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ELMŰ zárlat
Ahhoz, amit az áramszolgáltató a nagy vihart követően tett, illetve nem tett, ahhoz pofa kell, és az ELMŰ-nek volt képe 

hozzá. Tudom, sok helyen nem volt áram, de így lerázni a jónépet, mint ahogy ők lerázták magukról, az felháborító. Elsőként 
hívjuk a hibabejelentőt, ekkor gépi hang közli, hogy nyomjuk a 2-es gombot. Ott közlik, hogy mondjuk be az azonosító szá-
munkat. Ha nem történik semmi, akkor hívjunk egy másik számot. Hívtuk, az pedig közölte, hogy 2013. óta mobiltelefonról 
nem ezt, hanem egy másik számot kell hívni, csörgessük őket vonalas telefonon. Könyörgöm, hogyan váltson vonalas szám-
ra az akinél már két napja nincs áram a lakásában. Ha valakinek mégis sikerült élő elműs emberrel beszélni, az csak annyit 
mondott, hogy felvette a hibát, majd intézkednek. Mikor? 

Kerepesen a szerda délutáni vihart követően volt utca, ahol pénteken délelőtt még nem volt áram. Gondoljuk az idősekre, 
betegekre, kisgyerekekre, vagy a mélyhűtőkre. Mennyi idegeskedés, mekkora kár! 

Az ELMŰ mossa kezét, illetve megtesz minden tőle telhetőt. De ha csak ennyi telik tőle, az szégyenletes, ráadásul 
kártérítésre sem számíthatunk, és nehezebb elérni őket, mint a miniszterelnöki titkárságot. Visszaél a bizalommal, szakmai 
kötelezettségével. 

„Hálából”, meg a tehetetlenségtől áthatva, minden elműsnél ki kellene kapcsolni a villanyt, csak úgy váratlanul, három-négy 
napra. Ők vajon kit hívogatnának? És mit gondolnának a saját maguk munkájukról, a segédmunkástól a vezérigazgatóig? 
Aztán pedig megalakítanánk az áramkommandó után az áram nélküli kommandót, lenne munkájuk bőven. Ne csak azokat 
büntessék, akik lopják, hanem azokat is, akik nem adják az áramot. 

(franka)

Ahogy az történt a tél végén, ismét 
jött egy vihar és bár most jeget nem kap-
tunk, de a hatalmas szél fákat döntött ki, 
az esővíz elárasztotta a mélyebben fekvő 
utakat, még a HÉV síneket is, s több fát 
tört ketté, ami miatt a közlekedés né-
hány órára lehetetlenné vált még a főbb 
utakon is..

A riasztásra a Közszolgáltató Kft, a 
polgármester és többen mások siettek a 
károk elhárítására, a közlekedési lehe-
tőségek visszaállítására. Természetesen 
a legfontosabb feladatokkal kezdték, de 
az utakra kisodrott hordalék eltávolítása 
több napra elhúzódott. Bizonyos körze-
tekben az áramszolgáltatás is leállt, ami 
még a harmadik napon is akadozott. Ez 
utóbbival kapcsolatban lásd polgármes-
ter úr alábbi elégedetlen véleményét.

Klacsán István, a Kft vezetője így ösz-
szegzi a történteket

Hatalmas vihart és hatalmas esőt 
kaptunk, „az eső vízszintesen esett!”. Is-
mervén Kerepes domborzati viszonyait 
nem csoda, hogy rengeteg helyen mos-
ta el az útszegélyt, mosta alá a szilárd 
részeket a hömpölygő vízáradat. A vi-
har fákat tört ketté, amelyek az utakra 

dőltek, hullottak. Különösen a Lázár 
Vilmos utcában, a Szőlő utcában és a 
Mogyoródi úton okozott ez útakadályt. 
Hiába hívtuk a tűzoltókat nem tud-
tak jönni, így éjjel magunknak kellett 
megoldani a Mogyoródi út közlekedé-
sét, pedig  volt, fa ami villanyvezetékre 
dőlt. Mindent a saját dolgozóinkkal és 
a gépparkunkkal végeztünk, most már 

inkább már csak az útra került horda-
lék eltávolítása történik. Áramszünet is 
okoz gondot, de sem az áramszolgálta-
tót, sem a tűzoltókat nem tudtuk moz-
gósítani.

Összesített adatokat, létszámokat, 
munkaórákat még nem tudok mondani, 
majd csak utólag számolgatunk, most a 
helyreállítás a fontosabb. 

Ez a vihar sem kerülte el Kerepest!
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Tevékenységünk legnagyobb vívmánya, 
hogy befejeződik ez az óriás beruházás, 
amely egymilliárd-egyszázmillió Ft- 
uniós pénzből valósul meg. Július 15-én 
adják át a korábbi Szilasvíz telephely in-

gatlanán megépült új központi épületet, 
majd megkezdődik a próbaüzem és vár-
hatóan őszre már minden kerepesi és 
kistarcsai lakásban egészséges ivóvizet 
engedhet ki az ember a csapból. Ezzel 

együtt a korábbi nyarakon sok bosszan-
kodásra okot adó víznyomás ingadozás is 
megszűnik, a legmagasabb pontokon is.

Minden Kedves Kerepesi Lakosnak kel-
lemes nyarat, pihenést kívánok!

Franka Tibor polgármester 

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, kerepesivelemeny@gmail.hu, telefon: 06-30-335-9050. 
Anyagleadási határidő: tárgy hó 5-e. 

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

A Katolikus Egyház segít!
Kerepesen az utóbbi 8 esztendőben a Katolikus Egyházzal kitűnő az Önkormányzat kapcsolata. Ténykedésünk egymás 
elismerésén, megbecsülésén, tiszteletén és segítésén alapul. Az Egyháztanács - Frajna esperes úrral az élén - nagyvonalú, 
igazán keresztény hozzáállással fogadta kérésemet, mely az iskolai férőhelyek biztosítása volt. Hála Istennek, ősztől 4 első 
osztály indul, így kevés a tanterem. A fenntartóhoz bejelentéssel éltünk és kiemelt sürgősséggel kérjük az iskolánk bővítését, 
amely többszáz milliós beruházás lenne. Igen ám, de addig sem szeretnénk az elsősöket más iskolába utaztatni, s minden 
igyekezetünk ellenére két tanterem csak a könyvtár ideiglenes elhelyezésével alakítható ki. Az egyházi tulajdonban lévő régi 
iskolaépület tűnik a legjobb és egyben a költséget leginkább kímélő megoldásnak. 
A képviselő-testület felhatalmazásával mentem a gyűlésre, ahol a sok-sok gondot felemlegetve, mégis humánus megértéssel 
fogadták, és beleegyeztek, hogy az épületen szükséges milliós festési, tetőjavítási és más munkák elvégzését követően, havi 
pár tízezer forint bérleti díj fejében a könyvtár oda költözhessen. 
A megoldás nem végleges, de annál nagyobb örömet okoz elsősorban a sok kisiskolás érdekében. A város fejlődéséért érzett 
közös gondoskodás és a segítő szándék találkozott ismét össze ezen a beszélgetésen. 
Tisztelt Esperes úr és Tanácstagok, Kerepes Város nevében köszönöm!

Franka Tibor polgármester

Ívóvíz minőségjavító projekt

Az önkormányzat időszerű feladatai
Buszközlekedés
A buszközlekedés gondját egyesek igen erősen fel-
tupírozták, aláírást gyűjtöttek miatta. A képvise-
lő-testület ezt tapasztalva munkacsoportot hozott 
létre, mely megvizsgálta a járatok kihasználtságát. 
Felmérték és beigazolódott, hogy nagyon kevesen 
utaznak a járatokon, a buszjáratok kihasználtsága 
rendkívül alacsony, emiatt évente több mint 10 mil-
lió Ft-al kell megtámogatni az üzemeltetőt a város 
költségvetéséből, mert az eladott jegyek ára messze 
nem fedezi a költségeket. 
A munkacsoport egyeztetve a buszvezetővel kidol-
gozza az utazni vágyók igényekhez a lehető legjob-
ban alkalmazkodó menetrendet.  Lényeges lépés 
az is, hogy új, kisebb buszt állíttattunk járatba. A 
kisebb üzemanyag fogyasztása miatti megtakarítás 
ugyan nem jelentős, azonban könnyebben közleke-
dik, be tud fordulni a szűk helyeken is, így lehetőség 
nyílt rá, hogy bekapcsoljuk  a körjáratba Széphegyet 
is. Alkalmas ez a kisbusz arra is, hogy a gyerekeket 
úszásoktatásra hordja, s ráadásul alacsony fellépős, 
így a nehezebben mozgók is könnyebben tudnak 
felszállni rá.

Négy első osztály elhelyezése 
az iskolában
Az iskolában ősztől négy első osztály indul. Az osztályok számának 
emelkedése (csak egy nyolcadikos osztály megy ki) miatt további tan-
termekre van szükség. Az elmúlt években 40 millió Ft-ot költöttünk az 
iskolaépületre, ablakokat cseréltünk, tantermeket festettünk, parkettát 
cseréltünk, fűtést-világítást javítottunk. stb. Az iskolát ma is mi üzemel-
tetjük annak minden költségével együtt, de a fenntartó ma már az állam. 
Most négy új tantermet kellene létesíteni. Ebből kettőt a szertárak, és a 
tanári helyén ki tudunk építeni a nyáron, ez egy 5 millió Ft-os beruhá-
zás. A további két hiányzó tanteremhez keressük a megoldást.  Kértük 
a fenntartó segítségét az iskola bővítéséhez, melyet támogat Pánczél Já-
nos, a tankerület vezetője és Vécsey László országgyűlési képviselő is. 
Ez a beruházás azonban meghaladhatja az 500 millió Ft-ot is, amelyhez 
kormánydöntés szükséges. Ehhez azonban több idő kell, nekünk viszont 
már szeptemberben el kell helyeznünk a gyermekeket. Bérelhetnénk 
mobil tantermeket, ki is néztünk ilyet, de érthető okok miatt ettől a szü-
lők idegenkednek. A fenntartó pedig elszállíthatná környező települé-
sekre azokat a gyerekeket, akinek itt nem jut hely, de ezt semmiképpen 
nem  tartjuk elfogadható megoldásnak. Több elképzelést követően végül 
a legjobb megoldáshoz a Katolikus Egyház segített minket. Lásd az aláb-
bi, keretes részben leírtakat.
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ReNdKíVüli KéPViselő-testületi ülés
2015. június 19.

KéPViselő-testületi ülés
2015. június 30.

Ideiglenes iskolai tantermek

Franka Pál Tibor polgármester ismer-
tette, hogy közel 800 iskolás korú gyer-
mek él Kerepesen, ebből 8 évvel ezelőtt 
270-en, szeptembertől 420-an járnak 
majd az iskolába. Ez előrevetíti azt is, 
hogy a Hivatalnak legkésőbb jövőre ki 
kell költöznie a jelenleg használt helyisé-
gekből. A helyzet megoldása érdekében 
Balogh miniszter úrhoz fordul, kérve az 
iskolabővítés támogatását, Vécsey László 
országgyűlési képviselő egyetértésével. 
A térségben három iskola bővítése sze-
repel kiemelten a központi tervekben, 
Kerepes, Nagytarcsa és Szada. 

A határozat szerint az iskolások őszi 
elhelyezése érdekében ideiglenes megol-
dásként, kulturált konténeres tantermek 
bérléséről döntött a testület. Időközben 
azonban a Katolikus Egyház segítségé-
vel jobb megoldást sikerült találni. Erről 
lásd Polgármester úr tájékoztatását az 
előző oldalon.

Nyilatkozat a bevándorlással
kapcsolatban 

A képviselő-testület tagjai elemezték 
a hazánkat és Európát ellepő menekül-
táradat okait és a helyzet kezelésének 
lehetőségeit, majd elfogadták az alábbi 
nyilatkozatot.

Az ország biztonsága, benne Ke-
repes biztonsága arra figyelmeztet, 
hogy ki kell állnunk hazánk és váro-
sunk eddig elért fejlődésének érdeké-
ben az illegális gazdasági bevándorlás 
megfékezése, illetve ellehetetlenítése 
mellett. Településünkön a máshonnan 
érkezők nélkül is komoly gondot okoz 
a munkahelyteremtés, illetve a szoci-
álisan perifériára szorultak állandó és 
kényszerű segítése. Riasztó adat, hogy 
idén a mai napig 50.400 fő érkezett 
Magyarországra. Nem tudunk boldo-
gulást ígérni, főként pedig biztosítani. 
Az sem nyugtat meg minket, hogy a 
bevándorlók más országokba óhajta-
nak tovább menni, mert onnan hoz-
zánk toloncolják őket vissza. Mivel a 
tömeges bevándorlás elsősorban nem 
valódi üldöztetésről, hanem gazda-
sági boldogulásról szól – sok esetben 
üzleti és politikai haszonszerzést re-
mélve –, ezért Kerepes Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete egyetért 
és támogatja a Kormányzat dönté-
sét, amely értelmében Magyarország 
érintett határszakaszán csakúgy, mint 
a többi érintett uniós ország határa-
in kerítést kell építeni, és a gazdasá-
gi migránsokat vissza kell küldeni. 

Kerepes Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete ugyanakkor érzékeli 
a fejlett világ súlyos felelősségét, ezért 

felszólítja a Magyar Kormányt és rajta 
keresztül Európa vezető államait és az 
Egyesült Államokat, hogy haladéktala-
nul tegyenek lépéseket annak érdekében, 
hogy enyhüljenek a világban a menekül-
teket útnak indító hatalmas feszültségek, 
a globális szociális egyenlőtlenségek és a 
pusztító háborúk. Annál is inkább köve-
teli, mert ezen országok többsége nem is 
olyan régen még gyarmatként kezelte és 
hasznát húzta ezeknek a kritikus térsé-
geknek. 

Kinyilvánítja, hogy minden egyes 
emberért felelősséggel tartozunk, a me-
nekültekért, az éhezőkért, az elnyomot-
takért ugyanúgy, mint saját nemzettár-
sainkért. Helyes önvédelmi törekvéseink 
ugyanakkor biztosítják számunkra, hogy 
hazánkból minél kisebb mértékű legyen 
az országunk működését is veszélyeztető 
gazda-sági elvándorlás. 

Kerepes Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkéri Magyarország vala-
mennyi önkormányzatát és nemzetiségi 
önkormányzatát, hogy csatlakozzon és 
saját döntésével is erősítse meg Kerepes 
Város Önkormányzatának határozatát.

Kerepes Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy e döntést haladéktalanul juttassa el 
Orbán Viktor miniszterelnök úr titkár-
ságára.

Franka Pál Tibor polgármester üdvözölte a megjelenteket, tájékoztatást adott az Önkormányzat mintegy 140 millió forintos, 
jó anyagi helyzetéről, a Hungaroring támogatásával kivitelezett beruházásokról, a metróvonal meghosszabbításának főváros által 
elfogadott szándékáról, továbbá megdicsérte a Hivatalt, a kormányhivatali átfogó ellenőrzés nagyon jó minősítése okán. Köszön-
tötte Pánczél János tankerületi igazgatót, aki az iskola bővítés ügyében érkezett..

Bondorné Kisbenedek Éva beszámolt a lezajlott kormányhivatali átfogó ellenőrzésről, mely szerint a munkát a jogszabályok-
nak megfelelően végzi a Hivatal, az ügyfélközpontúság érvényesül. 

Napirend előtti felszólalásban Gombkötő Róbert tájékoztatta a Testületet a Flór Ferenc Kórház előtti fizetős parkoló ügyében 
folytatott levelezéséről, az eredményekről, s a kórházigazgató jegyzőkönyvhöz csatolt tájékoztatásáról. Jelenleg a téma megtár-
gyalása folyik az érintett önkormányzatoknál, a feladatot folytatja.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
Az Óvoda Alapító Okiratá-
nak módosítása 
Lengyelné J. Mária ismertet-
te, hogy megtörtént a beirat-
kozás, minden kerepesi gyer-
meket felvettek. A képviselők 
megszavazták az alapító ok-
irat módosítását.

A pénzbeli és természetbe-
ni szociális ellátások helyi 
szabályozásáról szóló ön-
kormányzati rendelet mó-
dosítása
A rendelet módosítását elfo-
gadták. 

A településképi bejelenté-

si eljárásról szóló rendelet 
megalkotása 
A testület megalkotta a ren-
deletet.

Kerepes Város Fenntartható 
Fejlődés Helyi Programja
Az elhangzott módosítások-
kal elfogadták a tervezetet.

Belső ellenőri intézkedési 
terv 
A Képviselő-testület elfo-
gadta Kiss Ferenc belső el-
lenőrzési vezető intézkedési 
terveit.

Az Iskolai belső átalakítás 

költségei, iskolabútorok be-
szerzése 
Franka Pál Tibor ismertet-
te, hogy az önkormányzat 
nem tudna végrehajtani egy 
félmilliárdos beruházást, de 
nem is feladata. A fenntartás 
az állam feladata, s a Kor-
mánynak kell döntenie a bő-
vítésről, melyet a KLIK is és 
Vécsey László országgyűlési 
képviselő is támogat. 
Pánczél János örömtelinek 
minősítette a tanulói létszám 
növekedését, egyetértett az 
iskolabővítés szükségessé-
gével. Elfogadta, hogy 4-6 
tanterem építése indokolt, de 

ez ebben az évben nem tud 
megvalósulni. A Polgármes-
ter kérdésére vázolta, hogy ha 
a működtető önkormányzat 
nem tud biztosítani helyet, 
akkor elszállítják máshová a 
gyerekeket. Franka Pál Tibor 
leszögezte, hogy azzal nem 
értenének egyet. Polgármes-
ter úr ismertette, az új osztá-
lyok berendezése 1,7 millió 
Ft-ba kerül, melynek előte-
remtéséhez kérik a fenntartó 
segítségét.
A döntés értelmében elfo-
gadták Nagy László igaz-
gató úr javaslatát az Iskola 
épületének belső átalakítási, 
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karbantartási munkálatai-
ra vonatkozóan. Az iskola 
belső munkálatainak elvég-
zésével, valamint a többlet 
eszközök, berendezési tár-
gyak beszerzésével a Kere-
pesi Községszolgáltató Kft-t 
bízták meg.

Tájékoztatás az Iskola bőví-
tésének fenntartói támoga-
tási helyzetéről 
A Polgármester javaslatára 
kérdéssel, illetve nyilatkozat-
tételi felhívással keresik meg 
a 0-14 éves korosztályú, kere-
pesi gyermekek szüleit. 

A polgármester szabadsága 
Az ütemezést a képviselők 
megszavazták

Ideiglenes szerződés a kö-
zétkeztetési feladatok ellá-
tására 
A jelenlegi szerződést 2015. 
szeptember 30. napjáig meg-
hosszabbítják.

Arza Bt. képviselőjének tájé-
koztatása az eddig elvégzett 
és tervezett munkálatokról
Pásztor György ismertette, 
hogy a cég már nem Arza 
Bt., hanem Mogyoródi Szö-
vetkezet néven szerepel. A 
Képviselő-testület elfogadta a 
Mogyoródi Szövetkezet kép-
viselője, Pásztor György által 
adott tájékoztatást.

Szőlő dűlő 6140/3 hrsz-ú in-
gatlan ajándékozása 
A Képviselő-testület elfogad-
ta a kérelmezők által az Ön-
kormányzat részére ajándék-
ba átadott 12 m² nagyságú 
területet, mely a szabályozási 
tervnek megfelelően útként 
funkcionál.

Ideiglenes iskolai tanter-
mekre vonatkozó pályázat 
eredménye 
A könyvtár területén két 
osztályt ki tudnak alakítani 
az állami döntésig. Emiatt a 
könyvtár ideiglenes elhelye-
zéséről tanácskoztak. A szóba 
került lehetőségek: a Szilasli-
geti Közösségi Ház, a Forrás 
Művelődési Ház fölső szintje, 
esetleg egyházi ingatlan bér-
lése.
G. Tóháti Ilona könyvtár-
vezető szerint napi 60-70 fő 
jár könyvtárba, jelenleg 600 
olvasójuk van, ennek fele a 

gyerek. A Képviselő-testü-
let legalább 2 tanulócsoport 
befogadására alkalmas helyi-
ségekkel történő ideiglenes 
bővítés érdekében a létesít-
mények bérletére lefolytatott 
beszerzési eljárást eredmény-
telennek nyilvánítja.
Döntöttek a könyvtár helyén 
két tanterem ideiglenes kiala-
kításáról, melyhez 1 millió Ft 
fedezetet biztosítottak. 
A könyvtárt a Katolikus Egy-
ház birtokában lévő Szabad-
ság úti régi iskolaépületben 
kívánják elhelyezni. Megbíz-
ták a Polgármestert, hogy 
tárgyaljon az egyház vezetői-
vel. Amennyiben ezt nem le-
het megoldani, akkor a Royal 
Station emeletén lévő helyi-
ség bérléséről tárgyaljon.

Önkormányzati intézmé-
nyekben történő kazáncsere 
A fenti célra kiírt pályázatot 
érvényesnek tekintették és a 
legalacsonyabb összeget, net-
tó 4.583.391.- Ft.+ Áfát kérő 
DORO BAU Kft-t bízzák meg 
a munkával.

Gyepmesteri pályázatok ér-
tékelése 
A Képviselő-testület felkérte 
a Polgármestert, hogy a már 
elfogadott Pályázati felhívást 
az Önkormányzat honlap-
ján tetesse közzé. A felhívás-
ra utaló hirdetés, legalább 1 
regionális, illetve legalább 2 
országos napilapban is jelen-
tesse meg. A pályázat benyúj-
tásának határideje
2015. augusztus 17. 12.00 óra 
legyen.

Önkormányzati honlap ki-
alakítására, rendszergazdai 
feladatok ellátására vonat-
kozó pályázat 
Liptay Gábor javaslatára a 
testület munkacsoportot ho-
zott létre a munkával kap-
csolatos megrendelői felada-
tokra, melynek tagjai: Farkas 
Domonkos, Vig János és Lip-
tay Gábor. 
A pályázatot érvényesnek 
nyilvánították és az összessé-
gében legkedvezőbb ajánlatot 
tevő PROMT-H Számítás-
technikai Kft. megbízásáról 
döntöttek.
A rendszergazdai feladatok 
ellátására kiírt pályázatot is 
eredményesnek tekintették és 
a legkedvezőbb ajánlatot tevő 

FLASH-COM Kft-t válasz-
tották. 

Beszámoló a Kerepes Város 
Szociális Alapszolgáltatási 
Központ 2014. évi munká-
járól 
A beszámolót elfogadták.

Beszámoló a település 
egészségügyi helyzetéről II. 
Dr. Mokos Zsuzsanna és dr. 
Dabasi András beszámolóját 
elfogadták. 

Tájékoztatás 
a nyári táborról 
Horváth Vera ismertette, 
hogy az önkormányzati hoz-
zájárulás 198 ezer forint, a 
térítési díjbevétel 330 ezer 
forint. A programokra 120 
ezer forint maradt. A kony-
hai személyzet biztosított. 
A tájékoztatást tudomásul 
vették. Egyben megdicsérték 
intézményvezető asszonyt a 
színvonalas lebonyolításért, 
amely nem is alapfeladata az 
intézménynek.

Bursa Hungarica pályázati 
beszámoló 
Liptay Gábor felmérése sze-
rint a támogatott 19 diákból 
18 jövőre is folytatja a tanul-
mányait. A Képviselő-testü-
let a 2016-os költségvetésbe 
1.575.000 Ft-ot kíván elkü-
löníteni a BURSA Hungarica 
pályázatok támogatására.

Az általános iskola és a házi-
orvosi, védőnői szolgálatok 
épületeinek üzemeltetési 
kérdései 
Az Általános Iskola, a Védő-
női Szolgálat, a házi felnőtt- 
és gyermekorvosi rendelő in-
tézmények működtetésének, 
üzemeltetésének feladataival 
a Kerepesi Községszolgáltató 
Kft-t bízták meg 2015. au-
gusztus 1. napjától.

Kérelmek behajtási enge-
dély alóli egyedi mentesség 
iránt, és adótartozók név-
sorának nyilvánosságra ho-
zatala 
A döntés szerint a kerepesi 
székhellyel, telephellyel ren-
delkező vállalkozásoknak 
már biztosított 50%-os ked-
vezményen túl további ked-
vezményeket nem kívánnak 
biztosítani, illetve a fizeté-
si kötelezettség alól egyedi 

mentességeket nem kívánnak 
adni.
Felkérték a polgármestert, 
hogy az Önkormányzat hon-
lapján és az önkormányzati 
újságban tegye közzé azon 
vállalkozások, illetve termé-
szetes személyek jegyzékét, 
akiknél 50.000 vagy 100.000 
forint feletti az adótartozás 
mértékét, ha a fizetési kötele-
zettségüknek 90 napot meg-
haladóan nem tettek eleget.

A Magtár téri rongálás kö-
vetkezménye 
Dr. Fila László aljegyző is-
mertette, hogy a Magtár téri 
játszóeszközöket megrongál-
ták, emiatt bírósági eljárásra 
került sor. 
A Képviselő-testület utóla-
gosan tudomásul vette, hogy 
a fiatalkorú I. T. Gy. és 4 fia-
talkorú társa ellen a rongálás 
miatti szabálysértési eljárás-
ban Franka Pál Tibor polgár-
mester – a képviselő-testület 
utólagos jóváhagyását igény-
lően, kizárólag az eljárás alá 
vontak fiatalkorúságára te-
kintettel -  hozzájárult ahhoz, 
hogy az eljárás alá vont fiatal-
korúakkal közvetítői eljárás-
ban megállapodást kössenek. 
Dr. Fila László jelezte, hogy 
pártfogó felügyeleten keresz-
tül fog történni az egyeztetés. 
Ha nem jön létre az egyezség, 
a bíróság tovább folytatja a 
szabálysértési eljárást.

Játszótéri eszközök cseréjé-
ről készített tájékoztatás 
A Képviselő-testület elfogad-
ta a játszóterek biztonságos-
sá tételéről, ezen belül a nem 
megfelelő minőségű és gazda-
ságosan nem szabványosítha-
tó játszótéri eszközök bruttó 
761.796 Ft összegben történő 
cseréjéről szóló tájékoztatást.

Játszóterek közvilágításával 
kapcsolatos munkálatokról 
tájékoztatás 
Jakab Mariann az előző pont-
ban jelzett megtakarítást, a 
38.000 forintot, az Alföldi téri 
játszótér körbekerítésére java-
solja költeni, valamint a mun-
kálatok befejezéséhez szüksé-
ges további 170.000 forintot a 
2015. évi céltartalék terhére 
kívánja biztosítani. Ezzel a 
játszóterek biztonságossá té-
telét célzó programjuk befeje-
ződik erre az évre.
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Közbeszerzési tanácsadóval
megkötött szerződésről 
tájékoztatás 
A Képviselő-testület tudo-
másul vette a polgármesteri 
tájékoztatást, mely a „Közét-
keztetési tevékenység ellátá-
sára irányuló beszerzés”-re 
és a „Kerepes város felszíni 
vízrendezését érintő, a víz-
gyűjtőre vonatkozó vízrende-
zési tanulmányterv készítésé-
re” vonatkozott.

Tájékoztató a Szabadság út 
és Mogyoródi út környeze-
tében lévő közterületi cso-
mópont rendezéséről 
Franka Pál Tibor elismeréssel 
beszélt a Kft. vezetéséről, az 
eltelt hónapok eredményéről, 
mely szerint lakossági meg-
rendelésekből saját bevételt 
is hozott a Kft. Klacsán István 
tájékoztatta a testületet, hogy 
az elmúlt 4 hónapban több, 
mint 2 millió forint saját be-
vételük keletkezett.

Tájékoztatás a Windhager
 Kft-vel megkötött
 módosító szerződésről 
A testület jóváhagyta a mó-
dosított és egységes szerkeze-
tű vállalkozási szerződést 

Tájékoztató a Polgármester 
átruházott hatáskörben ho-
zott határozatairól 
Tudomásul vették a 2015. II. 
negyedévre vonatkozó, rend-

kívüli települési támogatás 
ügyekben meghozott dön-
tésekkel kapcsolatos polgár-
mesteri tájékoztatót. 

Tájékoztató a lejárt határ-
idejű határozatok végrehaj-
tásáról 
A felsorolt határozatok vég-
rehatását túlnyomó részben 

elfogadták, kisebb részüket 
a következő havi jegyzékbe 
utalták.

Kerepesi Községszolgáltató 
Kft. telephelyének biztosí-
tása 
Kerepes Város Önkormány-
zata a Kerepesi Községszol-
gáltató Kft. részére végleges 

telephelyet keres a jelenlegi 
telephely alkalmatlansága 
miatt. Felkérték a Polgármes-
tert és a Főépítészt, hogy te-
gyenek javaslatot olyan meg-
vásárolható ingatlanokra, 
amelyekre közlekedési kap-
csolat létesíthető a tervezett 
310-es úthoz.

W. K.

FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN 
ELADÁSÁRA

Kerepes Város Önkormányzat (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.) a 54/2015. (III.31) 
sz. Kt. határozata alapján megvételre kínálja, az Önkormányzat tulajdonában álló üzleti 
vagyon részét képező, Kerepes, Mező utca 458/2 hrsz.-ú belterületi beépítetlen ingatlant az 
alábbiak szerint:
A telek adatai: kivett beépítetlen terület, szilárd burkolatú út mentén, nagysága : 845 m2 , 
közmű nélküli, a közművek (víz, csatorna, gáz, elektromos energia, telefon) az utcában az 
ingatlan előtt kiépítve. A terület 28/2014.(XII.19.) számú HÉSZ szerint Lke-1 kertvárosias 
övezetben található, beépíthetőség: 30%-os, oldalhatáron álló beépítési móddal, épületma-
gasság: 3 m-6 m között lehetséges, a zöldfelület legkisebb mértéke 50%-os.

Az ingatlan vételára: 9.000.000.-Ft
A vételárat szerződés megkötéssel egyidejűleg egy összegben kell megfizetni. 

A vételi ajánlatok benyújtási határideje: 2015. július 30. (csütörtök) 10 óra. Az ajánlato-
kat zárt borítékban, Kerepes Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2144 Kere-pes, 
Vörösmarty utca 2.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat Önkormányza-
ti ingatlan vásárlására”. A pályázat benyújtása postai úton is történhet a pályázat benyújtási 
határidőre történő beérkezésével. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vevő/k nevét, születési nevét, lakcímét, születési adatait, 
anyja nevét, adószámát. Több vevő esetén a tulajdoni hányad megjelölését és jogcímét (tu-
lajdonos, haszonélvező).
Az ajánlatokat a Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtási határ-időt 
követő testületi ülésén értékeli és dönt a nyertes személyéről.
A Polgármester a határozatról a pályázókat a döntést követően 8 munkanapon belül írás-
ban (e-mail, levél, fax) tájékoztatja.
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Így készült... ...ilyen lett a HÉV állomás lejárója Szilas felé
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Júniusban készült felújítások, beruházások

Van munka bőven a tér rendezésével

Lassan a múlté válik ez a sok földmunka, amely 
az tiszta, egészséges ivóvíz érdekében zajlott Frissen festett felezővonal

Az átjáró is rendben van!

A rendhez szükséges a 
vízelvezetési árok isA belülről is megszépült Szilasligeti Közösségi Ház
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A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete 1996-
ban kezdeményezte, hogy a köztisztviselői törvény 1992. július 1-jei 
életbe lépésének emlékére július 1-je legyen A KÖZTISZTVISELŐK 
NAPJA. Ezt a napot azóta megtartják az önkormányzatokban azok 
tiszteletére, akik a köz - azaz a lakosság - érdekében végzik egész év-
ben felelősségteljes munkájukat, hivatásukat. Ezen a napon az ország 
önkormányzatai nem nyitnak ki, az ügyfélfogadás szünetel, kivéve a 
rendkívüli eseteket, mint például az anyakönyvet érintő bejelentések. 
Magyarország többi önkormányzatához hasonlóan július 1-jén a kere-
pesi Polgármesteri Hivatal dolgozói is évről évre egy kisebb-nagyobb 
kiránduláson - nevezhetjük ezt csapatépítő tréningnek is – vesznek 
részt.
Így volt ez az idén is.  Autóbusszal utaztunk Visegrádra, ahol megcso-
dáltuk a szépen felújított fellegvárat, mely világelsőként adott otthont 
a közép-európai csúcstalálkozónak, melyet Károly Róbert hívott össze 
1335-ben. Vendégül látta és összebékítette az egymással amúgy igen 
feszült viszonyban álló cseh és lengyel királyt. A Thuróczy Krónika 
szerint Károly Róbert a mesésen gazdag ajándékokon kívül 500 leg-
finomabb arannyal megváltotta a lengyel király tartozását, amivel a 
cseh királynak tartozott. Ezen a csúcstalálkozón a három király eskü-
vel fogadta, hogy ha valamelyikük országát bármilyen támadás éri, a 
többiek azonnal fegyveresen a segítségére sietnek.
Utunk innét Esztergomba, koronázó városunkba vitt, ahol a megcso-
dáltuk a Bazilikát, majd kisvonattal robogtunk át a Mária Valéria hí-
don Párkányba, ahol egy kellemes kerthelységben pihentünk meg és 
fogyasztottuk el ebédünket. 
Végül a Duna felett átsétálva szálltunk újra buszra, hogy az hazahoz-
zon minket Kerepesre. 

Szép volt. Köszönjük!

Köztisztviselői Nap
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Az Arbo-Feszten Gödöllőn kiválóan szerepeltünk. Mint erről koráb-
ban beszámoltunk a Szlovákokkal közösen képviseltük Kerepest. Spe-
ciális molinó készült, a kerepesi templom képével és kerepesi matricá-
kat osztottunk szét a vendégeknek. A főzőverseny szakácsai és a táncok 
is nagy sikert arattak. A „Kisvirág sarkantyúsai”, a Pávakör és persze 
a Stammtisch táncosok, színvonalasan képviselték közösen Kerepest. 
Még egy főzőverseny első helyezés is belefért. Kertészné Manyika és 
Kiss Károly alpolgármester, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat el-

nöke vették át a serleget.
A Hirschgulasch auf Jäger Art (szarvas pörkölt vadász-
módra) és a hozzá tálalt sztrapacska, jól megfért egy asz-
talon, mint ahogy a kerepesi szlovák és német csoport is 
mellette. Köszönjük mindenkinek, a sikerért tett fárado-
zásait.
A NÖK Helvécián tett látogatást, ahol sok élménnyel és 
kapcsolattal gazdagodtunk. Na, nem Svájcban, hanem 
a magyarországi Helvécia településen jártunk, melyhez 
mondhatni „testvéries” szálak fűzhetnék Kerepest. Itt is 
Weber Ede munkájának és tetteinek gyümölcsét láttuk. 
Sajnos a Várkastély, amit ott épített családjának, nem 
Kerepesen épült. Tán, nem a TSZ- irodák megszokott, 
elhanyagolt, elkótyavetyélt, állapota jutott volna nekünk. 
Az Állami Gazdasággal egybeépült, egykor pompás, sok-
tornyos kastély, szebb napjai feledésbe merültek, épp úgy, 
mint nálunk is Weber Ede emléke. Nos, ezt felelevenítve 
Szász Andorné (Jutka) és Andor kutatásait megbecsülve, 
az NÖK, a svájci-német Weber kerepesi tevékenységét is 
szeretné bemutatni. 
Az egykori Kerepes első embere, nemcsak bíró és képvise-

lő volt, de a legnagyobb adófizetője is Kerepesnek. Legnagyobb érdeme nem is az, hogy létrehozta saját birtokán Helvécia telepet (Szilasligetet), 
hanem, az, hogy a szőlő legfőbb kártevőjének, a filoxérának ellenálló homoki szőlőt meghonosította Magyarországon és másik Pest megyei 
birtokán, Helvécián. Forró Marika néni sokat mesélt róla, de tán van még más valaki, aki tudna és szeretne beszélni nekünk a „svájci - gyütt-
mentről”. Várjuk.
A túljelentkezés a némettáborunkba, nem „egyszerűsíti” meg a kiskunmajsai buszos strandkirándulás szervezését. Sajnáljuk, ha idén nem jutott 
hely mindenkinek. Sokan későn adták le a jelentkezési lapot vagy nem fizették be az előleget. Akár 100 fő felett is lehetne tábort szervezni, 2-3 
turnusban? Elgondolkodtató, de sajnos a mi kis német önkormányzatunk feladatain ez túlnőne.        
Előterjesztés született egy „új” Kerepesrádió pályázati támogatásáról. Ez egyben a jelenlegi megszűnését vonná maga után. Polgármester úr 
ugyan levette a napirendről, de az előterjesztése szerint a Szlovák és a Roma Önkormányzat, az ÖKE és néhány kerepesi civil szervezet, nem a 
mostani, hanem egy „másik” rádiót támogatna. Nos mi, érthető okoknál fogva, mivel érdekeltségi körünk is ezt diktálja és a heti több mint 10 
német adásóra és a közérdekű műsorok okán is a jelenlegi helyi rádiót támogatjuk.

Mint képviselőnk Springer Krisztina a jelenlegi Kerepesrádió tulajdonos is elmondta testületi 
ülésünkön: Mindent elkövet, hogy a jelenlegi 97,1 tovább is megmaradjon a jelenlegi formá-
ban.
A „Juliális” utcabált a Mező utcában július 18-ára rendezzük. Mulatós zene, finom étel várja 
az érdeklődőket, sőt sztárvendégünk is lesz. Az ének iskolájának nyertesét, Farkas Zsoltit Kö-
vesdi Ákos, a Kerepesrádió népszerű műsorvezetője invitálta a kerepesi Mezőutcába. 16 órai 
kezdettel ismét fergeteges utcabál és közösségi élmény várható. Szervezők: Kusnyár Irénke és 
Héjja Panni, Stammtischklub/Facebook (NÖK)/. Most is várunk minden kedves érdeklődőt, a 
sört és a jó zenét kedvelőket.

Springer Friedrich 
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OVI- híradó
Csicsergő Óvoda

Csoportjaink ebben a hónapban az évzáróra és ballagásra 
készülődtek és nagy izgalommal várták a közös kirándulá-
sokat. Május 26-án a Süni és Méhecske csoport közösen ki-
rándult Budapesten, ahol egy kellemes hajókirándulás után 
megnézték a Mezőgazdasági Múzeum kiállítását és egy nagyot 
játszottak a Városligetben.

Június 3-án a Csiga csoport kiscsoportosai tartották évzá-
rójukat. A tanév során tanult dalokból, mondókákból, körjá-
tékokból álló csokrot a gyerekek nagy szeretettel adták elő a 
vendégeknek.

Június 4-én volt az évzáró ünnepsége a Delfin és Fecske 
csoportnak. Verseket, dalokat, táncokat, meséket fontak egy 
csokorba. A Fecske csoport a Szomorú királylány és a csoda-
furulya című verses mesét dramatizálta.

Június 5-én a Mókus és Mazsola csoport szerepelt. A Móku-
sok a Kiskakas gyémánt fél krajcárja című mesét dramatizálták 
nagy sikerrel. A Mazsolák sorra vették az év közben tanult né-
met és magyar énekeket, verseket, mondókákat.

Június 6-án tartották évzáróval egybekötött ballagási mű-
sorukat nagycsoportosaink (Süni, Méhecske, Teknős). A 
Teknősök egy mesét adtak elő németül, utána körjátékok kö-
vetkeztek és a végén lufik elengedésével búcsúztak. A Sünik 
meglepetésként levetítettek egy kisfilmet, amit 4 év fényké-
peiből állítottak össze. Délután juniálist tartottunk óvodánk 
udvarán, ahol zenés műsorral (Répa-retek-mogyoró együttes), 
ugrálóvárral, arcfestéssel, lufi hajtogatással, póni lovaglással, 
solymászkodással, kézműveskedéssel vártuk a gyerekeket és 
családjukat. Elkészült Pista bácsi híres gulyáslevese is, amit 
mindenki jóízűen fogyasztott el. Köszönjük a Tóth Pékség fel-
ajánlását és köszönjük Záborszky Ede solymász bemutatóját!

Június 8-án a Mazsola és Csiga csoport kirándult a Lázár 
Lovasparkba, Domonyvölgybe, ahol lovaskocsikáztak, lovas-
bemutatót néztek és játszottak. Június 9-én pedig Katalinpusz-
tára kirándultak a Fecskék és Delfinek. Itt az erdész vezette 
ösvényen sok új ismerettel gazdagodtak a gyerekek. A Mókus 
és Teknős csoport szintén június 9-én kirándult a Budakeszi 
Vadasparkba, ahol több látványetetésben volt részük és nagyot 
játszottak a Vadaspark játszóterén is.

Meseliget óvoda
Május 30-án óvodánkban megtartottuk a hagyományos év-

záró és ballagási ünnepségeket. Kora délelőtt a Katica csopor-
tosok műsorával kezdődött az eseménysorozat, melynek kere-
tén belül a kicsik a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét 
adták elő. Őket követték a legnagyobbak. A Maci csoportosok 
a Hétszínvirág című mesét Játszották el. Utána egy búcsútán-
cot adtak elő, majd a tarisznyák átadása után elbúcsúztak az 
óvodától, társaiktól és az óvoda dolgozóitól. Énekszóra ballag-
tak be a csoportba, ahol gyermeknapi meglepetés és egy kis 
sütemény várta az ügyes gyermekeket. A rendezvényre eljöttek 

a leendő elsős tanító nénik is, akiket a mesejáték jelképével a 
hétszínvirággal ajándékozták meg a hozzájuk került gyerekek. 
Köszönjük, hogy megtiszteltek jelenlétükkel.

A nagyok után a legkisebbek következtek, akik a Három 
pillangó című mesejátékot mutatták be szüleiknek és a meghí-
vott vendégeknek. A sort a Pillangó csoportosok zárták, akik a 
Nagytakarítás a napnál című mesét adták elő a vendégek leg-
nagyobb örömére.

Délután gyermeknapi majálisra vártunk vissza mindenkit, 
melynek kertén belül a gyermekeknek lehetőségük volt ingye-
nesen póniciklizni, rendőrautót kipróbálni, légvárban ugrán-
dozni, arcot festetni, vattacukrot enni, Márti nénivel és Gabi 
nénivel kézműveskedni. A rendezvény végén a szervezők a 
Mosoly Alapítványtól még lufit is hajtogattak a gyerekeknek. 
Amíg a kicsik szórakoztak, addig a felnőttek beszélgettek, a 
büfében süteményeket fogyasztottak. A színes forgatag láttán 
elmondhatjuk, mindenki jól érezte magát és kellemesen szó-
rakozott.

Június 2-án óvodánk mind a négy csoportja egész napos 
kiránduláson vett részt, melynek úti célja Visegrád volt. A 
megérkezés után a királyi palotát tekintettük meg, majd sza-
bad játékidőt biztosítottunk a gyerekeknek a Mátyás király 
játszótéren. Délben fölsétáltunk a Salamon toronyba, ahol lo-
vagi tornán vehettünk részt. A kirándulást a Mogyoró hegyen 
található játszótéren fejeztük be. Minden kisgyerek rengetek 
élménnyel gazdagodott, amelyeket még napokon át meséltek.

Szivárvány óvoda
Május 21-én közös kirándulásra mentünk a Seholsziget 

élménypark nőtincsi határába, ahol csodálatos környezetben 
játszhattak a gyerekek. Lehetőségük volt a különböző fejlesz-
tőjátékok kipróbálására (labirintusok, akadálypályák, függő 
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csúszda, különböző hinták, mászókák) a szabályokat betartva 
örömteli élvezettel vették birtokba az élményparkot.

A tanösvényen ismerkedtünk, gyönyörködtünk a 
különböző állatokkal, valamint a kevésbé ismert lá-
mát is megnézhettük. Ezen a napon nem volt ebéd 
utáni alvás, ami nem is hiányzott mivel a sok élmény 
pótolta a pihenést. Hazafelé a busz viszont majdnem 
minden gyermeket álomba ringatott. Nagy élmény 
volt a gyerekek számára ez a nap, amit sokáig emle-
gettek.

Június 13-án a Forrás Művelődési Házban megtar-
tottuk évzárónkat, ballagásunkat. A nagycsoportos 
korú gyerekek elbúcsúztak az óvodától, majd kis süti-
zéssel fejeztük be a délelőttöt. Délután juniálisra vár-
tuk vissza az óvodába a gyerekeket, szüleiket, család-
tagjaikat. A büfében gulyásleves, lángos és felajánlott 
sütemények, üdítők enyhítették éhségünket, szom-
junkat. A program néptáncbemutatóval kezdődött. A 
Mosoly Alapítvány két légvárat, arcfestést, lufi hajto-
gatást biztosított. Az óvónénik kézműves tevékenysé-
gekkel színesítették a lehetőségeket.

Átadásra került a kresszpálya, ahol fáradhatatla-
nul rótták a köröket az új futóbiciklikkel a gyerekek. 
A meleg ellenére jól sikerült nap volt. Köszönjük e 
felajánlásokat, segítséget! Rugova MF pékség, Nagy 
Irén, Tóth pékség, Oravecz pékség.

Mindenkinek jó pihenést kívánunk a nyárra!

Családi Juniális -2015

Június második hétvégéje nem csak a tanév zárása miatt marad emlékezetes sokak számára, hanem egy új helyszínen, több 
korosztályt megszólító program várta a családokat. A József Attila park nagy akácfái alatt és a Szilasligeti Közösségi Ház előtti 
parkolóban kedvére találhattak vásárfiát, finomságokat, ügyességi játékokat, vidám parkot az érdeklődők. A liget egy másik 
szegletében bográcsban főttek az ételek, zsűrizés után a főzőverseny résztvevői valamennyien elismerésben és jutalomban ré-
szesültek. Ez úttal az öt induló csapat közül a Kerepesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ételei kapták a legtöbb szavazatot. A 
színpadi programok sorát Bartha Tóni Bábszínháza kezdte, majd indultak a térprogramok is, állatsimogató, lovaglás, kézmű-
veskedés. Bognár Szilvia Csintekerintő című gyermekkoncertje után a helyi csoportok, néptáncosok, pompom rockysok, show 
táncosok, Shaolin KungFusok, a Just Girls csapata, Szeleburdik, Wado karatésok  és a  nyugdíjasok fellépése következett. A kisál-
lat szépségversenyen kutyák, cicák és még lovak is megmérettettek. Közismert és közkedvelt slágereket hozott a Csillag Musical 
Társulat. Este a Madarak Zenekar bulija várta a táncolni vágyókat, sötétedéskor a Tűzzsonglőrök szemkápráztató produkciójával 
zárult a családi juniális. Köszönjük a közreműködőknek, a segítőknek és a résztvevőknek, hogy valamennyien hozzájárultak a 
rendezvény sikeréhez.
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Ballagási mozaik 2015-ből
Mióta csak egy osztály képviseli a ballagókat, szokássá vált is-
kolánkban, hogy a tanévzáró és a ballagási ünnepség egy na-
pon van. Meg kell, hogy mondjam, a tanévzáró boldogságával 
és örömével az idén is felvette a versenyt ballagó diákjaink tisz-
teletére és kedvére rendezett rövid, ám annál bensőségesebb 
búcsúztató és búcsúzó műsor. 
Csodák csodája Szabó Béla tanár úr osztályának nem csak a 
kívül-belül ünneplőbe öltözött lányai, hanem a fiúk „vagány 
bandája” is elfogódottan vonult a szépen feldíszített osztályo-
kon és folyosókon keresztül, a meghatódott szülői kordonokon 
át az almamáter udvarára a számukra kijelölt székekig. Zene, 
virágok, színek, párás tekintetek, meghatódás, könnyek… Az 
őszinteséget sem nélkülöző, ám mégis kedves 7. évfolyamos 
búcsúztatót a nyolcadikosok legalább olyan őszinte vallomása 

követte barátságról, reményekről, álmokról. Mire a köszönet 
rózsája a szülőkhöz ért, már mindenki átélte, átérezte a perc 
nagyszerűségét. Egy út véget ért, de egy másik, ígéretes elkez-
dődött. A magasba szálló, repülő zöld lufik szépen szimboli-
zálták ezt a mindenkiben megfogalmazódott érzést. 
Mi pedig a következő idézettel bocsájtjuk el, és várjuk vissza 
mindnyájukat iskolánkba.

“Minden nap megszűnik valami,
Amiért az ember szomorkodik,
De mindig születik valami új,
Amiért érdemes élni és küzdeni.”
                                          (Herakleitosz)

- az iskola tanári kara -

Egy felejthetetlen nap
a Tropicáriumban
Június első hetének pénteki (tanítási!) napján 
a felsős diákönkormányzat által jutalmazott 26 
diák utazott a budatétényi Camponába, hogy ta-
nulás helyett önfeledt szórakozással ünnepeljék 
az év végét. Ők azok a tanulók, akik 100 ötöst, 
vagy még ennél is többet gyűjtöttek az év so-
rán, illetve, akik rengeteget dolgoztak az iskolai 
rendezvényeken, és sok-sok szabadidejüket töl-
tötték el a közösség érdekében. Igazán megérde-
melték azt a kis lazítást!
Köszönet Nektek! 
 Izgalmas, élményekben gazdag nyarat kíván:

Müllner Margit néni
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Ifjú tehetségek
Bándy György, 

Európa bajnok malomjátékos 
és malomszakértő

Május 2-án és 3-án zajlott az idei Malom Európa bajnokság a német-
országi Neufahrnban, melynek magyar résztvevője volt Bándy György. 
A kerepesi fiatalember nem csak részt vett, de el is nyerte az európa baj-
noki címet és a vele járó oklevelet, aranyérmet és serleget.

György Bándy Erstmals Europameister - írta honlapján a Malomjáték 
Világszövetsége, a WMD – Weltmühlespiel Dachverband.

Bándy György a malomjátéknak nem csak versenyzője, mellette a 
játék elméletét is kutatja, számítógépen elemzi a több millió lépéslehe-
tőséget. 

Kinczel Olivér bútorasztalos
A 21 éves kerepesi fiatal szakember az újpesti Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolában 
érettségizett, majd ezt követően elvégezte a két tanéves technikusi fokozatot. A techniku-
si elméleti vizsgán belépő feltétel egy önként választott vizsgadarab elkészítése. 
Kinczel Olivér nem valami egyszerű megoldást választott. Úgy döntött, hogy elkészít egy 
korai barokk, XIV. Lajos korabeli díszasztalt, amelynek eredetije egykor Angelo Massa-
relli bíboros íróasztala volt.

Az asztal fekete része tömör ébenfa, színezést sehol nem alkalmazott, minden intarzia-
berakás a nyolcféle fafaj eredeti színe. Összesen 4050 darab intarziát készített és illesztett 
be az ébenfába, egyenként mindössze 1 mm vastag, kézzel fűrészelt, csiszolt fadarabkát.

Remekül elkészített asztalával megnyerte nem csak a szakmai díjat, hanem a közönségdí-
jat is. A vizsgadarab megtervezéséhez 60 oldalas tervdokumentációt és háromdimenziós, 
számítógépen forgatható rajzott készített hozzá. Nem ez volt az első alkotása, 4 éve ké-
szít intarziaképeket. Felfigyelt tehetségére az Iparművészeti Múzeum, restaurátori állást 
ajánlottak neki, de ő szívesebben készít eredeti alkotásokat.

VILLANY-
MOTOR
JAVÍTÁS, 

TEKERCSELÉS

Ruzicska János

Cím: 
2146 Mogyoród, 

Mély út 6.
Tel: 

+36/20-525-4801
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Hívogató!
A 2015/16-os évad hamarosan elkezdődik a Forrás Művelő-
dési Házban. Folytatódnak a rendszeres programok, a művé-
szeti csoportok, klubok és egyesületek megkezdik rendszeres 
munkájukat. A tanév kezdetével ismét várjuk az óvodásokat 
és a kisiskolásokat a meseszínházi előadásokra. 

Városi Vegyes kar indítását tervezzük, nagy szeretettel hívjuk 
és várjuk településünk énekelni szerető felnőttjeit. A kotta is-
merete nem feltétel, de előny. Célunk, hogy városi rendezvé-
nyeken és távolabbi helyszínek eseményein bemutatkozzunk, 
jó hangulatban töltsük a próbák és a fellépések alkalmait. 
Jelentkezés és az első próba egyeztetése augusztus 17-től a 
20/559-8921-es és a 28/560-360-as telefonszámon lehetséges.

Óvodások jelentkezését is várjuk klasszikus balett csoportba 
augusztus második felétől.

Gyermekeknek és felnőtteknek szóló programjaink részlete-
iről továbbra is tájékozódhatnak intézményünk internetes és 
közösségi felületein és a Kerepesi Vélemény újságban, vala-
mint személyesen a Forrás Művelődési Házban.
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Június 6-án a klubtagokkal 
részt vettünk a Gödöllői Ki-
rályi Kastély Erzsébet Napi 
ünnepségén, melyet Erzsébet 

királyné megkoronázásának 140. évfordulójára rendeztek. 
A szépen felújított Királyi Váróból hintón érkeztek a korabeli 
ruhákba beöltözött szereplők, akik a kastély különböző terme-
iben bemutatták, hogy a királyi család tagjai hogyan élték min-
dennapjaikat. A kastély udvarán felállított színpadon a helyi 
művészeti csoportok és iskolák műsorát tekinthettük meg, a 
pompázatos kertben is gyönyörködhettünk sétánk során.

Június 10-én egyesületünk kistérségi találkozót szervezett, 
melyre meghívta azokat, akiknél a NYUSZI Társulat korábban 
fellépett. Vendégeink: az Ikladiak –„A beteg disznó”- című vá-
sári komédiát, a kerepesi „Lila akác” –klub ismert dallamokra 
saját költésű paródiát, a kerepesi „Aranyeső” – klub kerepe-
si dalokat adott elő.  A Budapestről érkező „Nosztalgia”-trió 
örökzöld dallamokkal szórakoztatott bennünket.
A műsor után fergeteges buli következett. Az Egyesület és a 
klubtagok a vendégek ellátására ínycsiklandó hidegtálakat, 
szendvicseket és süteményeket készítettek, melyekért ezúton 
mondunk köszönetet.

Június 13-án a kerepesi Családi Juniálison „ Légy ŐKOsabb, 
gyűjts szelektíven” címmel a hulladékgyűjtést  népszerűsítő 
gyermekfoglalkoztatót szerveztünk. Az öt állomáson különféle 
ügyességi feladatokat kellett a gyermekeknek megoldani.

A játékban 38 gyermek vett részt, többen kétszer is benevez-
tek a vetélkedőbe, sikeres szereplésük után magukkal hozták 
testvérüket, barátjukat. A résztvevők névre szóló oklevelet és 
ugyancsak a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos matricás 
kifestő könyvet kaptak. Csodálattal néztük az izgatott kipirult 
örömteli arcokat egy-egy feladat sikeres teljesítése során.

Június 27-én a NYUSZI Társulat a Budajenői Fesztiválon ven-
dégszerepelt. -„A kis púpos és a többiek” – című előadásunk-
kal nagy sikert arattunk, és a rendezők már most jelezték, hogy 
jövőre is meghívnak bennünket. 

SzDné

A Nyuszi Szilasligeti Kulturális Egyesület
HÍREI

A Királyi Váró épülete
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Első a biztonság
Dr. Havay Miklós háziorvossal beszélgettünk a kerepesi egészségügyi ellátás helyzetéről, jövőjéről

- Miklós, mi a legnagyobb probléma 
jelenleg a háziorvosi működés kapcsán?

- A legfőbb problémát a háziorvosi 
ellátás bizonytalansáAgában látom. A 
rendelési idő alatt bármikor kihívhatnak 
egy sürgős esethez. Ilyenkor – azon kí-
vül, hogy a rendelőben várakozók akár 
órákig várhatnak az orvosra – az is elő-
fordulhat, hogy a rendelési idő végére 
sem érek vissza. Ez azt jelentheti, hogy 
a rendelésre érkezők sajnos feleslegesen 
teszik meg az utat, ami betegség és rosz-
szullét esetén különösen megterhelő. De 
például a napokban volt egy haláleset és 
a hosszú adminisztráció lebonyolítása 

miatt gyakorlatilag két órán át nélkülem 
működött a betegellátás. Mondanom 
sem kell, hogy ez mennyire bizonytalan-
ná teszi a háziorvosi rendelést. Ilyenkor, 
ha sürgősebb az eset, a betegnek az egyik 
rendelőből át kell ballagnia a másik ren-
delőhöz, ha orvossal akar beszélni. 

- Mennyiben oldaná meg a helyzetet, 
ha két rendelő helyett egy lenne, mint 
például Kistarcsán?

- Nagyban. Egy központi egészség-
ügyi ház esetében egy orvos mindig tud-
ná fogadni a betegeket. Ez által az ellátás 
biztonságossá válna, ami az elsődleges 
szempont. De más szempontok miatt is 
fontos lenne egy ilyen központ kialakí-
tása. Sajnos a Tölgyfa utcában működő 
jelenlegi rendelő nem felel meg az elvárt 
minimumnak, éppen ezért mindig csak 
ideiglenes működési engedélyt kaphat. 
Ez egy családi ház eredetileg, melynek 
ráadásul csak az egyik fele funkcionálhat 
rendelőként, és ebben még egy fogorvo-
si rendelőnek is helyet kell biztosítani. 
Azon túl, hogy baj van a szigeteléssel és 
a fűtéssel, fontos megoldandó probléma 
az épület akadálymentesítése. Jelenleg a 
kerekes székesek szinte lehetetlen hely-
zetben találják magukat, ha be akarnak 
jutni. De az idősebb betegek számára 
is igen megterhelő a bejutás. Ezek mél-
tatlan állapotok! Ugyanakkor ha a fenti 
problémákat sikerülne is megoldani, az 
épület akkor sem felelne meg az elvá-

rásoknak, mert nincs benne elég hely. 
Kívül-belül egyaránt. A váróteremben 
van, hogy állva kell várniuk az emberek-
nek. Nincsen öltözőrész, valamint egy 
olyan orvosi szoba, ahol négyszemközt 
tudna konzultálni a beteg az orvossal. 
Ezek ebbe az épületbe egyszerűen nem 
férnek bele. A parkolás sem megoldott, 
a telek szerencsétlen elhelyezkedése mi-
att. Így mindig csak ideiglenes engedélyt 
kaphat. Ki tudja meddig? Ráadásul látva 
a helyi demográfiai helyzetet, valamint 
azt, hogy egyre többen költöznek ide, 
ezek a problémák egyre égetőbbek lesz-
nek!

- Egy ilyen központi rendelő a házi-
orvosi ellátás mellett más tevékenysége-
ket is magában foglalhat, gondolhatunk 
laborvizsgálatokra vagy akár alternatív 
gyógyászati lehetőségekre. Ezek mind 
fokozhatják az lakosok számára nyúj-
tott egészségügyi ellátás színvonalát. 
Az orvosok számára milyen előnyökkel 
járna még egy ilyen épület? 

- Jelenleg egy orvos munkaidejének 
körülbelül kétharmadát az adminiszt-
ráció tölti ki. Egy ilyen intézményben 
összedolgozva ez az arány minimum 
a felére csökkenthető lenne. Ez azt je-
lentené, hogy az orvos többet tudna az 
emberekkel foglalkozni munkaidejében, 
vagyis azzal, amire felesküdött: az embe-
rek gyógyításával.

Farkas Domonkos

Sziasztok! Panka vagyok. Foglalkozásom: terápiás kutya. Fajtám: mudi. Kerepesen dolgozom, a Napfény 
Házában. Ottani kalandjaimat írom le nektek.

Panka meséi
Künn a fákon újra szól a víg kakukkmadár...

Nyár van! A gyerekeknek nagy öröm, a szülőknek nagy 
gond. Hová tegyék a gyereket nap közben, amíg ők dolgoz-
nak? Hiszen nem mindenhol tud besegíteni a nagyszülő, a 
táborok meg elég drágák. Nálunk, a Napfény Házában nincs 
ilyen probléma. Mi nyáron is nyitva vagyunk, és várjuk az 
ellátottakat. Ők pedig jönnek is szép számmal! Talán el sem 
hiszitek: Kerepesről, Kistarcsáról, Mogyoródról, Gödöllőről is 
jönnek nap mint nap. És a kezdeti napi 3-4 ellátotti szám mára 
15-16-ra nőtt!

Mit adunk nekik, amiért érdemes naponta, melegben, eső-
ben egyaránt autóba, buszra ülni, vagy fél Kerepest átsétálni? 
Nem olyan sok, de annál lényegesebb dolgokat: társaságot, 
szeretetet, szakszerű gondoskodást. Mit is jelentenek ezek a 
szavak? 

Társaságot. 
Az ember társas lény. Szeret és szeretik. Szüksége van erre. A 

legtöbb ember sokat van közösségben: nap közben a munka-
társai között vagy iskolában, este családi körben. Erre nyáron 
is oda kell figyelni! Bíztassuk a gyereket: álljon fel a számítógép 

elől, játsszon a barátaival. Még akkor is, ha nekünk a barátok 
kevésbé tetszenek, fontos, hogy társaságban legyen. Látogas-
suk egyedül élő, idős rokonunkat, legyünk mi neki a társaság! 

A sérült embert sem szabad bezárni a négy fal közé! Ő is 
boldog, ha közösségben van, ha lát új arcokat, megtapasztal új 
dolgokat. Itt, nálunk ezt megkapja. Ráadásul itt vagyok neki én 
is, akivel máshol biztos nem találkozna.

Szeretetet. 
Jaj, de sokszor használjuk ezt a szót! De Lázár Ervin a Négy-

szögletű kerek erdő című csodálatos könyvéből arra is rádöb-
benhetünk, mennyire „elhasználjuk” néha. „Én igazán sze-
retlek.” Hát lehet „nemigazán” szeretni? „Szeretem őt, csak...”. 
A szeretetben nincs „csak”! A Napfény Házában ezt egysze-
rűbben oldjuk meg: szeretünk és kész. Mindenkit olyannak, 
amilyen: ügyesnek vagy sutának, kedvesnek vagy morcosnak, 
szelídnek vagy vadócnak. Hiszen az ellátottak is szeretnek, 
úgy, ahogy ti, az „épek” talán sosem tudtok: teljes elfogadás-
sal, semmit vissza nem várva. Mint az egészen csöpp gyerekek, 
vagy mint egy kiskutya.
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De fontos lenne, hogy ezt az erősek, egészségesek megta-
nulják! Elfogadni a gyereket a hármasával és a pimaszságával 
együtt, elfogadni a szülőt akkor is, ha néha morcos és igaz-
ságtalan, elfogadni a szomszédot akkor is, ha vasárnap reggel 
nyírja a füvet.

Figyeljétek a sérülteket, a pici gyerekeket és a kiskutyákat: ti 
is meg tudjátok tanulni!

Szakszerű gondoskodást. 
Gazdim és kollégái (azok, akik az ellátottakkal foglalkoz-

nak, de azok is, akik a családsegítőben a rászoruló családok-
kal, a krízisben lévő gyerekekkel, a házaknál az egyedül lévő 
idősekkel, vagy akik a Gyerekházban a picikkel dolgoznak, 
hiszen ők így, együtt a CSAPAT) szakemberek. Sokat tanul-
tak, amíg végül azok lettek. Nem „nekiesnek” a rábízottaknak, 
nem a hasukra ütve teszik ezt vagy azt, hanem a tanult szakmai 
szabályokat, jól bevált módszereket alkalmazzák személyre 
szabva. Lehet, hogy azt látjuk: alig csinálnak valamit! A Csa-
ládsegítőben kedden nincs ügyfélfogadás, a Napfény Házában 
van, hogy csak kevés ellátott van, és őket is elviszik 3-kor... „De 
jó nekik!”-mondhatjátok –„nem is csinálnak semmit.” Pedig 
ilyenkor „kezdődik” nekik az igazi munka: a megbeszélések, 
adminisztráció, utánanézés, ügyintézés... tehát minden, ami 
kevésbé látványos, ráadásul nehéz, gyakran unalmas, de el-
engedhetetlen a szakszerű munkához. Egy kiskutya nem is 
lát bele, mennyi mindent kell a közvetlen, kliensekkel végzett 
munkán kívül csinálni egy szociális szakembernek!

De meg is van a gyümölcse! A Napfény Háza ellátottjai cso-
dálatosan fejlődnek, mindenki képességei szerint. Az idősek el 
vannak látva, a krízisek megoldódnak... tehát a sok munkának 
értelme, eredménye van.

Nyár van. Nyáron egy kicsit nyitottabbak az emberek, sőt, 
a kiskutyák is. Ekkor hajlamosabbak vagyunk új dolgokat is 
kipróbálni. Legyen ez a hármas feladat az „új dolog” ezen a 
nyáron: társaságot, szeretetet adni mindenkinek, jól, szaksze-
rűen elvégezni feladatainkat (a kicsi, mindennapos dolgokat és 
a nagy, különleges munkákat is).

Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog!

Trianoni túra 2015.
Kissé gondterhelten készültünk az 

idei, 2015. május 30-án, szombaton 
megrendezett túránkra. Az előjelek nem 
voltak biztatóak, hiszen egy hétig szinte 
folyamatosan esett az eső. A csütörtöki, 
és a pénteki útvonal kijelöléskor is reggel 
még borús időben indultunk el, de dél 
körül már előbukkant a nap, és simo-
gató sugarai már egy kis jó kedvre de-
rítettek bennünket. Az esőzés megtette 
hatását, mert az aljnövényzet helyenként 
méteresre nőtt, és a felázott talaj miatt 
sok fa az útvonalra dőlt, akadályozva a 
közlekedést. Két nap 9-9 órás megfeszí-
tett munkával sikerült megtisztítani az 
útvonalat. Köszönet érte Nagy Zoltán, 
Farkas András, Jancsó Gábor szervező 
társaimnak. 

Az idén 10-25-40 km-es távon, 90%-
ban új útvonalon jelöltük ki a teljesít-
mény túrát. A résztvevők: Üröm, Szol-
nok, Ecser, Szeged, Budapest, Hatvan, 
Kerepes, Isaszeg, Gödöllő, Mogyoród, 
Dunaföldvár, Szigethalom, Albertirsa, 
Kistarcsa, Gyál, Dunaharaszti, Vácegres, 
Dabas, Vác, Kosd, Valkó, Martonvásár, 
Győr, Kocsér, Pécel, Monor, Pusztaberki, 
Tiszaújváros, Galgahévíz, Salgótarján, 
Gyöngyös, Körösújfalú, Érd, Maglód, 
Püspökladány, Jászberény, Budakalász, 

Várpalota, Martfű, Sződ, Kecskemét, 
Dunakeszi, Újhartyán településekről ér-
keztek.

Idén a legfiatalabb résztvevő Maraffai 
Dalma 2012. születésű budapesti lakos 
volt, 10 km-en. A legidősebb, Éger Imre 
kerepesi lakos 1945-ös születésű, 25 km-
en teljesített. Gratulálunk mindkettőjük-
nek.

A túrán összesen 160-an indultak. A 
tavalyihoz képest kevesebben, de ez a 
gyereknapi rendezvények miatt érthető. 
Idén új oklevéllel és kitűzővel leptük meg 
a résztvevőket, mindenkinek nagyon tet-
szett. Újítás volt, hogy egy emlékkönyvet 
hoztunk létre, amibe bárki bele írhatott. 
Íme néhány írás a könyvből.

„Visszatérő résztvevőként ismét ra-
gyogó szervezést, ellátást és hangulatot 
kaptunk. Hálás köszönet a SZERVE-
ZŐKNEK! Nyári Zoltán és Masercsik 
József, Érd”

„Rendszeresen részt veszek a kerepesi 
Természetjárók által szervezett túrákon. 
Évről-évre színvonalas a rendezés válto-
zatos az útvonal. Gratulálunk minden 
szervezőnek és résztvevőnek” Köszönet-
tel: Szabó János, Kerepes (40 km)

A túrán résztvevőket zsíros kenyérrel, 
paradicsommal, paprikával, hagymával 

és Víg János által készített kolbászos pap-
rikás krumplival vártuk a célban. Nevek 
felsorolása nélkül szeretném megkö-
szönni mindenkinek, aki segített a szer-
vezésben, ellenőrzőponton, konyhán, a 
túra zökkenőmentes lebonyolításához. 
Őket igazolja a sok pozitív visszajelzés. 
Külön köszönet Kerepes Város képvi-
selőinek, hogy számunkra a támogatást 
biztosították, és így egy színvonalas 
rendezvénnyel öregbíthettük városunk 
hírnevét. Külön szeretném megköszön-
ni a Forrás Művelődési Ház segítségét 
és Nagy Gábornak az oklevél és kitűző 
grafikát.

Gratulálok minden résztvevőnek, 
hogy a nagy melegben megtisztelték je-
lenlétünkkel túránkat, és azt sikeresen 
teljesítették. Leghamarabb 2015. szep-
tember 5-én a Széchenyi túrán találko-
zunk. Addig is Isten áldja meg mindnyá-
jukat.

Támogatóink voltak: Tóth Pékség, 
Barti Húsbolt, Terike Zöldségüzlet, Zöld 
ABC Zsófialiget, Forrás Művelődési 
Ház, Kerepes Város Önkormányzata, 
Széchenyi István Általános Iskola, Kere-
pesi Vélemény.

Pivarcsi Gábor szervező
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ALAPZAJ
- itthon, Kerepesen -

1965-ben - más előadókhoz hasonlóan -, a Simon 
& Garfunkel duó is művészi szintre emelte a rock-
zenei szövegeket, vagyis Paul Simon megírta az eta-
lonnak számító The Sounds of  Silence -t, a valóság 
feletti tudatállapot egyféle zenei tükörképét, amiből 
azonnal megtudhattuk, hogy a csendnek is van hang-
ja, és a zenének milyen óriási ereje van. Azóta sze-
rény figyelemmel próbálom meghallani és elemezni 
az életünket körülvevő világ neszezését. Most csak 
ennyit a hatvanas évek beat-költészetéről, hiszen 
akad köztünk, aki a szférák zenéjét is összekeveri a 
pénz csörgésével.

Sokféle hang létezik tehát. Van, amelyik kedves a 
fülünknek, és van, például a Hungaroring süvöltözé-
se, amely csupán utálatos és zavaró zajongás. (Köz-
tudottan a Hungaroring az a hely, ahol az autókat pi-
lóták vezetik.) Közmunkásaink motoros fűkaszáinak 
időszakos hangja például természetes, és a nevezett 
személyek munkája egyre fontosabbá, és precízebbé 
is vált. Láthatóan a közterületi közmunkák végzése 
az önkormányzatok „leglátványosabb” tevékenysége 
lett. A közterületen végzett munkára költött pénz 
mennyisége egyenesen arányos az elért eredmény 
minőségi fokával. Járva a várost, szemmel látható, 
hogy néhány lakótársunk példát is vehetne tőlük, - a 
saját portáját illetően. Tehát, a normális nyári zson-
gás elandalít, amelyből néha kihallatszik egy-egy 
szirénázó autó, egy önfeledt verébraj surrogása, egy 
távoli repülő búgása, egy közeli gerle burukkolása, 
vagy a játszótéri gyerekek tompa zsibongása. Mégis 
egységes és egészséges morajlás az egész. Akár aludni 
is lehetne rá a kerti napozás közben, persze ha a tény-
legesen disszonáns hangok engednék ezt. 

Sajnos ugyanis az Alföldi utcai lakók életét, illetve 
nyugalmát megkeseríti a betegesre duzzadt autófor-
galom. Az utcát izgága autósok használják főútként, 
nemritkán nyolcvannal és százzal hajtva végig rajta, 
így kerülve el a Mogyoródi út és Szabadság úti lám-
pás kereszteződést, amely éppen miattuk (is) lett ki-
alakítva. Innen, az Alföldi utcából már csak a Gripen 
vadászgépek hiányoznak, - melyeket pedig minden 
bizonnyal sofőrök vezetnek –, hiszen sokszor any-
nyira életveszélyes a forgalom. Úgy tudom, hogy a 
lakosság nyugalmának intézményes biztosítása az 
önkormányzat és a rendőrség feladata. Ők ezért (is) 
vannak, ámde közlekedésbiztonsági szempontból 
eddig még nem tettek semmit az utca lakóinak ér-
dekében. Ez így nincsen rendben. - Pedig a választás 
környékén néhányan egyféle ígéretet is tettek, amit 
mi, itt lakók, még nem felejtettünk el. Várjuk a tény-
leges munkát, ezért tegyék hát a dolgukat, és közben 
egyesek ne próbálják igaztalan bekerülési költségek 
emlegetésével félrevezetni az érintett lakókat, mert 
mi már láttunk más településeken ilyen jellegű prob-
lémára jól működő, és viszonylag olcsó megoldást. 
Ezért úgy véljük, hogy ennek a régi történetnek a be-
fejezése már nem csak az anyagiakon múlik. – Mind-
ezt inkább csak jelképes indulattal írom, viszont a 
nevetést alákeverő készülékemet, - a témát érintően 
-, már nagyon régen kikapcsoltam.

Kovács Ferenc

RENDŐRSÉGI HÍREK
Rablás Kerepesen

A Gödöllői Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást foly-
tatott rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt L. 
Krisztián 31 éves kerepesi lakos ellen.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a 31 éves férfi 2014. 
március 29-én, 18 óra körüli időben Kerepes egyik utcájában a tar-
kójánál megütötte a gyalogosan közlekedő sértettet, aki ennek kö-
vetkeztében elveszítette az eszméletét, zúzódásokat és agyrázkódást 
szenvedett. Ezt követően L. Krisztián eltulajdonította a bántalmazott 
férfi mobiltelefonját, készpénzét és okmányait.

A bejelentést követően a gödöllői rendőrök azonnal megkezdték 
az adatgyűjtést és a tanúkihallgatást, melynek eredményeként azo-
nosították és 2014. június 25-én elfogták L. Krisztiánt. A férfit – elő-
állítását követően – a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. Az 
ellene folytatott eljárást a nyomozóhatóság a napokban befejezte és 
a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldte az illetékes 
ügyészség részére. 

Gyújtogatott
Gyanúsítottként, közveszély okozása vétség elkövetésének megala-

pozott gyanúja miatt indított eljárást a Gödöllői Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya F. László 67 éves valkói lakos ellen.

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2015. június 10-én 22 óra 
15 perc és 22 óra 30 perc közötti időben átment a szomszédja udvará-
ra és a lakóház közelében lévő farakást üzemanyaggal lelocsolta, majd 
azt meggyújtotta. A ház lakói a tüzet eloltották, az eset során személyi 
sérülés nem történt.

F. László a helyszínre érkező rendőrökkel és a tűzoltókkal is agresz-
szíven viselkedett és akadályozta a munkájukat. Ennek során ismét 
üzemanyagot locsolt szét, melyet megpróbált meggyújtani. A cselek-
mény folytatásában a férfit a járőrök akadályozták meg.

A gyanúsítottat elfogták, majd előállították a Gödöllői Rendőrka-
pitányságra, ahol a  nyomozók kihallgatták. Ellene a további eljárást 
szakértők bevonásával folytatja a Gödöllői Rendőrkapitányság Vizs-
gálati Osztálya.

Jelzőtáblákat döntött ki
A Gödöllői Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya el-

járást indított közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt V. Máté 18 éves aszódi lakos ellen.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított a test-
vérével sétált 2015. június 25-én 4 óra 30 perc körüli időben a 3-as 
számú főúton – Tura lakott területén kívül – Hatvan irányából Aszód 
felé, amikor a Pest megye kezdetét jelző táblát kidöntötte a helyéről 
és azt az úttestre dobta úgy, hogy az a forgalmat akadályozta. Ezt kö-
vetően a 18 éves férfi az út szélét jelző műanyag bójákat, egy jelzőtáb-
lát és egy reklámtáblát is eltávolított a helyéről, melyek közül egyet 
szintén az úttestre dobott úgy, hogy az arra közlekedő járműveket 
akadályozta. A bűncselekmény elkövetése során személyi sérülés és 
anyagi kár nem keletkezett, azonban V. Máté veszélyeztette a közúti 
közlekedés biztonságát.

Az Aszódi Rendőrős munkatársai V. Mátét a főút 51-es kilomé-
terszelvényénél elfogták és a Gödöllői Rendőrkapitányságra előállí-
tották, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi elismerte a bűncse-
lekmény elkövetését, azonban tettére nem tudott magyarázatot adni.

A helyi férfi ellen a további eljárást – szabadlábon hagyása mel-
lett – a Gödöllői Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 
folytatja le. 

Hazavitték az állomáson rekedt embereket
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Köz-

pontjába 2015. július 8-án, 22 óra körüli időben érkezett bejelentés 
arról, hogy a péceli vasútállomáson órák óta több utas várakozik, 
mivel a viharos időjárás miatt a sínekre fák dőltek és a vonatok nem 
közlekednek. A helyszínre a Péceli Rendőrőrs járőre, az isaszegi kör-
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zeti megbízott és a Gödöllői Rendőrkapitányság két nyomozó-
ja érkezett, akik rövid tájékozódást követően megszervezték az 
állomáson rekedt emberek hazaszállítását.

A rendőrök 11 utast Isaszegre, egy férfit pedig sülysápi lakcí-
mére vittek szolgálati gépkocsival.

Nyár, Vakáció!
Egész évben erre az egy-két hétre várunk, amikor végre ki-

szabadulunk a megszokott környezetünkből, elindulunk, vilá-
got látunk. Magunk mö-
gött hagyjuk a munkát, 
jó esetben elfeledkezünk 
rövid időre a minden-
napos gondjainkról. Az 
átélt élményeket, mind-
azt a szépet, amit látunk, 
szeretnénk megosztani 
az egész világgal, de leg-
alábbis ismerőseinkkel, 
barátainkkal telefonon, 
személyesen vagy a kü-
lönböző internetes közös-
ségi portálokon.

Gyakran nem is sejtjük, mekkora veszélynek tesszük ki 
biztonságban tudott otthonunkat azzal, hogy egy fényképet 
posztolunk a nyaralásról. Ezáltal akaratlanul is kiszolgáltatjuk 
otthon hagyott értékeinket az agyafúrt, erre szakosodott bű-
nözőknek, akik egy kis utánajárással könnyedén kideríthetik 
címünket, esetleg távollétünk időtartamát. A legszebb nyaralás 
is rémálommá válhat, ha hazaérve látjuk, hogy betörtek ottho-
nunkba, felforgatták a szekrényeinket, ellopták emléktárgyain-
kat.

Mit tehetünk a kellemetlenségek megelőzésére?
•	 Ne	híreszteljük	alkalmi	 ismerősök	körében,	hova,	mennyi	

időre készülünk elutazni! Nem tudhatjuk ugyanis, kinek ad-
ják tovább - akár jóhiszeműen is - a kapott információt. 

•	 A	 nyaralás	 örömeit	 közösségi	 oldalunkon	 utólag	 osszuk	
meg barátainkkal!

•	 Az	utazás	részleteit	ne	nyilvánosan,	hanem	otthon	beszéljük	
meg! A tömegközlekedési eszközön, munkahelyen, nyilvá-
nos felületen folytatott egyeztetés bárkinek a fülébe juthat! 

•	 Zárjuk	be	az	összes	nyílászárót!	A	magasabban	található	ab-
laknál égve hagyhatunk kis fogyasztású lámpát, a földszinti, 
könnyen nyitható vagy kevésbé biztonságos ablakon, hátsó 
ajtókon javasolt lehúzni a redőnyt.

•	 Ne	 hagyjuk	 nyitva	 a	 bejárati	 ajtón	 a	 kisállatok	 számára	
rendszeresített lengőajtót!

•	 Kérjük	meg	megbízható	szomszédunkat,	barátunkat	a	pos-
taláda rendszeres ürítésére, a lakás körüli napközbeni tevé-
kenység elvégzésére, hogy lássák, „van élet a házban”! Így 
sokkal kisebb az esély arra, hogy szemet szúr otthonunk 
lakatlansága.

•	 Amennyiben	van,	aktiváljuk	a	riasztót!
•	 Érdemes	vagyonleltárt	készíteni,	melynek	során	egy	füzet-

ben összegezzük vagyontárgyainkat és azok értékét, azo-
nosító számát, esetleg mellétűzhetünk fényképet az adott 
tárgyról. Ezt semmiképpen se otthon tartsuk, hanem pél-
dául egy megbízható rokonnál, jó barátnál, hiszen ha a be-
törők saját ingatlanunkban találják meg, térképként szolgál-
hat a felkutatandó értékek vonatkozásában. Ha megtörténik 
a baj, a nyomozást és a biztosítási ügyintézést megkönnyít-
heti, ha összegezve vannak a keresett értéktárgyak!

Ha ismeretlen, gyanús személyeket, autót lát több-
ször elhaladni a környéken, jegyezze fel a rendszá-
mát vagy típusát, ismertetőjelét és ne féljen értesí-
teni a rendőrséget az ingyenesen hívható 107 vagy 
112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyi-
kén!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály

NCIS, CSI? Nem... Vizsgálati Osztály!
Kívülállóként mit lehet tudni a rendőrség bűnügyi vizsgá-

lói munkájáról? Legtöbben filmélmények alapján képzelik el, 
milyen a rendőrök élete. A moziban a rendőri munka legiz-
galmasabb része a bűnöző elfogása, ahogy a valós életben is. 
Azonban a munka itt nem ér véget. A valóságban még nem 
kezd peregni a stáblista, amikor kézre kerítik a bűncselekmény 
elkövetőjét. Ilyenkor kezdődik a vizsgálati munka. 

Milyen stádiumban kerül egy vizsgálóhoz a bűnügy? Ak-
kor, ha már eleve ismert a tettes, vagy ha az ismeretlen tettes 
ellen indított büntetőeljárás során a nyomozók azonosították 
az elkövetőt. Vagyis a magyar büntetőeljárásban „a nyomoza-
ti szakban vizsgálati eljárásról beszélünk, ha a bűncselekmény 
megalapozott gyanúja ismert elkövetővel szemben merül fel.” 
A vizsgáló ilyenkor minden tudását felhasználva kutat, kihall-
gat és adatokat gyűjt addig, amíg minden elem a helyére kerül 
és bizonyítható lesz a bűncselekmény elkövetése. Ezt röviden 
úgy lehetne megfogalmazni, hogy a nyomozó megállapítja az 
elkövető kilétét, a vizsgáló pedig bebizonyítja, hogy valóban 
ő a tettes. A vizsgáló az, aki rendszerezi a bűnjeleket, kiren-
deli a megfelelő szakértőket, a már beérkezett szakvéleményt 
összeveti a vallomásokkal és egyéb bizonyítékokkal, majd az 
érintettek elé tárja. A vizsgáló, - amennyiben még szükséges – 
kihallgatja a tanúkat, a gyanúsítottakat, szembesítést végez, fel-
ismerésre bemutatást tart vagy bizonyítási kísérletet hajt végre. 

Tehát aprólékos és kitartó munka szükséges ahhoz, hogy a 
nyomozóhatóság az ügyben keletkezett iratokat meg tudja kül-
deni az ügyészség részére. 

A Gödöllői Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán több-
ségében nők dolgoznak. Vizsgálóként ugyan önállóan végzik 
munkájukat, de ötleteikkel, tudásukkal segítik egymást. Az itt 
szolgálatot teljesítő családanyák és családapák, feleségek, férjek 
a munkájuk miatt kibújnak hétköznapi bőrükből és az ügyek 
sajátosságától függően idomulnak a megoldandó feladathoz. 
Elengedhetetlen a jó kommunikációs készség, hiszen nap, 
mint nap embereket kell kihallgatni. Alkalmazkodni kell, hi-
szen minden tanú, gyanúsított más és más, mindenkinek van-
nak nehéz napjai, amit jól kell tudni kezelni. Egy vizsgálónak 
mindig uralkodnia kell az érzelmein, sőt alkalmazkodni kell az 
ügyben érintettek hangulatához. Fontos az empátia, ugyanak-
kor objektivitással, logikus gondolkodásmóddal és precizitás-
sal kell rendelkezni. Elengedhetetlen a vizsgáló számára, hogy 
kívülállóként kezelje a bűnügyben érintett sértettek személyes 
történetét, mégis át kell érezni azt.




