjtésének, népszerûsítésének, megismertetésének,
megõrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázaton. A pályázat megírására eseti bizottságot hoztak
létre, melynek elnöke Jakab Mariann, tagjai: a Helyi Értéktár Bizottság tagjai kiegészítve egy a Jegyzõ által kijelölt
személlyel, valamint a fõépítésszel. A pályázatot február 15-ig kell beadni.

Hallgatóság 
a képviselõ
testületen
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Szilas-patakhoz csatlakozó 
3 db vízmosás rendezése 
A városban 3 jelentõs vízmosás található,
amelyek veszélyesek, de feltöltésük vízjogi
engedélyhez kötött. Ez ügyben Franka Tibor
kapott felhatalmazást a tárgyalásokra.
Springer Friedrich azonban felhívta a figyel-
met, hogy ezek a vízmosások összefüggés-
ben lehetne a Kerepest egykor körülvevõ
földvárral és annak vizesárok rendszerével.
Javasolta, hogy kérjék ki Székely Zsuzsanna
régész véleményét ez ügyben, mielõtt a
betemetésekrõl döntenének..
Felvetõdött a volt tiszttartói ház sorsa is, mely
a Református Egyház tulajdonában van. A
veszélyes állapotban lévõ 300 éves épület
megmentése és hasznosítása érdekében a
polgármester felvette a kapcsolatot az egy-
házzal, de eddig válasz nem érkezett.

Járdakészítés a Szabadság útra
Nagy Anna képviselõ asszony javaslatával
kapcsolatban Franka Tibor ismertette, hogy
az 1500 m hosszú és 1,5 m szélességben
szükséges járda készítése horribilis összegbe
kerülne. Helyette hamarosan elkészítik a
Magtár tér környékét, valamint az Iskola, a
Polgármesteri Hivatal és a Bölcsõde elõtti jár-
dát. Nagy Anna azonban elmondta, hogy õ

nem egyszerre gondolta a teljes Szabadság út
menti járda elkészíttetését, hanem elsõként
csak a legfontosabb részeket és a
gyalogátkelõ helyeket javasolta. Késõbb az
évek során lehetne ezt aztán tovább folytatni,
míg minden rendben nem lesz. 

Vételi ajánlata a 458/2 hrsz. 
önkormányzati ingatlanra
A testület nem járult hozzá a Szérûskertben
található ingatlan eladásához, elõbb
értékbecslõvel felértékeltetik a területet.

Eb-nyilvántartás készítés
A törvény szerint háromévente kötelezõ
minden településen az ebek nyilvántartásba
vétele. A testület megszavazta az
elõterjesztést, mely szerint az összeírásról
szóló tájékoztatást és a bejelentéshez szüksé-
ges adatlapot az újságban, és a honlapon is
közzéteszik.

Bursa Hungarica 
Felsõoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 
kapcsolattartójának kijelölése
Korábban ezt a feladatot Mayer Endréné
alpolgármester asszony végezte, most a tes-
tület Liptay Gábort kérte fel. 

Beszámoló a Települési Értéktár
Bizottság munkájáról
A testület elfogadta a beszámolót. Nagy
László arra kérte a Bizottságot, igyekezzenek
meghatározni, mennyi anyagra kell számítani,
hogy tudják mekkora helyiségre lesz szükség
ahhoz, hogy az összegyûjtött értékek kiállít-
hatók legyenek. 
Springer Friedrich javasolta, hogy az egykori
földvár se kerülje el a bizottság figyelmét, s
ehhez kérjék ki Székely Zsuzsanna régész
segítségét. Egyben kérte, hogy vegyék be a
bizottságba Szász Andornét.

Béreltérítési igény
A Szociális Alapszolgáltatási Központ (SZAK)
vezetõje számára a képviselõ-testület a tava-
lyi évhez hasonlóan meghosszabbította az
50.000 Ft értékû béreltérítést.

A Szabó Magda Városi és 
Iskolai Könyvtár és a 
Forrás Mûvelõdési Ház 
munkahely bõvítési kérelme
Franka Tibor elismerõen köszönte meg
Gergelyné Tóháti Ilona megbízott
mûvelõdési ház vezetõ munkáját, s mivel feb-
ruárban belép a kinevezett új vezetõ feladatát
a továbbiakban a könyvtárvezetésben jelölte
meg.
A testület a könyvtárba kért létszámbõvítést
nem, de a mûvelõdési házba javasoltat
elfogadta, így ott február 10-tõl 6,5 fõ alkal-
mazott dolgozik.

Pályázatkiírás a Kft vezetõi 
munkakörére
A döntés szerint kiírják a pályázatot erre a
munkakörre. A legfõbb elvárás az új
vezetõvel szemben, hogy szerezzen munká-
kat, amivel a gépparkot hasznosíthatják és
bevételt termelhetnek. 

Az Új Polgárõrség támogatása
Víg János sürgõsséggel elõterjesztett javaslatát
tárgyalták a képviselõk, de a kért havi
100.000 Ft támogatást még nem szavazták
meg, hanem azt kérték, hogy a következõ
ülésre hozzanak elszámolást és feladattervet
a költségek megfeleltetéséhez. Víg János
ismertette, hogy a polgárõrök alkalmanként
70-90 km útvonalat járnak be, s a járõrözés
ellenõrzését, a megtett útvonalat, de akár a
gépkocsi pillanatnyi helyzetét is látható teszi a
GPS útvonalnapló. 
Franka Tibor elmondta, hogy az
önkormányzat támogatja a rendõröket, a
mezõõröket, a polgárõröket, de más szer-
vezetek és a lakosság ezekhez nem járul
hozzá. Most éppen a rendõrök számára
vásárolt épületben a fûtést építik ki, hogy
négy új rendõrnek tudjanak albérletet
felajánlani. 

Egy érdeklõdõ lakos, Palotai Katalin a nyílt
ülés végén kért szót, s kifejtette, hogy ne
feledkezzenek meg arról, hogy a
polgármesternek a képviselõ-testület a mun-
káltatója, s nem fordítva. 

Elborzasztó 
állapotok vannak 
a határban! - mondja 
a hozzászóló

Az értéktár
figyelmébe
ajánljuk ezt
az 1900-
ban köz-
adakozás-
ból állított
emlékoszlo-
pot

Az egyik vízmosás vagy vizesárok
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A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) gödöllõi klubja és az Arundo Kft. havi két alkalommal
rendez konferenciát cégvezetõk, kis-és középvállalkozások képviselõi részére Gödöllõn, a Rézgombos
Inkubátorházban 2015 januárjától.
A konferenciasorozaton ismert szakmai elõadók közremûködnek a vállalkozásokat idén leginkább érintõ
témákat feldolgozva, és lehetõség van konzultációkra, személyes kapcsolatépítésre, közös gondolkodásra,
tapasztalatcserére is a sikeres mûködés és fejlõdés érdekében.

Munkálatok a Városban

Képviselõi fogadóóra Nagy László 

Tájékoztatom a körzetemhez tartozó tisztelt
lakosokat, hogy július kivételével minden hónap
elsô szerdáján (02.04, 03.04., 04.01., 05.06.,
06.03., 08.05., 09.02., 10.07., 11.04., 12.02.) 18
órától fogadó órát tartok a Forrás Mûvelôdési
Házban. Mindenkit szeretettel várok!

Nagy László képviselõ

Elkészült a Mártírok útja
és az Ady Endre utca

közti forgalmas gyalogos
átjáró lépcsõjavítása és

zúzott kõvel történt 
felszórása

Megjelölt fák
Kerepes területén

Témakörök és idõpontok az év elsõ felében:

2015. február 10. (kedd)
Tartalommarketing - a jó tartalommal tarolni lehet, hasz-
náljuk jól a világhálót! - Blog, Hírlevél, Facebook, LinkedIn,
Google Adwords - - 

2015. február 24. (kedd)
„A pénz mozgatja a világot” - EU-s pályázatok,
visszatérítendõ támogatások, NHP olcsó hitel, Széchenyi
Kártya konstrukciók. 

2015. március 10. (kedd)
Értékesítési, marketing eszközök - franchise, ügyfélkeze-
lés, kapcsolattartás, webáruház, CRM, mint IT
partnerkezelõ - Cégérték-növelés 

2015. március 24. (kedd)
Márkaépítés - PR kommunikáció, mert a jó hírnév elenged-
hetetlen 

2015. április 14. (kedd)
- Projektfinanszírozás - EU-s vissza NEM térítendõ
források, hitel programok, tõkebefektetések- 

2015. április 28. (kedd)
Exportlehetõségek, tevékenységek bõvítése, finanszírozása
-

2015. május 12. (kedd)
- Cégvezetés okosan - okos eszközökkel, virtuálisan, jó
megoldásokkal - 

A szervezõk minden érdeklõdõt szívesen látnak Gödöllõ
szívében, a Rézgombos Inkubátorház 
(Gödöllõ, Szabadság tér 1.) konferenciatermében!

További információ, illetve jelentkezés a
www.arundo.hu honlapon, 

érdeklõdni lehet telefonon a következõ számon: 
+36 20 410 1054.

Vállalkozói Klub Gödöllõn
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Kerepes Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a

Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetõ álláshely betöltésére

A munkaviszony idõtartama: határozatlan idejû
munkaviszony
Vezetõi megbízás idõtartama: 5 év
A munkavégzés helye: Pest megye, 2144
Kerepes, Vörösmarty utca 2.
Munkaviszony jellege: teljes munkaidõ
A munkaviszony legkorábbi kezdete: 2015.
március 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. feb-
ruár 18.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat
benyújtását követõen azonnal.
Az munkakör betöltésének legkorábbi
kezdete: az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi
körök: 
Az ügyvezetõi feladatok ellátása a mindenkori hatá-
lyos jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen.
Meghatározott költségvetési támogatás keretei
között, a helyi önkormányzat által megszabott
irányelveknek megfelelõen vezeti, tervezi, szervezi,
irányítja a kft. tevékenységét, a települési hulladék-
gazdálkodással, településtisztasággal, településüze-
meltetéssel kapcsolatos feladatokat, és gyakorolja a
munkáltatói jogokat. 

Bérezés és egyéb járandóságok, juttatások:
megegyezés szerint

Pályázati feltételek: 
• magyar állampolgárság;
• cselekvõképesség;
• büntetlen elõélet;
• középfokú mûszaki, vagy gazdasági

szakképzettség
• felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazá-

sok);
• „B” kategóriás jogosítvány

Pályázatnál elõnyt jelent: 
• mûszaki vagy gazdasági felsõoktatásban szerzett

egyetemi diploma, vagy fõiskolai oklevél;
agglomerációban lakó;
• hasonló területen szerzett 3-5 év szakmai,

lehetõleg vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

• fényképes, szakmai önéletrajz;
• vezetõi megbízatással kapcsolatos szakmai

program, helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel;

• legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okira-
tok;

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány (vagy postai megkérést igazoló feladóvény);

• nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul;

• nyilatkozat, hogy a pályázó a munkaviszony léte-
sítése esetén eleget tesz az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. •évi CLII. törvény szerinti vagyony-
nyilatkozat-tételi kötelezettségének;

• nyilatkozat a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V.
törvény 3:115. § (1), (2) bekezdésben foglalt
összeférhetetlenségrõl.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót Balatoni Kata nyújt a 06-20-559-8910-es tele-
fonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

postai úton, a Kerepes Város Önkormányzat címére
történõ megküldésével, vagy személyes benyújtás-
sal (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
pályázat település-szolgáltató ügyvezetõi állásra.
elektronikusan, munkaugy@kerepes.hu

Az állás betöltésének feltétele a 6 havi
próbaidõ vállalása.
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Kerepes Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 14/2015.(I.27.) Kt. határozata alapján Kerepes Város közigazgatási terü-
letén az ebtartókat 15 napos kifüggesztési határidõvel

Hirdetményi úton a mellékelt Felhívással ebösszeírás elrendelésérõl értesítem.
A döntést a hirdetmény kifüggesztését követõ 15 napon kell közöltnek tekinteni. A fellebbezést az ügyben a törvény kizárja.

I n d o k o l á s 
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat
az önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás elrendelése három évente a képviselõ-testület önálló döntési hatáskörébe tartozik, az ellen fellebbezni nem
lehet. Az ebösszeírás elrendelésének hirdetményi úton történõ közlését a végzés idõpontjában pontosan meg nem határozható
számú ebtartót érintõ önkormányzati feladat ellátása indokolja.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) szerint: 
„80/A. § (1) A hatóság közzéteszi azt a jogerõs vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított
határozatot, amelyet
a) állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szerv vagy személy ügyfélnek e tevékenységével kapcsolatban hozott,
h) a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi okból hozott. (…)
(2) A hatóság a határozatot a hirdetményi közlés szabályai szerint teszi közzé azzal, hogy a hirdetményben a határozat
rendelkezõ részének és indokolásának kivonata vagy indokolásának kivonata is közzétehetõ. Ha törvény eltérõen nem rendel-
kezik, a hatóság a személyes adatokat a 69/A. § (2) bekezdésének megfelelõen megismerhetetlenné teszi.”
A Ket. a döntés közlése és nyilvános közzététele vonatkozásában az alábbiak szerint rendelkezik:
„78. § (10) (…) A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követõ tizenötödik napon kell közöltnek tekin-
teni.”
A Ket. a döntés elleni fellebbezésrõl az alábbiak szerint rendelkezik:
100. § (1) Nincs helye fellebbezésnek
a) a döntés ellen, ha az ügyben törvény azt kizárja,
A Ket. a hatáskör és illetékesség vonatkozásában az alábbiak szerint rendelkezik:
19. § (1) A hatóság hatáskörét — a hatósági eljárás körébe tartozó ügyfajta meghatározásával — jogszabály állapítja meg. (…)
(2) Ha önkormányzati rendelet eltérõen nem rendelkezik, önkormányzati hatósági ügyben elsõ fokon a képviselõ-testület jár
el. A képviselõ-testület ezt a hatáskörét a polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzõre ruházhatja át.
21. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörû hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illeté-
kességi területén
c) az ügy tárgyát képezõ tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják (…)” 
A hirdetményi úton történõ döntés közöltnek történõ tekintését a Ket. 78. § (10) bekezdése alapján határoztam meg. Az önál-
ló fellebbezést a Ket. 100. § (1) bekezdése a) alpontja alapján zártam ki.
Hatóságom hatáskörét, illetékességét a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(Ket.) 19. § (2) bekezdése, és a 21. § (1) bekezdésének c) pontja állapítja meg. 
Kerepes, 2015. január 28.

Franka Pál Tibor s.k. Polgármester

KEREPES VÁROS POLGÁRMESTERE
H — 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

TEL.: 06 28 561 050
Fax: 06 28 561 060

Ügyiratszám: 278-2/2015.

Tárgy: Ebösszeírás — Hirdetményi értesítés
V é g z é s 
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MELLÉKLET
a 278-2/2015. ügyszám alatti hirdetményi végzéshez

„FELHÍVÁS
KEREPES VÁROS KÖZIGATATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNÕ

EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján
Kerepes Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, valamint a veszettség
elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Kerepes Város területén ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás idõtartama

2015. március 16. - 2015. április 16.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogsza-
bályban meghatározott adattartalmú adatlapot (Ebösszeíró adatlap)
kell kitölteni és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az adatlap egy példányban a Kerepesi Vélemény januári számában
megtalálható lesz, de folyamatosan beszerezhetõ a Kerepesi
Polgármesteri Hivatalban (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.) vagy
letölthetõ az önkormányzat honlapjáról (www.kerepes.hu). A kitöl-
téssel kapcsolatos tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán kérhetõ személyesen, vagy a 28/561-050 telefon-
számon.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbiak szerint lehet
benyújtani:
személyesen vagy postai úton eljuttatni a Kerepesi Polgármesteri
Hivatalba (2144 Kerepes, Vörösmarty u.2.)
faxon a 28/561-066 faxszámra,
elektronikus úton az onkormányzat@kerepes.hu, vagy
jegyzo@kerepes.hu e-mail címre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje 2015. április 16.

Kerepes Város Önkormányzata nem tervezi ebrendészeti
hozzájárulás bevezetését, az ebösszeírás célja kizárólag a
törvényi elõírásnak való megfelelés.

Felhívom egyúttal az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
2013. január 1. napjától a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10)
bekezdése értelmében a négy hónaposnál idõsebb ebeket csak trasz-
ponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet tartani, illetve veszettség
ellen is csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.

Az az ebtartó, aki az állat kötelezõ egyedi megjelölését elmu-
lasztja, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.)
Korm. rendelet alapján 45.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújt-
ható, ezért kérem, hogy aki e kötelezettségének még nem
tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése elõtt azt pótolja.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban
bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplõ, valamint a
bilétával rendelkezõ és a helyi nyilvántartásban szereplõ ebeket is be
kell jelenteni.
Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követõen is kötelesek az adatok-
ban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatla-
pok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenõrizni
fogják.

Az adatszolgáltatás az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján
kötelezõ! Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz
eleget, vagy nem a jogszabályban elõírtaknak megfelelõen tel-
jesíti, 30.000,-Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.

Együttmûködésüket elõre is megköszönöm.
Kerepes, 2015. január 27.

Franka Pál Tibor s.k.
polgármester

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ
„EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP”

NYOMTATVÁNYHOZ
Egy háztartásban tartott ebek esetében

minden ebrõl külön adatlapot kell kitölteni!

I. pont: az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is
térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendõ mindkét rovat.

II. pont: az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege az eb külle-
me alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek
hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

III. pont: a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állator-
vos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát
kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést
végzõ állatorvos neve és a kamarai bélyegzõjének száma is.
Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállításá-
ra is.

IV. pont: az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok
alapján töltendõ ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie
kell. 
V. pont: a helyes válasz bekarikázásával kell megjelölni a veszettség
szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát (az eb megfigye-
lés alatt áll, vagy sem, - az eb veszélyessé lett-e minõsítve, vagy
nem.)

Ha elveszett az okmány: az okmány száma helyett „elveszett”
szöveget kell beírni és nyilatkozni kell, hogy melyik állatorvos (név
és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.

Ha nincs okmány (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva, nincs
kisállat-útlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a négyhónapos
kort: a sorszám vagy szám helyett „nincs” szöveget kell beírni.
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Ez a lap az újságból kivágva arra szolgál, hogy az ebtulajdonos  kötelező bejelentését ezen meg-

tegye. Amennyiben több ebet kell valakinek bejelenteni, készíthet fénymásolatot erről az űrlapról,

illetve  további űrlap a Polgármesteri Hivatalban kérhető.

�
�

�
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Tisztelt Cím!
Tájékoztatom, hogy a Magyar Közlöny 161/2014. számában
2014. november 26-án kihirdetett, az egyes adótörvények és
azokkal összefüggõ más törvények módosítása értelmében
2015. január 1-jétõl változnak a jövedéki szabályozás
magánfõzésre vonatkozó rendelkezései. A változások
következtében a jogalkotó a magánfõzésre vonatkozó adóbe-
vallással, az átalányadó befizetésével, továbbá a magánfõzõ
által birtokolt desztillálóberendezéssel kapcsolatos eljárást az
önkormányzati adóhatósághoz telepítette. 

A változásokat a jövedé-
ki adóról és a jövedéki
termékek forgalmazásá-
nak különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban:
Jöt.) 3. § (3), 5. § (9), 64.
§ (6) és (8), a 67/A. §,
valamint a 128/K § tar-
talmazzák. A fontosabb
változások a
következõk: 

2015. január 1-jétõl a
magánfõzõ által
elõállított párlat nem
minõsül adómentes
elõállításnak és a

magánfõzésben elõállított párlat mennyisége évi 50 literre
csökken és változik a magánfõzõ személyének meghatározása,
amely alapján magánfõzést a jövõben csak gyümölcstermesztõ
személy végezhet.

A magánfõzésben elõállított párlat adója évi 1000 forint,
melyet a magánfõzõnek kell megfizetnie, amely a magánfõzõ
lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele. A
magánfõzõnek az elõállított magánfõzött párlat utáni adóbe-
vallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követõ év
január 15-ig — együtt — kell teljesítenie a lakóhelye szerinti
önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfõzõ nem állított
elõ tárgyévben magánfõzött párlatot, akkor nem keletkezik
tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

Fontos változás, hogy 2015. január 1-jétõl a magánfõzõ a
desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követõ 15
napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkor-
mányzati adóhatósághoz. A bejelentésben meg kell adni a
nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés
feletti tulajdonszerzés idõpontját, a desztillálóberendezés
ûrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a
magánfõzõ lakcímétõl. A magánfõzõ köteles megõrizni és
hatósági ellenõrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés
feletti jogszerû tulajdonszerzést igazoló iratot. Ha 2015.
január 1-jét megelõzõen történt a magánfõzésre szolgáló
desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a
magánfõzõnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést. 

Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti
tulajdonszerzésrõl szóló magánfõzõi bejelentésrõl, valamint a
magánfõzõ adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a beje-
lentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatósá-
got. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést

követõ hónap 15. napjáig küldi meg az illeté-
kes vámhatóság részére. 

Az adóraktár részére történõ értékesítéskor,
illetve ha a magánfõzõ az általa elõállított magánfõzött párlat-
tal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett verse-
nyen, a párlat eredetét a desztillálóberendezés feletti
tulajdonszerzés szerinti bejelentésrõl, valamint a párlat után
megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatóság igazo-
lás igazolja.

Ugyanakkor a magánfõzõ, a Jöt. 67/A. § (6) bekezdése alapján
az évente elõállítható párlatmennyiség túllépése esetén a
többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vám-
hatóságnak, és a vámhatósággal egyeztetett módon gondos-
kodni a többletmennyiség megsemmisítésérõl. 

A fentiekkel összefüggésben, az egységes jogalkalmazási gya-
korlat kialakítása érdekében bejelentés minta készült, melyet
értesítésem mellékleteként csatoltan megküldök. 

Kérem, hogy a minta az érdeklõdõ ügyfelek részére való
elérhetõvé tételérõl az ügyfelekkel kapcsolatba kerülõ önkor-
mányzatok útján gondoskodni szíveskedjen, mellyel mind az
ügyfelek bejelentési kötelezettségének teljesítését, mind a
vámhatóság munkáját nagyban megkönnyíti.
Vác, 2014. december 23.

dr. Ledényi Renáta pénzügyõr õrnagy

A pálinkafõzés megváltozott szabályai
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Pest Megyei Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága,

Járõrosztály II. az alábbi tájékoztatás közlését kérte



2015. 1. szám • Január12

T
á
jé

k
o
z
ta

tá
s

KEREPESI VÉLEMÉNY

Február 1-tõl a Forrás Mûvelõdési Háznak új kinevezett
vezetõje van a képviselõ-testület döntése szerint. A kiírt
pályázat nyertese Hajdú Zsófia Csenge. A Kerepes
mûvelõdéséért a továbbiakban felelõs vezetõt saját szava-
ival mutatjuk be a város lakosságának. A fenti magvas gon-
dolatot pályázatából idézzük.

Az idei év nemcsak
azért fordulópont az
életemben, mert egy
igen nagy, felelõsséggel
járó megbízatást kap-
tam Kerepesen, hanem
azért is, mert most
leszek 40 éves. Ez a kor
talán egy olyan választó-
vonal, amikor már nem
vagyok túl fiatal, de még
nem vagyok idõs sem
ahhoz, hogy tudatos,
hosszú távú szakmai fel-
adatok és kihívások elé
állhassak.

Négy testvéremmel
egy lelkészcsaládban
nõttem fel, ahol a

kezdetektõl fogva megtapasztalhattam a közösségben való
részvétel és felelõsség örömét. A tartalmas és boldog családi
fészek élményét magammal hozva igyekszem mindezt megél-
ni férjemmel és kisfiainkkal együtt, Gödöllõn. Földrajzilag is
közel élünk Kerepeshez, így minden szempontból optimális
egy nagy feladattal és aktív jelenléttel járó megbízatás végzé-
séhez.

Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy a budapesti
Marczibányi Téri Mûvelõdési Központban kezdhettem
dolgozni, mint népmûvelõ, pályakezdõként, amely az ország
egyik legjobb szakmai intézménye. A drámapedagógia és a
mûvészetpedagógia módszereit és lehetõségeit a legmagasabb
szinten képviselõ intézményben töltött 13 év életre szóló
szakmai és emberi útravalóval látott el. Közvetlenül azonban
Mogyoródról jövök, a Juhász Jácint Mûvelõdési Ház és
Könyvtár munkatársa voltam. Nagyon fontos idõszak volt ez
számomra, még, ha nem is töltöttem ott éveket. Olyan
embereket ismerhettem meg, akiket viszek magammal
valahol mélyen a szívemben. 

Népmûvelõ - mûvelõdésszervezõ végzettségem van.
Gyõrben végeztem a fõiskolát. Pécsett ugyan ezt folytattam
egyetemi szinten. Tanultam Norvégiában zenét és nyelvet.
Gyermekkoromat is végig kísérte a zenetanulás és a néptánc,
több hangszeren játszom, s kórusban énekelek jelenleg is.
Nagyon szeretem a népzenét, a néptáncot, nyaranta komplex
mûvészeti és kézmûves táborokban dolgozom barátaimmal
sok-sok éve. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a mûvészetekre való érzé-
kenységet és odafigyelést fel tudjuk ajánlani már a legkisebbek
számára, legyen az bármilyen alkotó tevékenység, színház
vagy zene. Hatalmas felelõsség ez, hiszem ízlést formálunk

abban a korosztályban, amely feltétlen bizalommal fogadja a
számára kínált lehetõségeket.

A kerepesi Forrás Mûvelõdési Ház színházterme kiválóan
alkalmas kamaraszínházi elõadások megtartására, amely
elsõsorban Kerepes, de mindenképpen a környék
óvodásainak és kisiskolásainak is lehetõséget nyújthat a szín-
házi élmény befogadásához. 

A közmûvelõdés küldetését a kiváló programok megvalósí-
tása mellett én mégis inkább a közösségépítés és a helyi
lehetõségek és adottságok megélésében látom. 

Nagy öröm számomra, hogy Kerepesen és Szilasligeten is
évtizedek óta mûködõ közösségek és csoportok aktívan részt
vállalnak a város és a helyi közösség életében. 

Meggyõzõdésem, hogy a helyi közmûvelõdés alapvetõ szín-
tere és eszköze lehet egy jól mûködõ közösségnek, kreatív és
elkötelezett szakemberek segítségével pedig számos örömet
szerzõ esemény valósulhat meg. Bízom abban, hogy mindkét
településrészen olyan közösségi térben tudjuk fogadni az
érdeklõdõket, amelyben minden értékes, eddigi mûködõ
tevékenység mellett új lehetõségek felkínálása is jelen lesz.  

Köszönöm Kerepes Önkormányzatának a bizalmat, az
intézményvezetõknek, a civil szervezetek képviselõinek az
együttmûködõ, segítõ szándékot!

„Ha olyannak látjuk az embereket amilyenek, akkor rosszabbá tesszük õket; Ha viszont úgy kezeljük õket,
mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük õket azzá válni, amivé képesek.”

Johann Wolfgang von Goethe

Hajdú Zsófia Csenge

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

Szolgáltatásaink: 

• teljes körû gyógy-
szertári ellátás,
vénykiváltás, 

• rövid határidõvel
egyedi igények
szerinti gyógyszer-
készítés,

• lejárt vagy fel nem használt
gyógyszerek begyûjtése,

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

• széles gyógytermék paletta,
egyszerû és összetett gyógynövény-
teák, 

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

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

összeállítás
• •mentõláda feltöltése
• népszerû saját termékeinkbõl

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

• rövid idõn belül beszerezzük a
gyógyszertár kínálatában nem

szereplõ speciális gyógyszereket,
homeopátiás szereket, gyógynövény
készítményeket

• ingyenes patikai újságok

Patikánkban végzünk:
• testsúly, testzsírtömeg mérés

(ingyenes)
• vérnyomás mérés (ingyenes)
• összkoleszterinszint mérés 

(önköltségi áron)
• vércukorszint mérés 

(önköltségi áron)
• össztrigliceridszint mérés 

(önköltségi áron)

Nyitva tartás:
Hétköznap: 8 — 20 óráig 
Szombaton: 8 — 15 óráig

Vasárnap: zárva

Egészségpénztár és bankkártya
elfogadóhely.

Hosszú nyitva tartás! 
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A Széchenyi István Általános Iskola német nemzetiségi osztályai
2015. január 9-én, délután 5 órakor tartották Újévköszöntõ
mûsorukat a Szent Anna Templomban. A rendezvényen 9 osztály-
ból több, mint 100 tanuló mutatta be német tudását a templom
szentélyében kialakított színpadon, így köszöntve az új esztendõt,
egyszersmind bemutatva szüleinek, hozzátartozóinak és az
érdeklõdõknek, mennyi mindent elsajátítottak már a németórá-
kon.
Az estét Nagy László igazgató úr és Springer János a Német
Kisebbségi Önkormányzat elnöke nyitotta meg, majd Lencse
Balázs kántor úr köszöntötte az egybegyûlteket.
A nemzetiségi osztályok egymás után adták elõ mûsoraikat, hall-
hattunk ismert német gyermekdalokat, és kortárs német költõk
verseit, láthattuk jelmezben elõadva „A répa” címû mesét, elhang-
zottak kiszámolók és népi gyermekjátékok, Christian
Morgenstern versei, valamint dramatizált nép- és mûdalok. A jobb
megértést szolgálva a kivetítõn képek kísérték a németül elhang-
zott szöveget, de volt osztály, aki az idegen nyelvû szöveget azon-
nal magyarra fordította a közönség számára.
Kicsik és nagyok felváltva követték egymást a színpadon, de mind-
egyik osztály büszke lehetett magára, akár néhány hónapja, akár
évek óta tanul németül, hiszen iskolánk egész alsó tagozatán
német nemzetiségi képzés folyik már.
Az egyórás mûsor létrejöttében sokaknak tartozunk köszönettel:
Frajna András atyának, hogy lehetõséget teremtett a templom
használatára, Lencse Balázs kántor úrnak, aki kitartóan segítette a
munkánkat, Nagy László igazgató úrnak a hangosításért, Springer
Jánosnak és Springer Krisztinának a Német Önkormányzattól a
mûsor felvételeinek elkészítéséért, Horváth Teréziának, aki türel-

mesen végigvárta a templomi próbákat, Nagy Ferencnek a tech-
nikai segítségért, Gyurka Eszternek a Power Point programért és
Gyurka Emesének a háttérmunkáért, továbbá minden
osztályfõnöknek, aki fáradhatatlanul kísérte osztályát és felügyelt a
gördülékeny színpadi váltásokra, valamint a szülõknek, hogy

lehetõséget teremtettek a gyerekeknek a mûsor részvételében.
Jövõre találkozunk ugyanitt, reméljük, hogy még néhány új elsõ
osztállyal többen és természetesen még több német tudással!

Grófné Erzsébet - Szécsi Zsuzsanna német nemzetiségi tanítók

A Széchenyi István Általános Iskola hírei
Újévköszöntõ német nemzetiségi mûsor
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OOVVII  HHíírraaddóó
Csicsergõ Óvoda

December elején az év legszebb ünnepére, Karácsonyra
készült minden csoport. Közösen dekoráltuk, rendeztük a
csoportszobákat, raktuk rendbe a játékokat. A gyerekek nagy
titokban, örömmel és lelkesedéssel készítették el ajándékaikat
szüleiknek. 

December 17-én tartottuk óvodánkban a Karácsonyi
ünnepségünket, melyen mind a 8 csoport közösen vett részt.
A gyerekek nagyon várták ezt a napot, szép ünneplõ ruhába
öltöztek. Betlehemi mûsorral kedveskedtünk mi óvónõk a
gyerekeknek. Énekeltünk, furulyáztunk melyet lelkes taps
követett. Ezután a csoportokba visszatérve a gyerekek meg-
találták a közös ajándékokat, amit együtt bontottunk ki és
kezdtünk vele játszani. Az ünnepi asztaloknál pedig elfogyasz-
tották az általuk hozott süteményt és üdítõt. Az egész nap
nagyon szépen, meghitt hangulatban telt el.

Nagycsoportosaink részt vettek a Mikulás rajzpályázaton,
melyet a Forrás Mûvelõdési Ház hirdetett meg. 

1 helyezetteink: Pozsonyi Petra (Teknõs csoportos) és
Polán Rebeka (Méhecske csoportos).

2. helyezettek: Vancsó Enikõ (Teknõs csoportból), Gili
Máté (Méhecske csoportból) és Koziorowski Emma (Süni cso-
portból). 

Különdíjat kapott Katona Boglárka (Süni csoportos).
A Betlehemi rajzpályázat nyertesei: Szántó Zsombor

(Méhecske csoportos), Kókai Gréta (Süni csoportos) és Vaszil
Mária (Teknõs csoportos).

Gratulálunk nekik!

Meseliget Óvoda
Óvodánkban december 18-án tartottuk a karácsonyi ünnep-
séget. A tornateremben minden óvodásunk részt vett a közös
karácsonyi mûsorban. A Maci csoportosok zenés, verses
összeállítással kedveskedtek fiatalabb társaiknak és az óvoda
dolgozóinak. A mûsor végén pedig a kisebbek mondták el az
ünnepre tanult karácsonyi verseiket énekelték el a karácsonyi
dalaikat.
Az közös ünnepség után minden csoport visszament a cso-
portszobájába, ahol már a karácsonyi meglepetés várta a gye-
rekeket. A sok játék, amivel a csoportok játékállománya bõvül
az elkövetkezendõ idõszakban, a Palánta Hagyományõrzõ
Alapítványon keresztül, a kedves szülõk adományaként került
a fa alá. A gyerekek hamar kibontották a csomagokat és egész
délelõtt önfeledten játszottak az új játékokkal. Az ünnep
hangulatát fokozta a szülõk által hozott sütemények, üdítõk
elfogyasztása az ünnep asztaloknál.
A hosszúra nyúlt téli szünet után január 5-én megérkeztek a
gyerekek a csoportokba, ahol lelkesen mesélték a karácsonyi
élményeiket. 
Azóta lebontottuk a karácsonyfát. Leszedtük a karácsonyi
dekorációt és lassan visszazökkentünk a megszokott hétköz-
napi tevékenységeinkbe.

A nagycsoportosokkal a fejlettségmérõ teszteket készítjük,
ahol szükségét látjuk, a gyermeket a Pedagógiai
Szakszolgálathoz irányítjuk további iskolaérettségi vizsgálatok
elvégzése céljából.

Szivárvány Óvoda
December 15-én a nagycsoportos gyerekek (Napocska,
Margaréta, Manócska) meghívást kaptak a Széchenyi István
Általános Iskolába a karácsonyi ünnepségre. Nagy izgalommal
vártak az iskolások, akik kedves mûsorral szórakoztattak
bennünket. Igazgató úr köszöntõje után a Meseliget Óvoda
Maci csoportosai egy zenés karácsonyi mûsorral leptek meg
mindenkit. Ezután következett az iskolások mûsora, akik
bevonták óvodásainkat is, mindenki fejére kisegér fejdísz
került. A szereplés végén még sajtot is ehettünk. Köszönjük
szépen, hogy részt vehettünk mi is ezen a szórakoztató
délelõttön!

December 16-án az óvodában tartottuk karácsonyi ünnepsé-
günket. A Margaréta csoportos gyerekek mutatták be
hagyományõrzõ pásztorjátékukat. Óvodásaink nagy beleélés-
sel figyelték gyermektársaik színvonalas szereplését. Ezután az
óvó nénik éneklése fokozta az ünnepi hangulatot. A mûsor
befejezése után mindenki a saját csoportjában játszott az új
játékokkal.

Köszönjük a Mosoly alapítvány gitár mûsorát, illetve
közremûködését az arcfestésben és lufi hajtogatásban!
Az újévben a sok élménybeszámoló után az idõjárás is kegyes
volt hozzánk, így tudtunk csuszkázni az óvoda udvarán, amit
rendkívül élveztek a gyerekek.

Február 7-én a Forrás Mûvelõdési Házban tartjuk
támogató farsangi mulatságunkat, amire szeretettel
várunk minden kedves szülõt és óvodásunkat.  A
bevételbõl kreszpályát szeretnénk kialakítani az óvoda
udvarán.



Gyermek fejlesztõház
A Templom utcában, a volt parókia épületét vásárolta meg egy
kerepesi család, akik a meglehetõsen lehangoló állapotú épü-
letet rendben tetették, s itt gyermekek fejlesztésére szakoso-
dott intézményt indítottak be munkatársaikkal.
Hirdetéseket nem adnak fel, az
elégedett szülõk adják tovább a
hírt, érdemes ide hozni a gyer-
mekeket, mert itt egy
állapotfelmérést követõen
szakszerû képzésben részesülnek
és ráadásul jól is érzik magukat
közben, s ezért szeretnek ide
járni. — mondja Molnár Adrienn
terapeuta.

Fogadnak csecsemõket 3 hónapos
kortól és idõsebb gyerekeket 16
éves korig. Vállalják a beszédkész-
ség fejlesztését, a mozgáskordiná-
ciók javítását. Foglalkoznak lélek-
tani vagy egyéb ok miatt hátrányos
helyzetbe került fiatalokkal, hiper-
mozgékony gyerekekkel is, orga-
nikus éretlenség esetén. Továbbá
tehetséges gyermekek gondozása
is folyik a házban.

Minden képzés egy vizsgálattal
kezdõdik, majd utána eldõl, hogy
egyéni vagy csoportos foglalkozás

keretében célszerûbb-e a fejlesztés az adott esetben.
Természetesen bevonják a szülõket is, hogy odahaza is tudja-
nak gyakorolni a gyermekeikkel, szükség esetén. Az ered-
mény természetesen csak fokozatos lehet, de általában a
beszéd és mozgásképesség fejlesztése együtt jár a tanulási
képességek javulásával, ami az iskolai osztályzatokban is meg-
mutatkozik. 
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Január 7-én tartotta az óév búcsúztató
és egyben az évindító összejövetelét a
Pávakör a Forrás Mûvelõdési Házban.
Vezetõjüket, Zombori Hubertnét és
Szilágyiné Suba Éva táncpedagógust
kérdeztük az idei terveikrõl.Nem fogunk
unatkozni, rendkívül sok és igen jelentõs

feladatunk lesz az idén. Ebben az évben
lesz 40 éves a Pávakör, ezt májusban
tervezzük megünnepelni. Az idén lesz
esedékes a következõ minõsítõ verseny,
ami különösen fontos szá-
munkra. Emellett az egyik
pávaköri tagunk házasságot
köt, s természetesen ezen mi
is részt veszünk, egy igazi tót
lagzit szervezünk, annak min-
den szokásával, kellékével, pél-
dául brizovcával. Ez a kézzel
készített házilagos csigatészta,
amit elõre el kell készíteni.

A minõsítõ verseny a
Táncforgatag elnevezésû meg-
mérettetés, amely az Országos
Szlovák Önkormányzat szer-
vezésében zajlik. - Ezt már
Szilágyiné Suba Éva táncpeda-
gógus részletezi. Kétévenként
rendezik meg ezt a minõsítõ
versenyt, az idén ez szeptem-
berben lesz. Mi már két
alkalommal nyertük el az arany
minõsítést, ha most harmad-
szor is sikerül, akkor már
örökös arany minõsítésûek
leszünk, amit már nem
veszíthetünk el. Az arany
minõsítéssel Lami István

Emlékplaket jár. (Lami István egy híres
püspökhatvani táncos volt.) Az öt fõbõl
álló zsûri rendkívül szigorú. Minden
részletre figyelnek és pontoznak. Nézik
a helyes beszédet, a viselet szabályossá-
gát, az ének- és a koreográfia hitelessé-
gét, a táncot és az egész színpadképet. 

Erre a megmérettetésre a
farsangi menyecske-
emelõvel készülünk. Ez egy
régi hagyomány, ami szerint
az összeházasodott
menyecske, amikor az elsõ
bálba elmegy a férjével, akkor
a lányok körbeállják és feldob-
ják. Az új férjet pedig a fiúk
dobják föl, persze el is kapják.
Ezt követõen az új asszonyt a
lányok körbetáncolják. Ez far-
sangon sokáig így volt, még a
60-as évek vége körül is szo-
kás volt itt, Kerepesen. Igaz
addigra már kivetkõztek,
tehát nem népviseletben vol-
tak a bálban. Mi azonban ter-
mészetesen népviseletben
leszünk, a legapróbb részlete-
ket is betartva. Az is szabály,
hogy az elõadásunknak 12
percesnek kell lennie.

Azonban a 40 éves
ünnepségen, a tót lagzin és a
minõsítõ versenyen kívül is
lesznek bõven eseményeink, -
vette vissza a szót Zombori

Hubertné, Márti. Az idén is megtartjuk a
hagyományõrzõ disznóvágást és a szlo-
vák disznótort. A Kisvirág
Tánccsoportunk Erdélybe megy fellépni,

Oroszhegyre, lehet, hogy mi is
elkísérjük õket. Részt veszünk a kerepe-
si ünnepségeken, amelyek közül
számunkra a legjelentõsebb a
Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál.

Hetente egyszer tartunk próbát.
Nagyon össze kell szednünk magunkat,
hogy olyan színvonalas elõadásokat tud-
junk tartani, mint amilyen a legutóbbi
augusztus 20-ai és a karácsonyi volt.
Suba Évikének nehéz munkája lesz
velünk, hogy betanítsa a táncokat a fellé-
péseinkre. Szilágyiné Suba Éva táncpe-
dagógus nélkül mindez nem lenne lehet-
séges, neki köszönhetjük a sikereinket.

Mi nem nyugdíjas kör vagyunk, de
sokan vagyunk nyugdíj korúak is. Ez így
jó, a különbözõ korcsoportok mind
másként táncolnak. Minél idõsebb egy
táncos, annál jobban kifinomulnak a
mozdulatai, annál finomabban táncol.
Természetesen léptünk föl már
Szlovákiában, Csehországban,
Lengyelországban, ez azonban
elsõsorban pénzkérdés, most az idén
ilyet nem tervezünk.

Tavaly igen szép támogatást kaptunk
az önkormányzattól, s nyertünk további
200.000 Ft-ot pályázaton, ezen túl a tag-
díjakból és a beérkezett 1 %-okból gaz-
dálkodtunk. Egyesületünkben a
Pávakörön túl beletartozik a Kisvirág
tánccsoport is, s szerveztünk nyári
tábort is. Az idei évi költségvetésünk
még nem állt össze, így nem tudjuk,
hogy a sok tervünkbõl mit tudunk meg-
valósítani a pénzek függvényében.

WK

A Pávakör 2015-ös tervei

A Német Nemzetiségi Önkormányzathoz tartozó civil szervezet is január 7-én tartotta
évzáró-évindító elsõ összejövetelét.
Ez alkalomból köszöntötték Hajdú Zsófia Csenge, új mûvelõdési ház vezetõt, aki várat-
lanul betoppant közéjük. Képünkön a résztvevõk egy kis csoportja, középen az új
mûvelõdési ház vezetõ asszony

A pávaköri találkozót megtisztelte Franka
Tibor polgármester is
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A fenti idézetben található gondolatot választották mottóul az V.
Székelyföldért Teremlabdarúgó Torna rendezõi. A 2014. december
13-14-én megrendezett torna legfõbb célja a Kárpát-medence
magyarsága együvé tartozásának erõsítése és Székelyföld autonómia-
törekvésének támogatása egy olyan rendezvény keretében, amely a
sport- és közösségi élményen keresztül a nemzet határokon átívelõ
újraegyesítését szolgálja. 

Az elsõ tornát 2012-ben a Székelyföldért Társaság hozta létre, a
Magyarországon lévõ Erdélyi- és Székely Körök részére. A Kerepesi
Székely Hagyományõrzõ Kör meghívást kapott a tornára, amit meg
is nyert az ifjú csapata. Azóta valódi Kárpát-medencei vetélkedõvé
nõtte ki magát ez a rendezvény, összefogja a leszakított területeket,
mivel magyarországi, erdélyi, vajdasági, felvidéki és kárpátaljai csapa-
tok vesznek részt az egyre színvonalasabb tornán. 

Az V. Székelyföldért Labdarúgó Tornát Székelyudvarhelyen ren-
dezték, harminc csapat részvételével. A Kerepesi Székely
Hagyományõrzõ Kör két csapattal, tizennyolc személlyel vett részt,
fiataljaink itt is nagyon jól szerepeltek. Esélyesek voltak a gyõzelemre
(mások véleménye szerint is) de sajnos a végére elfáradtak. Így is
sikerült az elõkelõ negyedik helyen végezni, és elhoztuk a torna leg-
jobb kapusa díját is. Gratulálunk a kerepesi Székely Ifjaknak! Azt
hiszem, ezért az eredményért nem kell szégyenkeznünk, hanem
büszkék lehetünk, hogy a széles Kárpát-medencében megismerhe-
tik általunk Kerepes város nevét a foci által is. 

A tornán való részvételünk a tisztességes úton történõ
megmérettetésrõl, de elsõsorban közösségi élményekrõl és
közösségépítésrõl, új barátok megismerésérõl kell szóljon. Úgy
érzem, hogy a sport közösségépítõ erején keresztül is tehetünk
lépéseket a székelyföldi törekvésekhez vezetõ egyenes úton.
Reméljük, a jövõben is lesz rá módunk és lehetõségünk, hogy részt
vegyünk a további rendezvényeken. Az idei tornát Kárpátalján fogják
megrendezni, ahol szeretnénk ismét tisztességgel helyt állni, hogy
erõsítsük mi is összetartozásunkat a sport által. Addig is Trianoni Foci
Kupát szervezünk, ahol a környezõ falvakban élõ Székely Körök csa-
patai mérik össze erejüket, immár negyedik alkalommal.

Ezúton szeretnénk megköszönni Kerepes város Önkormányzat-

nak, hogy anyagi támogatást nyújtott a csapat utazási költségeihez, a
sportrendezvényen való részvételhez.

Bálint Attila, a Kerepesi Székely Hagyományõrzõ Kör tagja

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!
2015. január 7-én megalakult a Nyuszi Szilasligeti Kulturális Egyesület 14 fõvel.

Az Egyesület tagjainak célja, hogy összefogják azokat az embereket, akik a zene, tánc, képzõmûvészet, irodalom, fotózás, kézimunka -
és egyéb szabadidõs tevékenység - iránt fogékonyak, adott esetben pártoló tagként vagy csak szemlélõként egy-egy programban
részt kívánnak venni.
A továbbiakban a Kerepesi Vélemény c. újságban, a Kerepes Rádión keresztül, illetve helyi plakátokon fogjuk értesíteni a Kedves
Érdeklõdõket az esedékes programjainkról és egyesületi találkozóinkról. Késõbb honlapunkon is fogunk tájékoztatást nyújtani.
Az Egyesület neve: Nyuszi Szilasligeti Kulturális Egyesület
Az egyesület hivatalos rövidített neve: NyuSziK 
Az egyesület legfõbb céljai: A szabadidõ aktív, hasznos eltöltésére irányuló rendezvények, programok, szervezése, klubfoglalkozá-
sok tartása. Más településeken mûködõ mûvészeti közösségekkel való kapcsolattartás, valamint új kapcsolatok kiépítése. Részvétel
minden olyan civil kezdeményezésben, melyhez a nyugdíjasok szabadidejükkel, önkéntes tevékenységükkel a társadalom hasznos tagjai
maradhatnak.

Az Egyesület céljainak elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
• Szabadidõs és hobbitevékenység; A tagság, illetve a mûködési területen élõk szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló progra-

mok, rendezvények szervezése és lebonyolítása.
• Nevelés, oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés; nevelõ, oktató jellegû, képességfejlesztõ, ismeretterjesztõ képzések,

tréningek, elõadások szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel.
• Kulturális tevékenység; kulturális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel. A kulturális

örökség megóvása; A magyar kulturális örökségek, hagyományok felelevenítése, megóvása aktuális programjaink szerint.
• A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása; Természetvédelmi, állatvédelmi

programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel.
• Környezetvédelem; Környezetvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel.

Programjaink során a környezetvédelmi elõírások figyelembe vétele és azok betartása.
• Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Fentõs Judit

„Tiszta és nagy célokhoz csak tiszta és egyenes úton lehet eljutni.” Tamási Áron

V. Székelyföldért Labdarúgó Torna
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Misi bátyánk júliusban ünnepelte 90. születésnapját, amelynek
alkalmából Kiss Károly alpolgármester adott át számára egy a
városért kifejtet munkásságát elismerõ díszoklevelet. Misi
bácsi alkotó kedve 90 évesen is kiapadhatatlan volt, a nyáron
is egy új szobrán dolgozott.

Januári temetésén Franka
Tibor polgármester mon-
dott gyászbeszédet.
Búcsúszavaiban hangsú-
lyozta Misi bátyánk töret-
len munkakedvét, amely-
lyel Kerepes felvirágozta-
tásán dolgozott. Keze
munkáját és szervezõ
igyekezetét számos érté-
kes alkotás mutatja
városunk különbözõ
területein. Neki
köszönhetõ többek közt
az avaroknak emléket
állító kõbõl faragott

szobor, és az allegorikus nõszobor, amely Kerepes jelképe is
lehetne. Történelmi fejtegetéseiben, munkáiban a Közép
Európa népeinek összefogását szorgalmazta, de a régi korok
emlékeit is kutatta. Részt vett többek között a Csörsz-árok
témakörét megvilágító kerepesi konferencia-sorozaton.
Kerepesért kifejtett sok évtizedes eredményes munkásságát a
város díszpolgári kitüntetéssel is elismerte., 
Január 6-án a temetésén a rokonokon és barátokon kívül a
város jelentõs személyei is jelen voltak, s fájdalmas búcsút vet-
tek elhunyt díszpolgárunktól, aki - mint polgármester úr záró
szavaiban is elhangzott - bizonyára továbbra is sürgetõ igye-
kezettel dolgozik újabb munkáin, csak most már nem közöt-
tünk, hanem odafenn a Mennyországban.

Nem vagyok mindig jókedvû, ezért néha belenézek a régebbi,
vagy éppen az aktuális terméket kibocsátó helyi és országos médi-
umokba, hogy szórakoztassam magam. Aztán szinte midig csalódok
is, és egyre kevesebbet nevetek rajtuk. Az alábbi gyöngyszemen
viszont majdnem nevettem. Ugyanis kezembe vettem a Való
Vélemény újság 8. számát, és az elsõ oldal alján lévõ, „Ha én leszek
a polgármester..”- címû írás 7. pontjában az alábbiakat olvasom: -
„Járda program, Térkövezés minden utcán, ellentétben az..” stb. —
Valószínûleg komoly lehetett az összes utca kövezésének ígérete,
mert fittyet hányva a kisiskolás tananyagú helyesírási szabályokra, a
mondaton belül nagybetûvel lett írva. (..) Továbbá próbálom értel-
mezni azt is, hogy például a Gyár utcai szegény embereknek miért
is kellene a térköves utca, hiszen nekik évtizedek óta a napi megél-
hetésük is óriási gondot okoz. — Azt hiszem, hogy ezeket a válasz-
tási újságokat — végleges archiválás céljából — át kell adnom a Zöld
Híd kft-nek. 

Aztán úgy hallom, hogy egy szilasligeti blogista, a
Trianon—emlékmûvünkön még most, karácsonykor is képes volt
magvasnak vélt írásában gúnyolódni. Érdekes, hogy így karácsonykor
miért nem Vlagyimir Iljics jutott eszébe? És a honlapján látható egyik
fényképének tartalmával kapcsolatban tudja-e, hogy EU-s zászlóval
pózolni magyar emberként elég snassz, mert lényegét tekintve ez
pontosan olyan, mintha szovjet, csehszlovák, vagy éppen jugoszlávval
tenné? Ezen felül pedig szintén a honlapján látható lehangoló, és ala-
posan eltorzított képen, (- a „Jövõkép”-címet adta neki-) valamilyen
idétlen látásmódú szemüvegen át mutatja be a Szent Anna-templo-
munkat. Talán azt hiszi, hogy egy kerepesi hívõ karácsonykor ilyen-
nek akarja látni az Isten házát? Ez a különös fényképész a sértõ jellegû
kompozícióját bizonyára karácsonyi ajándéknak szánta nekünk. Én
nem tudom elfogadni, és úgy vélem, hogy az ilyen álpatrióta azonos-
ságtudattal bíró ember szíve csücskében úgy lapul a sötétség, mint a
honvédelmi miniszter kupakos gukkerében éjszaka. Továbbá azt is
hiszem, hogy az ilyen szabadelvû, és önzõ motivációjú
magatartásformát fitogtató „mûvészre” nincs szüksége Kerepesnek.
Ezért aztán vissza kell utasítani minden sértõ megnyilvánulását, mert
sokan nem kedveljük, ha keresztényi mivoltunkban bántanak.

Országunkban karácsonykor a kalmár szellemiségû televíziók — a
tõlük már megszokott módon - igyekeztek mûsoraikkal
fenyõünneppé degradálni a karácsony ünnepét, ezért többnyire
amerikai rajzfilmekkel ijesztgették a gyerekeket, nehogy megtudják,
hogy mi Jézus születésének igazi üzenete. A reklámokba belefásult
felnõtt tévézõk pedig — ha akarták — általában bûnügyi filmekkel
izgatták magukat. Ezzel együtt a hívõ ember számára a túlzott anya-
giasság, vagy a világot uralni látszó médiumok nyomasztó súlya soha-
sem érhet fel a karácsony szellemiségével. Ezért a családi együttlét,
a szeretet, és a közösen átélt örömünnep éltetõ ereje vitathatatlan.
Néhány napig nem kellett a nyugtalan álmok hálójába kapaszkodva
gyötrõdni a hamisság, a hazugság, vagy éppen az igazságtalanság
véget nem érõ támadásai miatt. 

Ilyesmin járatom most az eszem, amikor a szobában jó meleg van,
és az éjszaka sápadt fényei is bölcsen hunyorognak. A tavalyi év kusza
halmazatú emléktöredékeiben elmélyülve sokáig nem is törõdöm a
kinti világgal, pedig a fagyott háztetõk felett süvöltve hinti szét
szabadságát a szél. Aztán késõbb kinézve látom, amint a sietõs szél a
város felett rongyos hófelhõket kerget. A szürke felhõk között
hidegen fénylõ arccal bujkál a Hold, és fényszilánkokat szór a deres
fûre. A néptelen Alföldi téren álló, hidegtõl reszketõ fák, a sötét haj-
nalok zúzmarája alatt fagyoskodó padok, és az emberi erõkifejtést
igénylõ divatos gépek sárga elemein csillogó villanyfények futuriszti-
kus látványt nyújtanak a sötétben. Messze, a fõút környéki lámpák
tompa fényei már csak elmosódott kontúrú képet láttatnak a völgyet
ülõ füstköd mögött. Tél van. Egy távoli autó lámpája fényalagutat fúr
az Alföldi utcai éjszakába, aztán vele együtt lassan a végtelen idõbe
veszik a gondolat is. 

Kovács Ferenc —január

VISSZANÉZVE

- itthon, Kerepesen —
Elbúcsúztunk Michalik

Mihály díszpolgárunktól
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