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János passió a Szent Anna templomban
Április 9-én adták elő a teljes, 110 perces János passiót, mely kimagasló 

zenei és hitbéli élményt nyújtott. A csodálatos előadást Szerekován János 
operaénekes lakótársunknak, a Baptista Egyház Központi Ének és Zeneka-
rának, Oláh Gábor karmesternek és nyolc szólistának köszönhetjük. Igét 
Frajna András esperes atya hirdetett. A templom megtelt zenekedvelőkkel, 
akik szöveg és kottafüzet segítségével is követhették az előadást.

Szerekován János nyilatkozata 
A rendezvény Hajdú Zsófia Csengének köszönhető, aki felvállalta a szer-

vezést. Köszönöm neki, mert én több éve próbálkoztam vele, hogy ezt itt 
előadhassuk. Segítségünkre van a Baptista Központi Kórus és Zenekar, Oláh 
Gábor karmester úrral, és szívesen jöttek a szólisták is. Az előadásban én 
alakítom az evangelista szerepét és a tenor áriát is én éneklem.

Az énekkart Oláh Gábor karmester mutatta be lapunk számára, közvet-
lenül az előadás előtt:

Kedves meghívást kaptunk Szerekován Jánostól, így érkeztünk ide, de 
kiderült, hogy Hajdu Zsófia Csengével is van régről kapcsolatunk. Ez a mű 
az egyik legkedveltebb előadási darabunk. Évente egyszer hagyományosan 
előadjuk a Kelenföldi Református templomban. Nagyon örülök, hogy kör-
vonalazódik egy rendszeres kapcsolat kialakulása is Kerepessel. A Baptista 
Énekkar tagjai több mint 20 budapesti és a környező településeken találha-
tó gyülekezetből érkeznek. A kórus közel 60 éve létezik, persze időközben 
többször cserélődtek benne az énekesek. Én 1982-ben vettem át a kórus ve-
zetését.

Frajna András esperes, 
mögötte Hajdú Zsófia Csenge 
és Franka Tibor

Oláh Gábor karmester

Szerekován János 

181



KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

3

A
 H

Ó
N

A
P

 E
S

EM
ÉN

Y
E

WWW.DECENS.EU.FOLYÓIRATAINK

KEREPESI VÉLEMÉNY
Kerepes információs lapja • Megjelenik havonta  3800 példányban. Kerepes Város Önkormányzata 

megbízásából kiadja: Windhager Kft • Felelős szerkesztő: Windhager Károly 
• A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk 

a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg és nem küldünk vissza. 
• Anyagleadás: windhager@decens.eu, telefon: 06-30-335-9050. • Anyagleadási határidő: tárgy hó 5-e. 

• Nyomdai előkészítés: jenografika@gmail.com • Nyomda: Press-Union Kft. Mogyoród.

Kérem, írja meg a véleményét:

A kövér szegénységről
Amerika és Mexikó után Magyaror-

szág a harmadik legkövérebb nemzet 
a világon. Ezen jól el lehet poénkodni, 
én mégis komoly ügyben hivatkozom 
erre az „eredményre”. Komoly dolog, 
mert költségvetésbe vágó rendelet, mely 
szerint a hátrányos helyzetű családok 
gyerekeit ingyen kell etetni az iskolai 
szünetekben. Sőt, azt sem szabad meg-
kérdezni a szülőktől az étkezési befizetés 
idején, mennyi a jövedelmük. Az ellen-
zék által hangoztatott éhezés, no meg a 
dobogós kövérség köszönő viszonyban 
sincs egymással.

Megetették a kormányt? Vagy csak 
beijedt? Egyre megy. Nézzünk példát. 
Kerepes egyik óvodájába 77-en járnak. 
Közülük mindössze 11 szülő hajlandó is 
fizetni gyermeke étkeztetéséért 10 ezer 
forintot havonta. A többi, azaz 847 ezer 
forintot pedig fizesse, aki akarja. Hogy 
mégis ki? A költségvetés meg az önkor-
mányzat! Azt meg ki fizeti? Mi, akik 
adózunk mindannyian.

Tessék mondani Tisztelt Parlament! 
Kinek jó ez? Miért nem kérdeznek 
minket, akik értünk hozzá? Miért kell 
bedőlni az ellenzéknek? Tilos a szülő 
keresete után érdeklődni, amikor fi-
zetnie kellene. El kell fogadni attól az 
anyukától a „minimálbérért dolgozom” 
kijelentést, aki terepjáróval hozza a gye-
reket óvodába, csakúgy mint attól, aki 
még életében nem dolgozott egyetlen 
napot sem. A szegénység és a csillogás 
egyként ingyenes ellátást igényel! Miért? 
Mert teheti. Ha úgy tetszik a szülőnek, 
joga van hazudni, nekünk pedig úgy kell 
tennünk, mintha nem tudnánk, hogy 
hazudik. Mindent csak azért, mert ál-
lítólag Magyarországon éheznek a gye-
rekek. Micsoda pazarló és álhumánus 
megállapítás! Ráadásul nem igaz! Az 
egyik legkövérebb ország miként éhez-
ne? Ezzel nem azt állítom, hogy nem 
fordulhat elő, de nem járhatna általános 
ingyenességgel. Helyi gondot helyben 
kell megoldani! 

Ugyanakkor a tanár, a rendőr, a hiva-
talnok, az eladó, a pénztáros, az ápolónő 
fizeti az étkezési hozzájárulást, mert róla 

köztudott, hogy dolgozik, hogy neki van 
keresete. Igazságtalanság! Ráadásul sok 
gyerek meg sem eszi az ingyen ételt, 
csak kavargatja, majd félretolja. Megte-
kinthető hány szelet kenyér, gyümölcs 
vagy párizsi landol a szemetesben, vagy 
az utcakövön. Kerepesen sem cigány, 
sem nem cigánygyerek nem éhezik. 

…És akkor nézzük a tanítási szünet-
ben kötelezően ingyen adott étel sorsát. 
A tavaszi szünetben 34 halmozottan 
hátrányos gyerek jogosult rá, ami azt je-
lenti, hogy az önkormányzatnak kony-
hát, konyhai dolgozót, esetleg közterület 
felügyelőt kell biztosítania és valamelyik 
intézményét nyitva kell tartania, hogy a 
rászorulók ott vegyék át az elemózsiát. 
No kérem szépen a 34-ből az első na-
pon 8, a második napon 9, a harmadik 
napon ismét 9 szülő még arra sem volt 
hajlandó, hogy „odafáradjon” az ingyen 
ételért. Felháborító. Lehet osztani és 
szorozni a munkabértől a járulékokon 
át, a kidobott ebédek áráig. Ilyen jól 
megy? Tízezreket dobunk ki naponta és 
százezreket havonta? Csak Kerepesen, 

de mennyit az egész országban? Más 
megoldást kell találni! Ne pazaroljunk 
csak azért, hogy jó legyen a politikai 
felhangja!

Nem beszélve arról, hogy előbb-
utóbb, függetlenül a jövedelmétől, min-
denki hazudni kezd és fog, hátha ingyen 
ehet a gyereke a bölcsiben, az oviban és 
az iskolában. Amikor fizetni kell, az ál-
lítják nincs munkájuk, meg kevés a ke-
resetük, amikor el kell menni az ingyen 
kajáért, akkor pedig lusták. Ha ez lesz a 
gyakorlat, akkor akit becsületre és áldo-
zatvállalásra neveltek, az is hazudóssá 
és becstelenné válik. Ráadásul nemcsak 
ő, hanem a gyereke is.

Franka Tibor
polgármester

Polgármester úr vitaindítónak szánta ezt 
az írását.
 
Kérjük, hogy akinek van véleménye, ötle-
te vagy javaslata, juttassa el szerkesztősé-
günkbe. - a szerk.

A Roma Önkormányzat disznót vágott, s megvendégeli
 a kerepesi cigányokat. Elsőként a gyerekek ülhettek asztalhoz.
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Képviselő-testületi ülés
2016. április 5.

Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság 2015. évben végzett munká-
járól 
Dr. Bozsó Zoltán dandártábornok, ka-
pitányságvezető úgy értékelte a tavalyi 
évet, hogy a korábban bevezetett in-
tézkedések fokozatosan meghozzák a 
gyümölcsöket, aminek következtében 
a kapitánysághoz tartozó településeken 
érezhetően csökkent a bűnözés. Kere-
pes város esetében a bűncselekmények 
száma 30%-al lett kevesebb. Dolgoznak 
újfajta módszereken, összefognak civil 
szervezetekkel, egyesületekkel, polgár-
őrséggel, oktatási intézményekkel, ön-
kormányzattal. Megerősítették a körzeti 
megbízotti szolgálatot, fórumokat tar-
tanak, stb. Tábornok úr megköszönte 
Kerepes város együttműködését, segít-
ségét.
Franka Tibor polgármester is meg-
kö-szönte a rendőrség intézkedéseit, 
s megemlítette, hogy a városi kamera-
rendszer kiépítésétől további javulást 
várnak, továbbá kiemelte a helyi pol-
gárőrök munkáját, akiket szintén támo-
gat az önkormányzat.
Bakai Kálmán azonban egy lakossági 
panaszt is tolmácsolt, miszerint volt 
eset, amikor a helyszínelők nem rög-
zítettek nyomokat. Kapitány úr ígér-
te, hogy megvizsgálja az esetet, mert a 
nyomrögzítés hozzá tartozik az ilyen-
kor szokásos eljáráshoz.

A Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancs-
nokság beszámolója a 2015. évről 
Az írásos beszámolót Fábián Mihály 
tűzoltó alezredes egészítette ki élőszó-
val. Kiss Károly alpolgármester elis-
merően szólt a tűzoltók gyorsaságáról, 
mert amikor a márciusban erdőtűz 
ütött ki, a bejelentéstől számítva 10 per-
cen belül ideértek.
Parancsnok úr ismertette, hogy az állo-
mányuk, felszereltségük javult, a tele-
fonos jelzések tekintetében pedig most 
folyik egy átszervezés, de ez az új 112-
es rendszert nem érinti. Kapcsolódóan 
fölhívta a figyelmet a kéményseprés el-
mulasztásának a veszélyére.
Franka Tibor megemlítette, hogy Kere-
pesen 56 tűzeset volt, aminek a többsé-
ge a Gyár utca környékén keletkezett.

A kerepesi ivóvíz minősége
Ez ügyben Dombi János, a DPMV Zrt. 
üzemigazgatója készített beszámo-
lót. Jelen volt továbbá Zsiák Pétert a 
víztársulás elnöke, valamint Bokorné 
Orosz Mária, a Gödöllői Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya munkatár-
sa. Zsiák Péter ismertette, hogy a Ke-

repesen és Kistarcsán rendszeresített 
csecsemővíz megszüntetése ügyében 
eljártak az ÁNTSZ-nél, várhatóan má-
justól már nem lesz szükség a haszná-
latára. Bokorné Orosz Mária elmondta, 
hogy ismereteik szerint lezárult a pró-
baüzem. A februári-márciusi vizsgálati 
eredmények alapján a nitrát tartalom 
lecsökkent a határérték alá, s ez volt a 
legfőbb cél.
Bakai Kálmán a lakossági kifogásokat 
említette, hogy az ivóvíznek rossz, kel-
lemetlen illata és íze van. Az elhang-
zottak szerint a kellemetlen szag a régi 
csövek falán található lerakódásokból 
keletkezik, ami a klórozás hatására ol-
dódik, ez az egészségre nem ártalmas, 
de zavaró. Ezt a biofilm réteget erőtel-
jes klórozással lehet eltávolítani, ezért 
az üzemeltetővel egyeztetnek, hogy egy 
újabb átöblítéssel mossák ki a rendszer-
ből. Dombi János megerősítette, hogy a 
víz szaga és mellékíze összetett műszaki 
okokkal magyarázható. A fő okozója az, 
hogy Szilasliget felső részén korábban 
gyenge volt a víznyomás, azóta a víz irá-
nya megváltozott, a nyomása megnőtt, s 
a csőben az elmúlt 30 évben leülepedett 
anyagokat az intenzív áramlás és a be-
vitt klór hatására oldódnak. Emiatt ő is 
szükségesnek látja a csőrendszer ismé-
telt átmosását. 
Franka Tibor polgármester hivatkozott 
Sárosi István elnök-vezérigazgatóra, 
aki kijelentette, hogy az ivóvíz minden 
mérési eredmény negatív. Zsiák Péter 
csatlakozott, s elmondta, hogy a DP-
MV-nek saját vizsgálati laborja van, de 
emellett a Szolgáltató is vizsgálja a víz-
minőséget egy külsős laborral, továbbá 
folyamatosan küldenek vízmintákat egy 
független labornak is, így három ol-
dalról kapják az eredményeket, s a víz 
minősége rendben van. Bokorné Orosz 
Mária megtoldotta az elmondottakat 
azzal, hogy mindezektől függetlenül az 
ÁNTSZ is végez hatósági mintavételt. 
Vig János kérte, hogy a vizsgálati ered-
ményeket tegyék közzé, hogy a lakosság 
is tanulmányozhassa azt.

Csapadékvíz – elvezetésre kiírt közbe-
szerzési eljárás nyertesének kiválasz-
tása 
Dr. Mezeiné dr. Nyitrai Beáta felkért 
közbeszerzési szakértő ismertette, hogy 
az ajánlattételi felhívásra 11 cég adta 
bepályázatát. Ezek közül az ellenőrzést 
követően 4 maradt talpon. A gyanúsan 
olcsó ajánlatok esetében árindoklást 
is kértek, azaz meggyőződtek az ala-
csony ajánlati ár megalapozottságáról. 
A képviselő-testület számára a legala-

csonyabb árú ajánlat elfogadását java-
solták, mivel a vállalási határidő mind-
egyik pályázónál azonos, 120 nap volt. 
A nyertes ajánlat bruttó 17 millió Ft 
ellenszolgáltatási öszszeget kért. 

Társadalmi felzárkóztatási stratégia 
elfogadása 
Forgács István romaügyi szakértő is-
mertette, hogy első alkalommal nyílik 
lehetőség arra, hogy Pest megyei telepü-
lés ilyen céllal pályázzon. Kerepes pályá-
zatát erősíti, ha a gödöllői egyetemmel 
történő együttműködésre alapozzák a 
stratégiát. A város szeretne beindíta-
ni olyan programot, amely bizonyos 
társadalmi leszakadási folyamatokat 
lassíthat vagy megállíthat. Szakértő úr 
kapcsolatban áll kormányzati háttérin-
tézményekkel, külföldi szervezetekkel, 
egyetemekkel, s egyre sürgetőbbnek lát-
ja a demográfia miatt a cigánykérdéssel 
történő foglalkozást. Kerepesen még 
nincs olyan kritikus helyzet, mint több 
híressé vált településen, de célszerű elé-
be menni a folyamatnak. A társadalmi 
felzárkózás eleve fontos a településen, 
de ez elsősorban roma családokat fog 
érinteni, ők lesznek a nyertesei, illet-
ve a város. Kerepesen reális esélye van 
annak, hogy eredményeket tudjanak 
felmutatni, amelyek hosszú távon is 
fenntarthatók. A testület felkérte a pol-
gármestert, hogy Forgács István roma-
ügyi szakértő közreműködésével készít-
sen Kerepes város számára Társadalmi 
felzárkózási stratégiát,

A pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások helyi szabályozása 
Egyhangú szavazással módosították a 
rendeletet a képviselők.

A gyermekétkeztetés szolgáltatási ön-
költségének megállapítása, 
A Képviselő-testület a gyermekétkezte-
tés intézményi térítési díját a Babaliget 
Bölcsődében 408,-Ft/fő/nap összegben, 
a Napköziotthonos Óvodában 275,-Ft/
fő/nap összegben, a Széchenyi István 
Általános Iskolában napi egyszeri ét-
kezés esetén 7-11 év között 190,- Ft/fő/
nap, 11-14 év között 205,- Ft/fő/nap, 
napi háromszori étkezés esetén 7-11 év 
között 310,- Ft/fő/nap, 11-14 év között 
329,- Ft/fő/nap összegben állapította 
meg. 

A szociális ellátások szolgáltatási ön-
költségének és a fizetendő térítési dí-
jaknak a megállapítása
Franka Tibor emlékeztetett rá, hogy a 
tavaszi szünetben 34-en kértek ingye-
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nes étkezést, de a megjelentek száma 
ennek csak a harmada volt. Az önkor-
mányzatnak azonban mind 116 ebédet 
ki kellett fizetnie. Ez a helyzet várható-
an a nyári szünetben még nagyobb ki-
dobott költséggel apasztja majd a város 
költségvetését. 
A szociális étkeztetés intézményi térí-
tési díját 400,-Ft/adag összegben, a házi 
segítségnyújtás intézményi térítési díját 
660,-Ft/gondozási óra összegben, a fo-
gyatékkal élők nappali ellátása intéz-
ményi térítési díját szociális étkezéssel 
2465,-Ft/gondozási nap összegben álla-
pították meg. 

Beiratkozási időpontok a Napközi-
otthonos Óvodába, és a Babaliget 
Bölcsődébe nyári szünete
Az óvodai beiratkozási időszak: április 
21-én 8-17 óráig és 2016. április 22-én 
8-17 óráig, a pótbeiratkozás május 6-án 
8-17 óráig tart. A bölcsőde a július 25-
től augusztus 14-ig terjedő három hét-
ben tart nyári szünetet.

A Szabó Magda Városi és Iskolai 
Könyvtár SZMSZ-ének jóváhagyása 
A képviselők megszavazták az SZMSZ-t.

Beszámoló a Szabó Magda Városi és Is-
kolai Könyvtár 2015. évi munkájáról
A beszámolót egyhangúlag elfogadták

Kerepesi Babaliget Bölcsőde SZMSZ-
ének és Szakmai Programjának jó-
vá-hagyása  
A beszámolót egyhangúlag elfogadták

Közbeszerzési Terv 
A tervet és a szabályzatot megszavazták.

Lakossági esővízgyűjtő program indí-
tása 
A Képviselő-testület próbaképpen la-
kossági esővízgyűjtő programot kíván 
indítani. Felkérték a polgármestert, 
hogy bruttó 250.000,-Ft összeg erejéig 
legalább három gazdasági társaságtól 
árajánlatot kérjen, legalább 300 literes 
esővízgyűjtő berendezések beszerzése 
érdekében. 

Lakossági zöldhulladék-komposztá-
lási program indítása 
A Képviselő-testület próbaüzem jelleg-
gel lakossági zöldhulladék-komposztá-
lási programot kíván indítani. Felkérték 
a polgármestert, hogy bruttó 250.000,-
Ft összeg erejéig legalább három gaz-
dasági társaságtól árajánlatot kérjen, 
legalább 300 literes komposztáló beren-
dezések beszerzése érdekében. 

Iskolai tanterem céljára szolgáló kon-
téner beszerzés
A Képviselő-testület a beszerzési eljá-
rást eredménytelennek nyilvánította, 

mert az egyetlen beérkezett ajánlat sem 
felelt meg az Ajánlattételi felhívásban 
foglaltaknak. Megbízták a polgármes-
tert új eljárás indításával.

A Magtár tér és Vörösmarty utca fel-
színi vízrendezési munkálatai 
A testület úgy döntött, hogy a kivitele-
zés csökkentett műszaki tartalommal 
történjen. Felkérték a polgármestert, 
hogy a beruházás megvalósításához 
szükséges beszerzési eljárást készítse 
elő.

Járdafelújítás a József Attila utca és 
Szabadság út egy-egy szakaszán 
Felkérték a polgármestert, hogy készít-
se elő a felújítási munkák kivitelezőjé-
nek kiválasztásához szükséges beszer-
zési eljárást, legföljebb 6 millió Ft+ÁFA 
keretösszeg figyelembe vételével.
Megszavazták továbbá, hogy Bakai Kál-
mán javaslatára akadálymentesítsék a 
Mártírok és a József Attila utcákat ösz-
szekötő járdaszakasz lépcsős részét, a 
Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. bevonásával.

A Tiszttartó Ház hasznosítása a Re-
formátus Egyházközséggel közös pá-
lyázattal 
Az ügyben a képviselők elfogadták a 
polgármester tájékoztatását.

Közterületek elnevezése a 011 és 018 
területtömbökben 

Hrsz:  (volt 018 hrsz.) Utcanév:

4209/1 Bohák Lajos utca
4263 Császár Ferenc utca
4287 Petz Ármin utca
4287 Nagy Géza utca
4286 Liptay László utca
 (volt 011 hrsz.) 
4485 Szabó Magda utca
4502 Somló Sára utca
4508 Varga József esperes utca

Hrsz:  (volt 018 hrsz.) Utcanév:

4209/1 Lugas utca
4263 Lídia utca
4287 Vencel utca
4287 Vincellér utca
4286 Venyige köz
 (volt 011 hrsz.) 
4485 Szabó Magda utca
4502 Somló Sára utca
4508 Varga József utca

Szérűskert ingatlanfejlesztés II. ütem
A képviselő-testület elfogadta a Szérű-
skert területtömbben található „ingat-
lanok újraosztásáról, közös tulajdon 
megszüntetéséről szóló megállapodás” 
tervezetét. 

 A 31/2016.(III.8.) Kt. határozat fel-
függesztése iránti kérelem 
A testület korábban arról döntött, hogy 
megvizsgálják annak a hatósági lehető-
ségét, hogy az M31-es túloldalán, ma-
gántulajdonban lévő szántó besorolású 
területnek lehetséges-e egyáltalán afféle 
szabályozása, hogy ott egy állami hul-
ladékkeze-lő 25-30 milliárd forintos 
beruházás megvalósuljon, amely beru-
házás zárt rendszere állami garanciával, 
melynek következtében Kerepes évi 
100-120 millió forintos iparűzési adóra 
számíthatna. E határozat felfüggesztését 
kérte Gombkötő Róbert, aki magánem-
berként népszava-zást kezdeményezett 
az ügyben. Víig János úgy nyilatkozott, 
hogy egy ilyen volumenű döntésre nem 
hatalmazták fel a választók, s csatlako-
zott a népszavazási kezdeményezéshez, 
illetve a címben jelzett határozat addig 
felfüggesztéséhez. 
Franka Tibor ezzel szemben úgy tartot-
ta, hogy a határozat Kerepes javát szol-
gálja. A másik megoldás a város fejlesz-
tésére csak a telekadó, vagy ingatlanadó 
bevezetése lehetne. A hulladék min-
denképpen keletkezik, kezelésére Ma-
gyarországon 6 ilyen állami beruházás 
fog készülni, s minden település örülne, 
hogyha ezt megkaphatná, mert óriási 
lehetőséget jelent a település számára. 
Kijelentette, hogy a lakosság bevonása 
nélkül nem létesítenek hulladékkez-
előt, jelenleg azonban csak arról van 
szó, hogy egyáltalán, elméletben meg-
valósítható-e ez a beruházás. Dr. Vaszil 
László is úgy vélte, hogy egyelőre nincs 
miről megkérdezni a lakosságot. Ba-
kai Kálmán arra is felhívta a figyelmet, 
hogy Kerepesen nem állnak sorban a 
befektetők, ezért minden ilyen lehető-
séget meg kell ragadni. Azonban amíg 
nem körvonalazódnak a lehetőségek, 
addig fölösleges riogatni az embereket. 
Szabó Anikó ismételten megkérdezte 
Gombkötő úrtól, hogy annak idején, 
amikor alpolgármester volt, a kerepe-
si lehajtó ügyében miért mondták azt, 
hogy nem kérik.
Bakai Kálmán megjegyezte, hogy nagy 
különbség van a hulladékégetők között. 
Ha Bécsben egy kórház mellé telepí-
tettek egy ilyet, akkor nyugodt szívvel 
mondja, hogy nem kellene ágálni elle-
ne. Springer Friedrich Horst is csatlako-
zott a népszavazást kezdeményezőkhöz. 
Egy jelen lévő lakos szerint ekkora le-
hetősége Kerepesnek még egyszer nem 
lesz. Akik ennyire tiltakoznak ellene, 
azok mutassanak más lehetőséget, ezt 
a kínálkozó alkalmat nem szabad elsza-
lasztani. Katona Róbert külső bizottsági 
tag véleménye szerint ez egy kiemelt ál-
lami beruházás, ami garanciát jelent és 
hosszú távon jelentős adóbevételeket. 
A szavazás során Víg János, Nagy Irén és 
Gombkötő Róbert javaslatát, a korábbi 
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határozat felfüggesztését 6 NEM szava-
zattal elutasította képviselő-testület.

Óvodai körzethatárokkal kapcsolatos 
tájékoztatás 
A testület úgy döntött, hogy az óvodai 
körzethatárok meghatározása céljából 
rendeletet kíván alkotni, melynek elő-
készítése során első lépésként a körzetek 
utcajegyzékének összeállítását végzik el.

Tájékoztatás a Hegy utcai járda foly-
ta-tásának kivitelezésére megkötött 
szerződésről 
A tájékoztatást elfogadták.

Tájékoztatás a 1716/115 hrsz. vízmo-
sás rendezésének kivitelezésére meg-
kötött szerződésről 
A tájékoztatást elfogadták.

Tájékoztatás a Korona Szoftver Kft-
vel megkötött szerződésről 
A tájékoztatást elfogadták, mely az 5 db 
hordozható számítógép beszerzésére 
vonatkozik. 

Tájékoztató a Polgármester átruhá-
zott hatáskörben hozott határozatai-
ról
A tájékoztatást elfogadták.

Tájékoztató a lejárt határidejű hatá-
ro-zatok végrehajtásáról
A tájékoztatást elfogadták

A sport támogatása 
Kerepes Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati 
kiírásra. Továbbá a gyermekek labdarú-
gó utánpótlás fejlesztési feladatainak el-
látásához 1 millió forint anyagi támoga-
tást nyújtanak a Kerepesi Városi Sport 
Egyesület részére. Arról is döntöttek, 
hogy a Kerepesi Városi Sport Egyesület 
elnevezésében a Kerepes név használ-
ható.

Kereset indítása a Wéber Ede utca 
1713/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonszer-
zése érdekében 
A testület egyet értett a tulajdonszerzé-
se érdekében történő polgári peres eljá-
rás elindításában.

Együttműködési megállapodás a gö-
döllői Szent István Egyetemmel
A társadalmi felzárkóztatást célzó pá-
lyázatban történő együttműködés érde-
kében jóváhagyták a Kerepes Város Ön-
kormányzata és a Szent István Egyetem 
között kötendő együttműködési megál-
lapodás tervezetét.

Történelmi ismeretterjesztő film ké-
szítésének támogatása 
A képviselők támogatni kívánják dr. 

Hidán Csaba László régész-történész 
harcművészetoktató kérelmét egy öt 
részből álló történelmi ismeretterjesz-
tő film elkészítése érdekében.  200.000 
forint támogatási összeget hagytak jóvá.

Beszámoló a a tavaszi nagytakarítás-
ról és más eseményekről
Kiss Károly alpolgármester ismertette, 
hogy a Mogyoródi út végéről 90 köb-
méter, a Gyár utcából 120 köbméter, a 
Vécsey utca végéről 10 köbméter sze-
metet szállítottak el. 
A testületi ülést megelőző héten Ke-
repes testvértelepülésén, a szlovákiai 
Alsóbodokon egy kisebb csoporttal 
bemutatták a kerepesi lakodalmas ha-
gyományokat. Szeptemberre tervezik 
a 15. Nemzetiségi Fesztivált, ahová a 
bodokiakon kívül nyitraiak fellépésére 
is számítanak. Gyermek csereutazások 
is történnek majd. A Kisvirág tánccso-
porttal közös tánctá-borba fogadnának 
felvidéki gyerekeket, ők pedig várják a 
kerepesi fiatalokat Alsóbodokra.

Bakai Kálmán
önkormányzati képviselő

Fogadóórát tart
minden hónap 1. péntekén, 

18 órától 
a Szilasi Közösségi Házban.

Minden érdeklődőt szívesen lát.

Kedves Kerepesi Önkormányzat Illetékes Dolgozói!
Nagyon nagy köszönet azoknak, akik a múlt héten összeszedték és elszállították azt 

a rengeteg szemetet és veszélyes hulladékot, amit illegálisan dobáltak ki ismeretle-nek a 
patak partjára, az üdülőövezetbe vezető úton. Szomorú, hogy idegen emberek képesek 
tönkretenni azt a gyönyörű helyet, amit még botanikus kertekben is megirigyelnének...

Ha nem veszik tolakodásnak és adhatok egy ötletet, én szerelnék fel egy éjjellátó vad-
kamerát valamelyik közeli fára, ami nagyon nehezen vehető észre a zöldes barna „te-
rep” színe miatt, és ha elég magasan van, nem tudják leszedni sem. Bizonyos távolságból 
rögzíteni tudja a gépjármű rendszámát, amiből a szemetet kipakolják. Ez kb. 25-30 ezer 
forint és van benne egy memóriakártya, ami automatikusan hetente felülírja magát, és ha 
jól tudom 1 heti anyagot képes tárolni, és csak 2-3 havonta kell feltölteni az aksiját. Gon-
dolom, ez olcsóbb megoldás lenne hosszútávon, mert a hulladék elszállítása és kezelése 
manapság nem olcsó dolog.

Köszönjük szépen az útjavítást is, örömmel és büszkeséggel tölt et, hogy olyan helyen 
lakhatunk, ahol az Önkormányzat foglalkozik a lakók gondjaival és törek-szik azok mi-
előbbi megoldására.

További szép napot és sok sikert a munkájukhoz! Üdvözlettel:          Kovács Péter

Könyvégetők
 
Egy 2016. január 27.-én megjelent hír sze-
rint Szandaszőlősön (Szolnok mellett) a 
szabadtéren elhelyezett könyvszekrényből 
melegednek egyesek, vagyis: azért viszik 
el, hogy otthon az olvasnivalót elégessék.
Könyvet a történelem során - nem is egy-
szer – akkor égettek, amikor veszélyt és 
nem melegséget közvetített. Hová jutot-
tunk? Szandaszőlősön és ki tudja még hol, 
szerte a világon azért „lopják” a könyvet, 
hogy elégessék és melegedjenek mellette. 
Miközben azzal traktálnak a XXI. szá-
zadban, hogy minden érettünk történik 
és minden lehetőség adott az emberiség 
felemelkedéséhez, aközben a XXI. század 
pillanatfelvétele, ha elkészülne, akkor anal-
fabétákat ábrázolna, akik okostelefonba 
kapaszkodnak.
Melegedni sok minden mellett lehet. Ami-
kor gyerek voltam, akkor az erdőn gyűj-
tött faágak meg a barnaszén adott enyhet, 
aztán az olaj később a gáz. Most pedig a 
gumi, a ruhanemű, a műanyag, és végül 
a könyv. A könyv! Igaz a lerohadt, elavult 

számítógépeket nem lehet elégetni, legföl-
jebb kidobni ott, ahol nem látják: erdőben, 
patakparton vagy az útszélen. Az is igaz, 
hogy a mai felnőttek nem tudnak szóta-
golni, nem tudnak elválasztani szavakat, 
és az is igaz, hogy valamennyiük tud „cse-
telni” – tisztelet a kivételnek. Szégyennek 
tartják az olvasást, ósdinak a szavalást, ne-
vetségesnek a könyvtárat, nyavalygásnak a 
szerelmet.
Óh Vergilius, Dante, Berzsenyi, Kölcsey, 
Madách és Ady, és mindenki, akik azon 
fáradoztak, hogy belőlünk legyen valaki! 
Lett! Könyvégetők lettünk, még inkább 
azokká váltunk. Hogy kik tehetnek erről? 
Nem mi, az bizonyos… és ez nem felmen-
tés. Hanem néhány százezer felelőtlen 
feltaláló és pénzért mindenre képes kísér-
letező számítógépes tobzódása és kultú-
raírtása. Mert aki a hagyományt írtja, az 
gyökereket szárít.
Azt tartja a mondás, hogy a könyv a legs-
tabilabb épületet is túléli, ha nem dobják a 
tűzbe. De ha beledobják, akkor megéghet 
minden.
A betűt befogadni kell, nem elégetni.

Franka Tibor
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2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartal-
masabbá tétele. Az alábbi témakörökben lehet pályázni:

A.) A település környezet- és természetvédelmének segítése. 
B.) Kapcsolódás települési rendezvények szervezéséhez
C.) Helyi nevezetességek, hagyományok, kulturális értékek ápolá-

sa, bemutatása,
D.) Ifjúság részére szervezett szabadidős tevékenység segítése
E.) Településkép javítás (épített környezet, parkok, épületek javítá-

sa, karbantartása)
F.) A lakosság részére szervezett helyi kulturális és szabadidős tevé-

kenységek, programok segítése
Rendelkezésre álló forrás: Kerepes Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében elkülönített 3.000.000 forint keretösszeg. Saját 
forrás mértéke: a támogatással megvalósítani kívánt cél költségé-
nek 25 %-a.

Támogatottak köre: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. tv előírásainak megfelelő társadalmi szerveze-
tek közül (kivétel: pártok, érdekvédelmi szervezetek, egyházak) 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Aht), 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201 
].(XI1.31.) kormányrendeletben (Áht.), valamint a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvényben foglaltakra figyelemmel - pályázatot nyújthatnak be 
azok. akik:
a) a bíróságon 2016. január 1 előtt bejegyzésre kerültek,
b) az alapító okiratuknak megfelelően ténylegesen végzik tevé-

kenységüket.
c) amennyiben önkormányzati támogatásban már részesültek, 

az előző évben kapott önkormányzati támogatással hiányta-
lanul elszámoltak, és kifogás az elbírálás időpontjáig nem me-
rült fel.

Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő és előfinanszí-
rozás formájában, időarányos részletekben történik. A pályázónak 
2016. január 1. - december 31. közötti időszakra, az alapító okiratá-
ban meghatározott célok érdekében szervezeti programok megva-
lósítására, illetve a programokkal összefüggő anyagok beszerzésére 
igényelhető támogatás.
KIZÁRÓLAG HELYBEN MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK-
RA ADHATÓ BE PÁLYÁZAT Nem igényelhető támogatás: 
személyi juttatásokra és járulékokra, élvezeti cikkekre (alkohol, 
cigaretta). A megvalósított programoknál támogatóként meg kell 
nevezni, fel kell tüntetni Kerepes Város Önkormányzatát.

Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatán, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.kere-
pes.hu/palvázatok

Pályázat benyújtása: A pályázatot személyesen, vagy postai úton 
lehet benyújtani zárt borítékban, egy eredeti példányban. Szemé-
lyes benyújtás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán történhet, 
mely az átvétel után iktatásra kerül.

Határidő: 2016. április 25-én 16 óráig. Hiánypótlás egy alka-
lommal, 2016. május 31-én 16 óráig lehetséges.

Elbírálás: Csak a pályázati kiírás részeként kiadott, olvashatóan 
kitöltött, határidőre benyújtott, a kötelező mellékleteket tartalma-
zó pályázatok kerülnek elbírálásra. A támogatások odaítéléséről 
Kerepes Város Képviselő-testülete által létrehozott ideiglenes bi-

zottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt a 2016. májusi 
ülésén. A döntésről a pályázók írásos értesítési kapnak.
Szerződéskötés: A döntésről szóló értesítőlevelek tartalmazzák a 
szerződéskötés feltételeit, az ahhoz szükséges dokumentumokat és 
az aláírás módját, határidejét.
Támogatás folyósítása: Egyszeri, vissza nem térítendő, a szerződés-
ben rögzítettek szerint.
Elszámolás, ellenőrzés: A támogatás felhasználásáról a kedvezmé-
nyezettek az Aht. 53. §-ában és az Áht. 80-81. §-ában foglaltak, 
valamint a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó 
előírások szerint kötelesek számot adni.
A támogatott nevére kiállított számlákat „Önkormányzati tá-
mogatásból fizetve” záradékkal kell ellátni és azok fénymásola-
tát a pályázatért felelős személy aláírásával, bélyegzőjével hite-
lesítve kell benyújtani.

Támogatott szervezet a szerződés teljesítéséről szakmai beszá-
molót és pénzügyi elszámolást köteles készíteni. A beszámoló 
és pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje: 2017. január 
31. A pénzügyi elszámolás keretében benyújtandó bizonylatok 
2016. január 1. és 2016. december 31. közötti kifizetésekről 
szólhatnak. A szakmai beszámoló elfogadásáról a 8.) C.), D.) és F.) 
témakörök tekintetében az Oktatási és Kulturális Bizottság, az A.) 
és E.) témakörök tekintetében a Településfejlesztési és Idegenfor-
galmi Bizottság, a pénzügyi elszámolásról a Pénzügy és Ügyrendi 
Bizottság dönt.

További információk: Franka Tibor polgármester, telefon: 06 
28/561-059, 20/559-89-05

Dr. Gémesi Györggyel kávéztunk: 
„Amiben hiszel, az van”

Immár a harmadik alkalommal megrendezett, könyvbemu-
tatóval egybekötött Kávéházi beszélgetésre hívták a kerepesi 
civilek április 5-én Gö-
döllő Város polgármes-
terét. 
Az „Amiben hiszel, az 
van” című könyv meg-
jelenésének apropóját, 
kulissza titkait, felépí-
tését az író, Serényi 
Péter osztotta meg a 
megjelentekkel. A sze-
mélyes vallomásokra 
épülő könyvből képet 
kaphatunk a családról, 
sportról az orvosi élet-
ben, valamint a közélet-
ben eltöltött évekről. Az 
életszakaszok leírásai-
ban visszatükröződnek 
az adott kor jellemzői 
és az azokban hozott 
döntések, a döntések 
következményei, ered-
mények. 
A megjelent szépszámú érdeklődő a változatos élethelyzetek-
re-, a közösségben töltött szolgálatra vonatkozó kérdései iga-
zolják, ismerik a könyv főszereplőjét és elismerik a közéletben 
betöltött éveit, eredményeit.
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Az Önkormányzat által alapított
Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj adományozására

HIRDETMÉNY a kitüntetések, elismerések alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 7/2012.(III.2.) önkormány-
zati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § b) és 8. § (3) bekezdése 
alapján.
A Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj a Kerepes Városban 
kiemelkedő nevelő-oktató, tevékenység elismerésére szolgál.
A díj évente egyszer, legfeljebb két fő részére adományozható 
és azt minden évben a Pedagógus Napon, ünnepélyes keretek 
között a polgármester adja át. 
A díj nem adományozható annak a személynek,
•	 aki	az	adományozás	időpontjában	a	Képviselő-testületnek,	

a Képviselő-testület valamely bizottságának, vagy nemze-
tiségi önkormányzatnak képviselője, vagy   aki az adomá-
nyozás időpontjában a díjak odaítélésére létrejött Szakmai 
Bizottságnak a tagja,

•	 pártnak	és	párt	helyi	szervezetének,	valamint	annak	a	szer-
vezetnek, amely az adományozás időpontjában a Képvise-
lő-testületben képviselettel rendelkezik,

•	 annak	a	magánszemélynek,	szervezetnek,	aki/amely	e	ren-
deletben szabályozott valamely kitüntetésben öt éven belül 
részesült, továbbá

•	 akit	bűncselekmény	miatt	jogerősen	elítéltek.
A díj adományozási eljárásának lefolytatásához a Képvise-

lő-testület Szakmai Bizottságot hoz létre, amelynek tagjai a 
jegyző, az Oktatási és Kulturális- és az Egészségügyi, Szoci-

ális és Sport Bizottság elnöke, valamint az önkormányzati 
oktatási, nevelési és közművelődési intézmények vezetői.

A díj odaítéléséről évente, a Szakmai Bizottság előterjesztése 
alapján a Képviselő-testület az átadás napját megelőző ülésén, 
határozattal dönt.
A díjjal kitüntetett személyek a díjazott nevét, a díj megneve-
zését és az évszámot tartalmazó vésettél ellátott emlékplakettet 
és 150 000 forint összegű pénzjutalmat kapnak. A díj adomá-
nyozását indítványozhatják:
•	 Kerepes	Város	Képviselő-testületének	 tagjai	 és	 a	Képvise-

lő-testület bizottságainak tagjai;
•	 a	Polgári	Törvénykönyvről	szóló	2013.	évi	V.	tv.	3:63.	§	(1)	

bekezdésében meghatározottak szerinti helyi egyesületek;
•	 történelmi	egyházak:
•	 nemzetiségi	önkormányzatok;
•	 a	jegyző;
•	 a	településen	működő	intézmények	vezetői;
•	 legalább	30	kerepesi	választópolgár	egyazon	személyre	tör-

ténő jelöléssel.

A díj adományozását a Szakmai Bizottságnál, vagy a Polgár-
mesternél kezdeményezhetik 2016. április 30-ig.
Kerepes, 2016. április 5.

Oláh János jegyző
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Zöldterület fejlesztési program keretében 2016. áprilisától köztér 
rehabilitációja kezdődik a Csicsergő óvodával szembeni zöld területen

I. ütem (2016. áprilistól)
- vízrendezése
- teljes körű tereprendezése
- tájidegen fák eltávolítása
- a terület szakaszos beültetése 
több mint 25 különböző ősho-
nos fa- és cserjefajjal
- madármegfigyelő-, oktató- és 
pihenőhelyek kialakítása

II. ütem (tervezés alatt)
- erdei kerékpárpálya kialakítá-
sa
- fogadó terület kialakítása

III. ütem (tervezés alatt)
- játszótér kialakítása

Ahogy a korábbi lapszámokban is beszámoltunk róla, a Csicser-
gő óvodával szembeni zöldterület megújítására pályázatot nyúj-
tottunk be a MOL Zöldövezet program keretein belül. Sajnálatos 
módon a pályázatunk a második körben nem került kiválasztás-
ra, azonban a területre készült zöldterület megújítási koncepci-
ótervben kidolgozottaknak megfelelően az önkormányzat saját 
forrásból, és a Pilisi Parkerdő nagylelkű felajánlásából – melyet 
ezúton is nagyon köszönünk - megkezdi a fejlesztések megva-
lósítását.

A terület és környéke a városlakók körében “Pecz tanyaként” 
volt ismert. Pecz Ármin (Budapest főkertésze) az 1900-as évek 
elején szép, értékes díszfákkal ültette be a környéket. Sajnos a 
Pecz tanya környéke az évtizedek során beépült, a díszfák nagy 
része elpusztult, vagy elpusztították az idő során, mára már zöm-
mel invazív, erdészeti szempontból értéktelen és visszaszorítan-
dó nyugati ostorfából áll, csak néhány szép megőrzendő példány 
maradt fenn, melyeket ezen a programon való részvétellel szeret-
nénk a városlakók számára ismertebbé és látogathatóbbá tenni, 
és őshonos fák telepítésével rendezett formában kiegészíteni. A 
területtel közvetlen szemben található a Csicsergő Óvoda, mely 
a már említett helyi történelmi szál mellett még további okot ad 
arra, hogy a területet rendezettebbé, a város lakói számára vonzó 
pihenőhellyé váljon, nem beszélve arról, hogy terveink szerint 
fontos oktató feladatot is elláthat (növény és állatvilág ismerteté-
sét szorgalmaznánk tájékoztató táblák későbbi kihelyezésével), 
valamint a lakosság bevonásával madárodúk kihelyezése, téli 
madáretetés is megvalósulhat a területen.

A terület átalakításának tervezésében több szempontot vettünk 
figyelembe.
Fontos szerepe van a ráfordítható pénzösszegnek és a munká-
nak. Emiatt az átalakítást három szakaszban tervezzük. Az első 
szakasz munkálatai most áprilisban kezdődnek el. A későbbiek-
ben, a lehetőségeknek megfelelően kerül sorra a kerékpárosok 
által használt terület, ill. a tervezett gyalogösvény és a lakóházak 
közötti rész.
A terület fontos feladata a környékről odafolyó csapadékvíz ösz-
szegyűjtése és elnyelése, ezért a víz jelenlegi útját, az összegyűjtés 
helyét a tervezéskor figyelembe vettük.
A területen található fák döntő többsége nyugati ostorfa. Ez a 
faj invazív, hazánkban visszaszorítására kell törekedni, helyükre 
ültetendő fák hazai, honos fajokból kerülnek ki. 
A kialakított parkban pihenőket (asztalok, padok) helyezünk el. 

Fontos, hogy több szemetes is ide kerüljön a közpark tiszta-
ságának megőrzése érdekében. A park oktató feladatot is ellát 
majd, ezért tájékoztató táblák kihelyezését tervezzük. Az első 
szakaszban a tereprendezést, tavaszi faápolási munkákat köve-
tően sajnos nem fog még esztétikailag tökéletes lenni a hely, az 
új vegetációnak meg kell erősödnie, és természetesen folyama-
tos csinosítást igényel majd. 

Reméljük, hogy idővel mindenki örömét fogja lelni majd az 
új parkban, és szeretnénk kérni, hogy aki teheti, kapcsolódjon 
be és támogassa a zöldterület megújulását anyagi formában, 
vagy munkájával a fák ültetésénél (az ültetendő fákat terveink 
szerint „örökbe lehet majd fogadni”, melynek részletei jelenleg 
kidolgozás alatt állnak) pihenő padok telepítésénél.
A tájékoztató táblák, és jó minőségű murvás gyalogösvény ki-
alakításához szívesen vesszük a lakosság részéről a felajánlá-
sokat, melyet kérjük, hogy az Önkormányzat onkormanyzat@
kerepes.hu emailcímén, vagy személyesen a Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálatán (2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2) tehet-
nek meg. 

Segítségüket és megértésüket előre is köszönjük!
Jakab Mariann

Akciós veszettség elleni védőoltás!

	 •	 rendelőmben:	 	 	3500	Ft
	 •	 háznál	kiszállással:		 4500	Ft
 

Rendelő: Kistarcsa, Váci Mihály u. 2.
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek  18-20 óráig

Az akció április 1-től 
május 31-ig tart

Dr. Rédling Tibor
 állatorvos

06- 30/966-8415
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Tiszta Kerepesért! 
Tavaszi nagytakarítás az illegális szeméttelepeken

Kerepes Város Önkormányzata tavaszi nagytakarítást 
hajtott végre a legnagyobb illegális szemétlerakó helye-
ken – a Mogyoródi út végén, a Vécsey út végén és a Gyár 
utca környékén. A Vécsey végéről 10 m3, a Mogyoródi 
út végéből és a Gyár utcából 90 - 100 m3 szemetet szállí-
tottunk el. A hulladék összeszedésében segítettek a helyi 
roma lakosok is. A helyszínek megtisztítása után az ismét 
szemetelőket keményen büntetni fogjuk! A rendet rend-
szeresen a közterület felügyelők, polgárőrök és rendőrök 
fogják ellenőrizni. Minden helyszínen van egy felelős 
személy kijelölve a rend megtartására. Sajnos vannak 
még további illegális lerakóhelyek is a városban, ezek fel-
számolását a későbbiekben tervezzük végrehajtani.

Kiss Károly alpolgármester

Önkéntesen a tiszta Magyarországért
OKTF NHI

2016. április 28. - május 1.

Jelentkezz! www.teszedd.hu

Találkozási pont 
Helyszín: 
Időpont:

Találkozás: 2016. április 29. 12:00
Csatlakozz a találkozási pontokhoz a www.teszedd.hu olalon:

1. Alföldi téri játszótér, info: Feketéné T. Beáta 06302725927
2. Széchenyi István Általános Iskola, info: Jakab Mariann 06302423173

T i s z t í t s u k  m e g  l a k h e l y ü n k  k ö r n y é k é t 
e g y ü t t !

Erdőtűz a Szárhegy fölötti fenyvesben!
2016. március 18. án tűz volt a Szárhegy fölötti fenyőerdőben. A 
füstöt a terület egyik vadásza észlelte és rögtön kihívta a tűzoltó-
kat. A tűzoltók azonnal reagáltak a jelzésre és nagyon rövid időn 
belül a helyszínen voltak és azonnal elkezdték az erdőtűz oltását. 
Hál’ Istennek a tűz még nem eszkalálódott és rövid időn belül 
sikerült megfékezni. A helyszínről két fiatalkorú fiút láttak elsza-
ladni, akiket a személyleírásuk alapján továbbra is keresünk. A 
tüzet valószínűleg ők rakták! Ezúton is köszönjük a bejelentőnek 
a gyors intézkedést, ezzel megmentve a fenyvest a teljes pusztu-
lástól. 

Kiss Károly alpolgármester
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Disznótor a Roma Önkormányzat szervezésében
A helyi cigányság örömére a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat disznótort ült április 9-én a tavasz örömére. 
Hatalmas lábasban főtt az ízletes káposztás hús, mellette 
főt egy óriási kondérban a gulyásleves, s természetesen 
készült hurka is bőven. A két háziasszony, Gáspár Ti-
borné Erika és Oláh Ibolya hangos szóval hívogatták a 
Gyár utca lakóit, hogy foglaljanak helyet a megterített 
hosszú asztalnál, de elsőként a gyermekek kaptak az 
ételből. Aztán persze fokozatosan mindenki előkerült, 

s fogyasztottak kedvükre. Egyedül szeszes italt nem kí-
náltak senkinek. Volt, aki lábasba kérte, s vitte az ebédet 
az otthon maradottaknak, de jöttek romák Kerepes más 
területeiről is, összesen 300 főre készültek az asszonyok. 
A jókedvű beszélgetésből, eszegetésből nem maradt ki a 
Szilas Tv stábja sem, sőt még a XVI. kerület operatőrje is 
eljött látogatóba, a kamerájával megörökíteni a jókedvű 
csapatot. Ahogy Oláh Ibolya említette: Mindenkit szíve-
sen látunk, aki leül közénk

Nem lesz többé összevezetett eboltás Kerepesen 
a Magyar Állatorvosi Kamara döntése alapján

A Magyar Állatorvosi Kamara 2016-tól már nem tartja 
indokoltnak, hogy Szilasligeten, és Kerepes más település-
részein összevezetett veszettség elleni eboltás legyen 
megszervezve a későbbiekben. Emiatt a környező, közeli 
Csömörhöz, Kistarcsához, Gödöllőhöz hasonlóan, ahol 
már évek óta beszüntették, idéntől már a településünkön 

sem lesz összevezetéses eboltás.

2016. április 15-30-ig a Kerepes-Vet Állatgyógyászati 
Központ a korábbi évekhez hasonlóan idén is veszettség 
oltási akciót tart. Az összevezetéses eboltás árán, 5.800,- Ft 
helyett az állatorvosi rendelőben ismét csak 4.800,- Ft lesz 

a veszettség oltás az akció időtartama alatt.

Dr. Horváth Bánk
Kerepes-Vet Állatgyógyászati Központ
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Mesélő Muzsika
Március 3-án délelőtt 11 órakor ismét koncertteremmé 
változott a Széchenyi István Általános Iskola és Művésze-
ti Iskola tornaterme.
A gyerekek kíváncsian nézték a sok nénit és bácsit, akik 
mindenféle hangszerekkel a színpadra léptek. A Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar jött el hozzánk és varázsolta el a 
gyerekeket a gyönyörű dallamokkal.
Az előadás rögtön interaktívvá vált, hiszen az együttes 
vezetője kíváncsi volt, tudják-e a gyerekek, milyen 
hangszerek szólaltatják meg a mese szereplőit. Sok-sok 
kéz a magasba lendült és a gyerekek nagyon ügyesen 
megválaszolták a kérdéseket, amiért szaloncukor volt a 
jutalom,
Ezután következett a mese, amelyet a gyerekek tátott 
szájjal hallgattak.
Ismét nagyon sok új ismerettel távozhattak az előadásról, 
melynek a folytatását a jövő tanévben reméljük ismét is-
kolánk falai között nézhetjük meg!

Botrágyiné Virágh Orsolya
Zeneiskolai munkaközösség vezető

Iskolánk  kézilabdásai!
A magyar kézilabda szövetség által megrendezésre kerü-
lő kézilabda bajnokság sorozat második fordulója 2016. 
április 16-án (szombaton) kerül megrendezésre a Buda-
pest 11. kerületi Kánai út. 2. szám alatt található Sport-
csarnokban.
Az FU 10- es korosztály (3- 4. osztályos fiú) tanulói vesz-
nek részt a bajnokság sorozatban.
•	 10:00	Széchenyi	 István	Általános	 Iskola	 -	HVKI	Ált.	

Tagiskola
•	 11:10	Szabadkígyósi	Általános	Iskola	-	Széchenyi	Ist-

ván Általános Iskola
•	 12:55	Cecei	Általános	Iskola	-	Széchenyi	István	Általá-

nos Iskola
Az első forduló februárban volt megrendezve szintén 
Budapesten. Négy mérkőzésből három győzelemmel 
zárult. Sikerült legyőzni a békéscsabai, csepeli és hevesi 
csapatokat. A nyíregyházi sport iskola tudott csak ered-
ményesebben zárni tőlünk. 
Igyekszünk az áprilisi fordulón is hasonló eredményeket 
elérni, és ezért elkövetünk mindent!
Minden kedves szurkolót és sportkedvelőt szeretettel vá-
runk az áprilisi mérkőzéseinkre! 

Petró Lilla
Lezajlott a „Kreszemetelj”, általános iskolásoknak és 
középiskolásoknak kiírt film, és a Fény és Víz című 
fotópályázat. A Gödöllői Városi Könyvtárban már-
cius 31-én tartott ünnepélyes eredményhirdetésen 
örömünkre egy kerepesi kislányt is kiszólítottak a 
díjazottak közt, Petró Lillát.A Szilasligeten élő, 11 
éves Lilla 3. helyezett lett a 10-14 évesek kategóriájá-
ban. Díjnyertes felvételét a nyáron kapott új fényké-
pezőgépével készítette a Duna partján a lemenő Nap 
fényében. A fényképezés fiatal kora ellenére régóta 
kedvelt időtöltése, látszik, hogy nem most kezdte. 
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OVI-HÍRADÓ

Csicsergő óvoda
A téli hónapok után a márciusi felmelegedésben a gyerekek 
már nagyon örültek, hogy egyre több időt tölthettek az óvoda 
udvarán és a csoportok kisebb sétákat is tettek a környéken. 
A gyerekek a szabadban töltött időben a játék mellett figye-
lemmel kísérik a természet változásait is. 
Március 10-én a Delfin, a Mazsola és a Csiga csoportosok a 
Forrás Művelődési Házban egy fergeteges előadást tekintet-
tek meg a Virtus Kamara Táncegyüttes előadásában, Egyszer 
volt, hol nem volt címmel. A táncos formában előadott nép-
mesét nagy élvezettel nézték végig az óvodások, szurkoltak a 
főhősnek, sajnálták a királylányt és tartottak a boszorkánytól. 
A gyerekek még napokig játszották a látott mesét.
Március 10-én a Fecske és a Mókus csoport ellátogatott a Mi-
nipolisz játékvárosba. A gyerekek nagyon élvezték az ő mé-
retükre szabott kis birodalmat. A gyerekek számára nagyon 
nagy élményt nyújtott a számtalan lehetőség, amit kipróbál-
hattak a “nagyok” világából. Aldiban, DM-ben vásároltak, 
fodrászatban, fogorvosnál, virágüzletben jártak, pizzát sütöt-
tek, rendőrmotorra ültek, tüzet oltottak és Kresz-pályán mo-
toroztak, bicikliztek. A sok-sok játék után jóleső fáradsággal 
és rengeteg élménnyel tértek haza.
Nemzeti ünnepünk alkalmából a Delfin csoportosok március 
11-én elsétáltak a Szilasligeti emlékműhöz, ahol a gyerekek 
kitűzték a kifestett zászlóikat. 
Március 16-án nyílt napot tartottak a Csiga, a Fecske, a Delfin 
és a Mókus csoportban, ahol a szülők egy kis bepillantást 
kaptak az óvodai életbe. 
Március 17 és 22 között a gyerekeknek anyák napi fotózást 
szerveztünk.
Március 23-án a Gézengúz együttes előadását nézték meg 
az óvodásaink. Az interaktív előadásba a bátrabb, vállalkozó 
szellemű gyerekek is be lettek vonva és aktív szereplői lettek a 
mesének. Az előadás végeztével pedig nagy meglepetés várta 
a gyerekeket, a húsvéti nyuszi minden gyermeknek hagyott 
ajándékot a csoportokban.
A nagycsoportosok közül többen már készülnek az iskola ál-
tal szervezett versmondó versenyre. 
A Méhecske csoport létszáma az elmúlt hetekben a bölcsödé-
ből érkező kiscsoportosokkal gyarapodott, akiket a nagyok 
nagy szeretettel fogadtak.
A Méhecske csoportosok nevében szeretnénk köszönetet 
mondani Ivanics Hanna szüleinek, akik biztosítják a Méhecs-
ke csoportosok számára a flakonos szénsavmentes ásványvi-
zet.
A farsangi bálunk támogatását szeretnénk utólag is megkö-

szönni a Tóth pékségnek, akik véletlenül kimaradtak a tá-
mogatóink felsorolásából.

Meseliget óvoda
Március 10-én óvodánk mind a négy csoportja megtekintet-
te a Forrás Művelődési házban az Egyszer volt, hol nem volt 
című előadást, melynek során a gyermekek megismerkedhet-
tek a mese és a néptánc összekapcsolódásával létrejött mese-
játékot. A gyerekek nagyon élvezték a szép táncokat, a mese 
cselekményét, izgultak a mesehősökért, a mese végén pedig 
örömmel tapasztalták, hogy a jó most is elnyerte jutalmát. A 
szépséges királykisasszony megszabadult az átoktól.

Március 15.-ről minden csoportunkban megemlékeztünk. A 
Maci és a Halacska csoportosok a József Attila úti buszfordu-
lónál található emlékműhöz vitték el nemzeti színű zászlói-
kat, a Katica csoportosok a Béke úthoz sétáltak el és ott idéz-
ték fel az ünnep eseményeit. Pillangó csoportosaink pedig a 
Hűsök emlékművénél jártak.

A Katica és a Pillangó csoportban nyílt napokat tartottunk. 
Az érdeklődő szülők betekintést nyerhettek hétköznapjaink-
ba, megfigyelhették, gyermekeik társas kapcsolatait, játékát, 
élményszerű tapasztalatszerzését.

A Maci csoportban március elején szülői értekezletet tartot-
tunk. Az elmúlt hónapok tapasztalatait osztottuk meg egy-

mással egy jó hangulatú, kötetlen beszélgetés során, majd 
tájékoztattuk a kedves szülőket a várható programokról. 

Március 22-én minden csoportunkban megemlékeztünk a 
Víz világnapjáról. A gyerekek életkorának megfelelő játékok-
kal hívtuk fel a figyelmüket a víz fontosságáról, tisztaságának 
megőrzésére buzdítottuk őket.

Húsvét után kedden és szerdán a fiúk még meglocsolták a lá-
nyokat, akik csoki, vagy hímes tojásokkal ajándékozták meg 
barátaikat. A húsvéti nyuszi is ellátogatott az óvodába, azon-
ban olyan félénk volt, hogy ajándékait „fejvesztve” szórta el 
az udvaron. A gyerekek egész délelőtt gyűjtögették a Kin-
der tojásokat, amelyeket azután elosztottak és hazavittek. A 
Maci csoportosok nyuszija volt a legbátrabb, mert egészen a 
csoportszobáig merészkedett és a gyerekek asztalára rakta le 
ajándékát, amit a tornafoglalkozás után találtunk meg.
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Horváth Verával, a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjével beszélgettem a kerepesi családse-
gítés múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Arról, hogy hogyan alakult ki a Mosoly-vár Biztos Kezdet Gyer-
mekház, és ami a legfontosabb, hogy a kerepesi kisgyermekes családok hogyan és milyen szolgáltatá-
sokat vehetnek igénybe a Központ segítségével.

A kerepesi családok szolgálatában
- A Szociális 

Alapszolgáltatási 
Központ honlapját 
vizsgálva örömmel 
láttam – időnként 
személyesen is meg-
tapasztaltam –, 
hogy milyen sokrétű 
és szerteágazó a csa-
ládok segítését célzó 
szolgáltatáscsomag, 
amelyet a Központ 
a helyi lakosoknak 
kínál. Egy kiforrott, 
szakmailag megala-
pozott, professzio-
nális munkát tükröz 
mindez, de bizonyá-
ra nem volt ez min-
dig így. 

- Valóban, a csa-
ládsegítés az elmúlt 

harminc évben hatalmas változáson ment keresztül. Még a 
rendszerváltás előtt jóval, 1986-ban, az akkori szociológu-
sok, pszichológusok és egyéb vezető értelmiséghez tartozó 
szakemberek jöttek rá arra, hogy intézményesíteni kell magát 
a segítés folyamatát, továbbá rájöttek arra is, hogy nem csak 
azok a családok szorulnak segítségre, akik mélyszegénység-
ben élnek, hanem egy jóval szélesebb spektrumot kell meg-
célozni. Az érdekesség az, hogy 1986-ban elsőként az akkori 
Kerepestarcsán nyílt ilyen intézmény. Akkoriban kizárólag 
az önkormányzatoknak, illetve a korábbi tanácsoknak volt 
arra hivatalos procedúrája, hogy bármiféle segítséget adjanak 
a családoknak. Ez azonban nem egy komplett segítség volt, 
hanem kizárólag pénzbeli segélyezés, amely nem a „képessé 
tevés” filozófiáját tükrözte. A szociális ellátás 1993-ban intéz-
ményesült Magyarországon jogszabályi keretek között. Ekkor 
jöttek létre az akkori családsegítők, majd 1997-ben az ENSZ 
Gyermekjogi Egyezménye és az ahhoz való csatlakozás nyo-
mán Magyarországon megszületett a gyermekvédelmi tör-
vény, ami létrehozott egy újabb nagy intézményi hálózatot. 
Mindez odáig fejlődött, hogy ma Magyarországon minden 
olyan településen, ahol van polgármesteri hivatal, ott működ-
nie kell családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak is. Ez ma 
már kötelező önkormányzati feladat. Tehát nagy út vezetett a 
szociális munka hőskorától mostanáig.

- Hogyan alakult ez a folyamat itt, Kerepesen?
- A szociális ellátás civil keretek között működött a telepü-

lésen, 2009-ben pedig az önkormányzat irányítása alá került, 
ekkor alakult meg ez az intézmény. Amikor elindultunk, ösz-
szesen heten voltunk, akkor gyermekjóléti szolgáltatással, csa-
ládsegítéssel és idős ellátással foglalkoztunk. Később további 
igények jelentek meg a közösség részéről, és ezért nagyon sze-
rencsés, hogy a szociális ellátás önkormányzati irányítás alá 
került, hiszen a többi intézménnyel, a lakossággal, a civilekkel 
együttműködve tudtunk ráhangolódni arra, hogy mire van 
szüksége a közösségnek. 

Civil kezdeményezésre, intézményünk szakmai prog-
ramjával 2009-ben pályázatot nyújtottunk be az akkori Kö-

zép-Magyarország Operatív Program keretében megcélzott 
intézményfejlesztésre, amelyet meg is nyertünk. Ezt követően 
újabb pályázaton indultunk a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretében megvalósuló Biztos Kezdet Program he-
lyi megvalósításának ötletével. Hatalmas sikernek éltük meg, 
hogy a pályázat keretében négy közép-magyarországi település 
nyert, és az egyik Kerepes volt. Ez attól is nagyon egyedülálló, 
hogy mi vagyunk legközelebb a fővároshoz. 

Fejlesztettük továbbá az idősellátást, és akkor még nem 
volt szolgáltatás a fogyatékkal élők számára sem, így létrehoz-
tunk egy idősek és fogyatékkal élők nappali ellátását célzó in-
tézményi egységet is, mert erre is volt egy nagyon széleskörű 
támogatottság és igény a közösség részéről. 

- Azt gondolom, hogy ha családsegítésről van szó, sokan 
hajlamosak vagyunk mélyszegénységben élő, szerencsétlen 
sorsú kisgyermekeket, családokat magunk előtt látni, akik-
nek legégetőbb szükségleteik kielégítésére segélyeket osztogat 
az önkormányzat, az állam, vagy aki teheti. Valóban csupán 
ennyiről lenne szó?

- Általában az emberek azt gondolják, hogy családsegítő 
intézménybe csak szegény, elesett emberek járnak. Nekünk 
az volt az álmunk, amikor ezt az intézményt alapítottuk, hogy 
professzionális segítségnyújtással, mindenféle társadalmi cso-
port és egyén számára tudjunk szolgáltatásokat nyújtani, és ezt 
nem csak egy szegénységet „orvosló” segélyezési rendszerben 
kell elgondolni. Anyagi jóléttől teljesen függetlenül minden 
család életében vannak krízisek, amikre megoldást lehet kí-
nálni. Mi, az emberek életében kialakuló válsághelyzetekben 
azonnal tudunk segíteni, szolgáltatásokat kínálni. Ha kell, 
bankokat hívunk, kuncsorgunk, adományokat szerzünk, stb. 
Tudjuk, ki milyen szolgáltatásra jogosult, hol kit és hogyan kell 
megkeresni.  Bárki bejöhet hozzánk a legkülönbözőbb prob-
lémával – legyen az megromlott házasság, gyermeknevelési 
probléma, idős szülő elhelyezése, pszichológiai segítség, étke-
zés, idős ember ellátása, bedőlt lakáshitel, munkanélküliség, 
stb. – mindenre van megoldás, csak le kell ülni, megbeszélni, 
amely során a szakember tudja, hogy mire van szükség, tud-
ja, hogyan mozgósítsa az egyén problémamegoldó képességét, 
milyen szolgáltatások nyújtásával lesz képes a válsághelyzet-
ből kilábalni. A legjobb pedig az, hogy senkit sem kell elkül-
denünk, mert minden szolgáltatás itt van helyben. Kerepesen 
minden szociális szolgáltatás, amit a jogszabály előír – kiegé-
szülve a gyerekházzal – egy intézményben összpontosul. 

A szociális munka egyik alaptétele, hogy „Tégy, amit 
tudsz, azzal, amid van”. Nekünk van lelkesedésünk, professzi-
onális tudásunk, ismerjük a helyi közösséget és így tudjuk a 
szolgáltatásainkat kínálni, az egyének, családok autonómiáját 
tiszteletben tartva. 

- Hogyan kapcsolódik mindehhez a Biztos Kezdet Gyer-
mekház? 

- Érdekesen alakult a gyermekház története. Először is 
volt itt egy hatalmas helyiség, egy régi óvodai csoportszoba, 
kihasználatlanul. Már akkor azt mondtuk, hogy a családsegítés 
és a gyermekjóléti szolgáltatás nem csak arról szól, hogy mi 
itt kizárólag a veszélyeztetett helyzetű társadalmi csoportokkal 
működünk együtt, hanem létre kellene hozni egy olyan közös-
ségi teret, amelybe mindenki be tud csatlakozni, ezáltal kö-
zösséget teremtünk. Eleinte baba-mama klubon, játszóházon 
gondolkodtunk, de amikor megnyertük az első pályázatot, új 
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lendületet vett a tervezés, így – ahogy már említettem – újabb 
pályázatot nyújtottunk be, ezúttal a Biztos Kezdet Gyermek-
ház helyi megvalósításának ötletével. Magyarországon akkori-
ban ez még nem volt kiforrott rendszer, hanem az angolszász 
területen volt modell, ennek ellenére a szécsényi kistérségben 
Norvég Alapból már több gyerekház működött. Ellátogattuk 
a kistérségbe, ahol ez a filozófia nagyon megtetszett, és nagy 
lelkesedéssel vágtunk bele, így a terv 2010-ben megvalósult. 

Azt tapasztaltuk itt Kerepesen, hogy míg a hátrányos hely-
zetű régiókban a mélyszegénységben élő családokra fókuszál-
tak a gyerekházak, addig itt sokkal jobban szét tudtuk nyitni az 
ollót, és sokkal többféle társadalmi helyzetű család látogatja az 
intézményt. Ez nagyon jó, mert az emberek egymástól tanul-
nak leginkább, és a közösség megtartó erejével lehet az alacso-
nyabb társadalmi státuszú embereket integrálni vagy felemel-
ni. Kerepesen együttműködés alakult ki a mélyszegénységben 
élő és a jobb körülmények között lévő szülők között.

Kerepes mintaintézmény lett, külügyminisztériumi felké-
résre külföldi delegációkat fogadtunk, nem is tudtuk, hogyan 
jutott el hozzájuk a hírünk, de Magyarországról is sok küldött-
ség érkezett hozzánk, hiszen 2010 óta számos új Biztos Kezdet 
ház létesült. Mindeközben, most már belföldi finanszírozás-
ból, 2016. december 31-ig, biztonsággal tudunk működni, és 
reméljük, hogy a későbbi években is sikeres befogadás nyo-
mán tovább működik a gyermekház, hiszen minden indiká-
tort meghaladó az igénybevétel.  

- Tehát a Gyermekháznak sikerült a legfontosabb célki-
tűzését megvalósítani.

- Így van. A Biztos Kezdet alapfilozófiája arról szól, hogy 
tegyünk képessé egy embert, egy családot arra, hogy a prob-
lémáit megoldja, hogy minden gyermek, még a legszegényebb 
körülmények között élő is, elérje azokat a szolgáltatásokat, 
amelyek segítségével képessé válik kibontakozni. Ez sokkal 
több, mint pusztán pénzt adni. A gyerekházban kialakul egy 
sorsközösség, hiszen édesanyák vannak ott a társadalom min-
den csoportjából. Az igazi integrációt ez a fajta együttműködés 
adja. Eleinte nehéz volt bevonzani az édesanyákat. Nem volt 
hagyománya, nem tudatosult, hogy mi zajlik itt. Sok bevon-
zó programot indítottunk. Minden eseményen megjelentünk, 
foglalkozásokkal, szórólapokkal, hogy eljusson a családokhoz, 
hogy lehet jönni. Sokáig azt volt, hogy mindenki azt hitte, hogy 
ide csak nagyon szegény családok járnak, akiknek nincs más le-
hetőségük. A védőnők nagyon sokat segítettek abban, hogy ez 
megváltozzon, mert megértették, hogy miről van szó. Az ő ha-
tásukra megjelentek azok az édesanyák, akik nem a szigorúan 
vett célcsoporthoz tartoznak. Ezek az édesanyák, akik bejöttek, 
látták, hogy szép, tiszta, ingergazdag a környezet. Látták, hogy 
olyan szolgáltatások tudunk kínálni, amik nem csak a mély-
szegénységben élő, vagy roma édesanyákat szolgálja, hanem 
mindenkit. Mindegyikük anya, ugyanazokkal a problémákkal, 
és habár mások és máshonnan jöttek, mindkét fél tud a má-
siktól tanulni, hiszen édesanyaként sorsközösség van közöttük. 
A roma anyuka is tud hasznos tanácsokat adni, gondoskodási 
attitűdjeiből akárkinek lehet tanulni, ugyanakkor az a követ-
kezetesség és felelősségtudat, ahogy egy másik anyuka tekint 
a gyermekére, azt a roma anyuka tanulhatja el, de ezek csak a 
közös beszélgetések, együttlétek során alakulnak ki. 

- Hogyan csatlakozhat egy édesanya a gyermekház csa-
patához és milyen szolgáltatásokat tud itt igénybe venni? 

- Semmi nem kell ahhoz, hogy valaki a küszöböt átlépje, 
nincs jogosultsági vagy rászorultsági elv, jöhet bárki, akinek 
kisgyermeke van, a gyermekház mindenki számára nyitva áll 
hétköznapokon reggel 8-12 óra között. Amikor belép ide egy 
új anyuka, a gyermekház vezetője tájékoztatást nyújt az igény-
be vehető szolgáltatásokról. Terjedelmes szakkönyvtárral ren-
delkezünk a gyermeknevelés területéről, amelyeket a szülők, 
de akár óvónők, pedagógusok is kölcsönözhetnek. Drámape-
dagógus által vezetett foglalkozásaink vannak, hetente fej-
lesztőpedagógus jár ki. Minden hétnek van egy rutinja, hogy 
pontosan mikor van itt a fejlesztőpedagógus, a pszichológus 
vagy a védőnő. Ezekről a gyerekház Facebook oldalán (htt-
ps://www.facebook.com/mosolyvargyerekhaz.kerepes) vagy a 
faliújságon keresztül is lehet tájékozódni. Ezek a programok 
ingyenesek.

Ugyanakkor a közös játék során a gyermek és az édesanya 
viselkedéséből a szakember már látja, hogy mit szeretne az 
anyuka vagy mire van szüksége. Nagyon komoly képzésen es-
tek át a munkatársak arra vonatkozóan, hogy ezt észrevegyék. 
Ennek során tudjuk finom módszerekkel megajánlani azokat a 
szolgáltatásokat, amelyre az édesanyának vagy a gyermekének 
szüksége van. Az elmúlt időszakban már kialakult egy bizal-
mi viszony a szülők és a dolgozók között, így fesztelenül lehet 
beszélni a problémákról, hiszen mindannyian anyák vagyunk, 
nők vagyunk. 

Venczel-Seres Anna

Vásároljon közvetlenül a gyártótol! 
Nyomtatókazetták, tonerek, tintapatronok 

kedvező árakon minden tipushoz, illetve 
vállaljuk nyomtatók másológépek 

forgalmazását, bérbeadását és szervizelését is! 
Nyomtatovásárlás esetén ingyenes szaktanácsadás, a késöbbi hor-
rorisztikus tonerköltségek elkerülése végett! Mailen vagy telefonon 

kérjen ajánlatot most, azonnal válaszolunk: 
nyomtatastechnika@gmail.com • tel.: +36 30 933-0653
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A Forrás Művelődési Ház rendezvényei, foglalkozásai
2144 Kerepes, Templom u. 3. Tel.: 28/560-360 www.kerepesmuvhaz.hu

ÁPRILIS 18. 
09.00-11.30 Vegyes vásár, 
16.00-18.00 Lilaakác Nyugdíjas 
Klubnap, 
16.00-18.00 Értéktár, 
18.00-19.00 Zumba, 
17.00-20.00 Ping-pong, 
17.00-19.00 Német nyelvtanfo-
lyam (kezdő)

ÁPRILIS 19. 
09.00-13.00 Masszázs, 
17.00-19.00 Aranyeső Nyugdí-
jas Klubnap, 
17.00-18.00 Citera oktatás, 
18.30-19.30 Aerobic, 
15.00-16.00 Szenior Akadémia 
Dr. Nemes György: Gyakori 
balesetek és kezelésük idős 
korban

ÁPRILIS 20. 
13.00-19.00 Masszázs, 
16.00-18.00 Német Önkor-
mányzat Klubnap,  
18.00-19.00 Zumba, 
17.00-20.00 Ping-pong, 
17.00-19.00 Német nyelvtanfo-
lyam (haladó)

ÁPRILIS 21.  
09.00-13.00 Masszázs, 
18.00-19.30 Városi Kórus, 
18.00-20.00 Pávakör
15.00-17.00 Senior tanfolyam

ÁPRILIS 22. 
13.00-19.00 Masszázs, 
17.00-18.00 Ovis balett, 17.00-
20.00 Ping-pong

ÁPRILIS 25. 
18.00-19.00 Zumba, 
17.00-20.00 Ping-pong, 
18.00-20.00 Művelődési Kör
17.00-19.00 Német nyelvtanfo-
lyam (kezdő)

ÁPRILIS 26.  
09.00-13.00 Masszázs, 
17.00-18.00 Citera oktatás, 
18.30-19.30 Aerobic,
17.00-19.00 Senior Ifi Klub

ÁPRILIS 27. 
13.00-19.00 Masszázs, 
16.00-18.00 Német Önkor-
mányzat Klubnap,  
18.00-19.00 Zumba, 
17.00-20.00 Ping-pong, 
17.00-19.00 Német nyelvtanfo-
lyam (haladó)

ÁPRILIS 28. 
09.-12.00 Vegyes vásár 
09.00-13.00 Masszázs, 
18.00-19.30 Városi Kórus, 
18.00-20.00 Pávakör, 
15.00-17.00 Senior tanfolyam

ÁPRILIS 29.  
13.00-19.00 Masszázs, 
17.00-18.00 Ovis balett, 17.00-
20.00 Ping-pong, 
17.00-19.00 Rejtvényfejtő Klub, 
17.00-18.00 Jeride Jásztóház 
19.30-20.30 Gymstick torna

MÁJUS 2. 
16.00-18.00 Lilaakác Nyugdíjas 
Klubnap,  
18.00-19.00 Zumba, 
17.00-20.00 Ping-pong, 
17.00-19.00 Német nyelvtanfo-
lyam (kezdő)

MÁJUS 3. 
09.00-13.00 Masszázs, 
17.00-19.00 Aranyeső Nyugdí-
jas Klubnap, 
17.00-18.00 Citera oktatás, 
18.30-19.30 Aerobic, 

MÁJUS 4. 
13.00-19.00 Masszázs, 
16.00-18.00 Német Önkor-
mányzat Klubnap,  

18.00-19.00 Zumba, 
17.00-20.00 Ping-pong, 
17.00-19.00 Német nyelvtanfo-
lyam (haladó)

MÁJUS 5. 
14.00-16.00 Vegyes vásár, 
09.00-13.00 Masszázs, 
15.00-17.00 Senior tanfolyam
16.30-18.30 Kézműves Szakkör 
(Molyoló, kéthetente) 18.00-
19.30 Városi Kórus, 
18.00-20.00 Pávakör, 
15.00-17.00 Senior tanfolyam

MÁJUS 6. 
13.00-19.00 Masszázs, 
17.00-18.00 Ovis balett, 17.00-
20.00 Ping-pong
19.30-20.30 Gymstick torna

MÁJUS 9. 
18.00-19.00 Zumba, 
17.00-20.00 Ping-pong, 
17.00-19.00 Német nyelvtanfo-
lyam (kezdő)

MÁJUS 10. 
09.00-13.00 Masszázs,  
17.00-18.00 Citera oktatás, 
18.30-19.30 Aerobic,
15.00-16.00 Szenior Akadémia 
Dr. Jászberényi József, Age-
izmus – idősekkel szembeni 
hátrányos megkülönböztetés

MÁJUS 11. 
13.00-19.00 Masszázs, 
16.00-18.00 Német Önkor-
mányzat Klubnap,  
18.00-19.00 Zumba, 
17.00-20.00 Ping-pong, 
17.00-19.00 Német nyelvtanfo-
lyam (haladó)

MÁJUS 12. 
09.-12.00 Vegyes vásár 
09.00-13.00 Masszázs, 
18.00-19.30 Városi Kórus, 

18.00-20.00 Pávakör, 
15.00-17.00 Senior tanfolyam

MÁJUS 13. 
13.00-19.00 Masszázs, 
17.00-18.00 Ovis balett, 17.00-
20.00 Ping-pong, 
17.00-19.00 Rejtvényfejtő Klub, 
19.30-20.30 Gymstick torna

MÁJUS 16. 
16.00-18.00 Lilaakác Nyugdíjas 
Klubnap, 
18.00-19.00 Zumba, 
17.00-20.00 Ping-pong, 
17.00-19.00 Német nyelvtanfo-
lyam (kezdő)

MÁJUS 17. 
09.00-13.00 Masszázs, 
17.00-19.00 Aranyeső Nyugdí-
jas Klubnap, 
17.00-18.00 Citera oktatás, 
18.30-19.30 Aerobic, 

MÁJUS 18. 
09.00-11.00 Vegyes vásár 
13.00-19.00 Masszázs, 
16.00-18.00 Német Önkor-
mányzat Klubnap,  
18.00-19.00 Zumba, 
17.00-20.00 Ping-pong, 
17.00-19.00 Német nyelvtanfo-
lyam  (haladó)

MÁJUS 19. 
09.00-13.00 Masszázs, 
15.00-17.00 Senior tanfolyam
16.30-18.30 Kézműves Szakkör 
(Molyoló, kéthetente) 18.00-
19.30 Városi Kórus, 18.00-
20.00 Pávakör, 15.00-17.00 
Senior tanfolyam

MÁJUS 20. 
13.00-19.00 Masszázs, 
17.00-18.00 Ovis balett, 17.00-
20.00 Ping-pong, 
19.30-20.30 Gymstick torna

Szilasligeti Közösségi Ház 
állandó rendezvényei, foglalkozásai

2145 Kerepes, József A. park 3.  tel.: 28/2560-360 www.kerepesmuvhaz.hu
HÉTFŐ 
10.00-11.00 Zsip-zsup torna, 
14.00-16.00 Szilasligeti Kul-
turális Egyesület Klubnap
17.15-18.00 Show tánc (ovi-
soknak), 
18.00-19.00 Show tánc 
20.30-22.00 Hit Gyülekezete 

KEDD 
08.30-10.00 Etka Jóga, 

13.00-16.00 Ping-pong, 
16.30-19.00 Pompon Rocky, 
19.00-22.00 Civilek

SZERDA 
10.00-12.00 Baba-mama Klub, 
14.00-16.00 Szilasligeti Kult. 
Egyesület Klubnap,
17.15-18.00 Show tánc (ovi-
soknak) 
18.00-19.00 Show tánc

CSÜTÖRTÖK 
08.30-10.00 Etka Jóga, 
13.00-16.00 Ping-pong, 
16.30-18.30 Pompon Rocky,
18.30-20.00 Etka Jóga

PÉNTEK 
16.30-17.30 Német nyelvtan-
folyam (ovisoknak) 
19.00-21.00 Székelykör

SZOMBAT 
15.00-18.00 Együtt Egymásért 
Nyugdíjas Klubnap

VASÁRNAP  
09.00-10.00 Református Isten-
tisztelet
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AZ ÉRTÉKREND HALÁLA
-  itthon, Európában -

Remélhetőleg nem a tévutak bizonytalanságával terhelt 
képzeletem, vagy a végtelenben szárnyaló elmém űz velem 
tréfát, amikor az alábbiakat papírra vetem. Ugyanakkor azt 
is szeretném, ha eszmefuttatásom kevés igazságtartalommal 
bírna, és írásom csak a félbolond világ realitásainak egyféle 
tükörképe lenne. Úgy érzem ugyanis, hogy valamilyen ka-
tasztrófa előérzetének örvényében forogva szédülök. Mert azt 
gondolom, - természetesen történelmi léptékkel mérve -, hogy 
a keresztény alapú Európa tartópillérei az összeomlás határán 
vannak, hiszen az életünket teljesen behálózó rengeteg hazug-
ság következtében különféle öngerjesztő folyamatok indultak 
be, amelyek tovább bomlasztják az igazságba, és a keresztény 
humanizmusba vetett hitet, amely évszázadok óta az építő és 
összetartó ereje az európai társadalmaknak. 

Ha kritikával illetem azt a szemétdombot, ahol szakmány-
ban gyártják a liberális szellemiségű hazugságokat, akkor a 
„nyugati” médiumokkal kell kezdenem. Azok a szellemi verő-
legények már régóta arra kapják az utasítást és a fizetést, hogy 
a mindenkori igazságot elhazudják, és félrevezessék a lakos-
ságot. Emlékezzünk a közelmúlt kölni eseményeivel kapcso-
latos hazudozásra! Hazaárulást a sajtószabadság nevében sem 
szabadna elkövetni, mert csak félelemmel teli káoszt teremt. 

Ráadásul ezek az álhírgyártó médiumok rendre félretájékoz-
tatják a tisztességes szándékú emberjogi szervezeteket is. Még 
egy példa:- Évtizedeken keresztül egész Európában a munka-
kerülőket munkanélkülinek hazudva riogattak, most pedig a 
bőkezű szociális rendszerek bűvöletével az idegen élősködők 
százezreit hívták rá Európára, - hirtelen rádöbbenve talán -, 
hogy mégis milliók részére van munkalehetőség? 

- Aztán szakemberek helyett megjöttek a terroristák.    - És, 
ha valamelyik ország védekezik az árkon - bokron át beözönlő 
idegenek vonatkozásában, azt a szintén élősködő spekulánsok 
nem tisztességes szándékú szervezetei azonnal megbélyegzik. 
Például, a Magyar Helsinki Bizottság, ahányszor csak tehette, 
mindig ártott hazánknak. Aztán láthatjuk, hogy a liberálisok 
egészen bele vannak betegedve, amikor az önmagukhoz igazí-
tott „demokrácia” működni kezd! Mert hideglelés gyötri őket, 
amikor népszavazást akarnak tartani valamilyen, általuk ép-
pen nem preferált kérdésben, legyen annak a helyszíne bárme-
lyik európai ország. És eleve, miképpen lehet egy ország népé-
nek szavazási jogosultsága, vagyis önálló döntése alkotmány 
- ellenes? Beteges gondolkodásukkal úgy vélik, hogy csak az 
demokratikus, amit ők tartanak annak. A normális társadal-
mi rend bomlasztásának tükre még, hogy például a vezető 

svéd pártok tipikus áljobboldali, liberális tákol-
mányok. Aki nem ért velük egyet, az homofób, 
fasiszta, rasszista, ilyesmi. Eközben többnyire 
ennek az ellenkezője az igazság, vagyis pontosan 
a megbélyegzők a hazaárulók, és a fajgyűlölők! 
Természetesen minden ilyen „nyugati”mocsok-
nak megvannak a hazai rajongói is, akik Brüsz-
szelbe járnak bolsevik barátaikhoz hazánkat 
elárulni. Ugyanezek a törpepárti élőlények tün-
tetnek a betelepítési kvóta mellett. Ideje lenne 
már az alaptörvényben rögzíteni és definiálni a 
hazaárulás fogalmát. 

Tehát, a hazai balos pártok és médiumok 
sem tétlenkednek a tőlük már megszokott, rö-
geszmés eltökéltséggel képviselt hangulatkel-
tésben. Többnyire egy jól ismert, nemzetközi 
spekuláns pénzeli különféle akcióikat. Egyetlen 
példa: - Hír.ma – origo – blog.net. Itt a szeny-
nyes lelkű elkövető azt írta terjedelmes cikkében 
az új személyi igazolvány kapcsán, miszerint a 
hátlapjára rá van írva, hogy „Külföldi utazásra 
nem jogosít”.  Azonnal előkapva a szóban forgó 
új okmányt, természetesen nem találtam rajta 
semmiféle korlátozást jelentő írást. Úgy vélem, 
hogy a kontroll nélküli indulatok világában az 
ilyesféle hangulatkeltés csak addig folytatható, 
amíg be nem telik a pohár. Ha a kérdőjelekkel 
teli életünk káoszában a védekező érzékelés bé-
kés volta átalakul, akkor könnyen erőszakba tor-
kollhat a válasz. Szerencsére a magyar baloldal a 
padlón tartózkodik, és valószínűleg ott is marad, 
hiszen vezetőik csak annyi intelligenciával ren-
delkeznek, mint amennyivel egy interaktív ATV 
- s műsorba betelefonáló átlagos néző. Minden-
nek ellenére úgy hiszem, hogy ebben a túlzottan 
szabadelvű, és nyomasztóan képmutató világban 
az emberek a bajaik orvoslására mégis valami-
lyen spirituális válaszokat várnak. 

Gondolataim özönét lezárva köszönöm ked-
ves lakótársamnak, hogy elolvasta írásomat. 

KOVÁCS FERENC
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Gondolatok a Dicsőséges Tavaszi Hadjárat kapcsán
Mint minden évben, április 7-án ismét megérkeztek a Huszárok Kerepesre, ugyan úgy, ahogy az 1849-ben 
is ezen a napon történt. A Damjanics vezette honvéd csapatok űzték maguk előtt a labancokat, s csatáról 
csatára szorították őket egyre nyugatabbra, (végül egész Magyaroszágról hazakergették őket). Az isaszegi 
győzelem után tovább menekültek a császárhű erők a huszáraink elől Vác irányába, ott zajlott a következő 
küzdelem a Gombás patak hídja körül. A honvéd csapatból Gödöllő elhagyása után azonban kivált egy ki-
sebb törzs, amely Budapest felé indult megtévesztő szándékkal, mert akkor még Buda osztrák kézen volt. Ez, 
a főseregről levált egység előbb Mogyoródot, részben Kerepest érintette, innét azonban már nem a főváros, 
hanem Fót Dunakeszi felé haladt tovább. Átkeltek a Dunán, s a Szenténdrei-szigeten haladtak észak felé, 
majd Vácnál, visszatérve a Duna bal partjára csatlakoztak - még éppen időben - a többi csapattesthez, hogy 
ismét csapást mérjenek az osztrákokra. 
Ezt a hagyományt élesztették föl - immár 28 éve - hagyományőrző lovasok. A Kerepest érintő csapat kapitá-
nya, Ferenczi János egy elhangzott kérdésre: “Miért éri meg ez maguknak?”, a következő gondolatokat vetette 
papírra.                                                                Megszívlelendő olvasmány minden MAGYAR számára. (a szerk.)

Tollat ragadtam, habár nem kenyerem az írás, de úgy 
érzem, vannak bennem felgyűlt gondolatok, melyeket sze-
retnék megosztani másokkal is. Méghozzá a hagyományőr-
zéssel, pontosabban a lovas hagyományőrzéssel és ünnepe-
inkkel kapcsolatban.

Mindenki hoz magával az ősei által egy bizonyos geneti-
kai adottságot, ami később úgy tudja befolyásolni az életét, 
hogy ő azt nem sejti, dolgokat tesz maga körül, mert azt 
érzi, hogy ez neki természetes, veleszületett vagy akár belső 
kényszer veszi rá. Hát így vagyok én a lóval. 

Nagyapámtól örököltem ezt a vénát, úgy, hogy őt magát 
nem is ismertem. Teszek olyan dolgokat, amire mindig azt 
mondta anyám vagy mondták nagybátyáim „fiam, te tisz-
tára nagyapád vagy!” Négy-öt éves koromban, abban a kis 
határ menti településen, - ahol születtem - a legnagyobb ün-
nep augusztus 20-a volt. Ekkor a földműves gazdák lovaikat 
díszes hintóba fogva a kocsma, a kultúrház, és a templom 
közt hajtották lovaikat kicsinosítva a fogatokat, feldíszítve, 
ruhájuk falusiasan, de szépen kifényesítve. Le és felvágtában 
hajtottak, vitték az embereket és minden olyan meseszerű-
en szép volt. Az addig iga elé fogott lovak megtáltosodtak, 
ragyogtak a paták és a szerszámok. Szálltak a lószerszámra 
kötött színes krepp papír csíkok. Ezt tette a hétköznapokból 
kitörni vágyó, ünnepét méltón megtartani akaró egyszerű 
magyar ember, aki örömmel mutatta meg féktelen jókedvét, 
értékeit, díszes fogatát, viseletét, hagyományát, amely bol-
dog érzéssel töltötte el. Én a mai napig ezt keresem.

Teltek múltak az évek. Elvetődtem Vácra, ahol mindig 

megcsodáltam a város ele-
jén álló emlékművet. Mi-
kor elolvastam a rajta lévő 
szöveget, kiderült, hogy az 
emlékmű az 1849-es tavaszi 
hadjárat váci dicsőséges győ-
zelme miatt áll ott. De nem 
csak itt van ilyen, hanem Is-
aszegen, Tápióbicskén, sőt a 
tavaszi hadjárat többi híres 
csatájának helyszínén is. A 
„megbabonázott” kisfiú már 
felnőtt, és elég erősnek érez-
te magát arra, hogy hasonló 
gondolkozású bajtársaival 
megidézze a múltat és büsz-
kén elevenítse fel a régmúlt 
idők nemzeti értékekkel újra 
nagyszerű, de sokáig meg 
nem tartott ünnepsorozatát, 
a Tavaszi Hadjáratot. Tettük 
ezt 1988-ban először önzet-
lenül, majd azóta minden 

évben. A kezdeti nyolc főből a létszám több százra is felduz-
zadt, pláne egy-egy híresebb csata helyszínén. 

De a lényeg, hogy a hadjárat dagad és a megérintett 
települések száma is nő, így egyre több fiatalhoz jut el, és 
érint meg a hagyományőrzők lelkes serege. És itt térnék 
ki a lényegre, hogy szerintem igen is fontos, hogy a fiata-
lok lássák a régi idők dicső katonáit, huszárait. Jelenlétük, 
csatáik felérnek egy-egy élő történelemórával, ahol sokkal 
színesebben látják és élik meg a régi idők eseményeit. A jö-
vőt tekintve talán őket is megérinti az a belső érzés, hang, 
tudat, amely egy életen át elkíséri őket, de mindig észben 
fogják tartani, hogy milyen büszke, katonás nép is a magyar 
és hogy büszkének kell lennünk a múltunkra és méltón tisz-
teljük a nemzeti ünnepünket. 

Minden bántás és sértés nélkül kérdezem egy-egy tele-
pülés vezetőjétől, kultúrfelelősétől, hogy hogyan látják a ha-
zafias nevelés jelenlegi helyzetét. Lehet, hogy az én esetem 
kirívó, de tudom, hogy igen sok fiatal azért van a soraink 
közt, mert látott már minket, hagyományőrzőket valahol és 
követni akarták a példánkat. Megérezték a belőlünk áradó 
tiszta nemzeti érzést és követni valónak látták.

Kérem, tegyék tehetővé a hagyományok ápolásának fo-
lyamatosságához szükséges segítség megadását, hiszen mi 
jó úton járunk, és ha ez a fajta viselkedés fontossá válik, ak-
kor ez szerintem minden befektetett pénzt megér. 

Ferenczi János 
hagyományőr őrnagy 


