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A Magyar Kultúra Napja
Ismét egy felemelő, s egyben igen szórakoztató ünnepséget 

szerveztek a Forrás Művelődési Ház munkatársai január 22-
ére. A színházterem zsúfolásig megtelt, így valóban sokan él-
vezhették azt és töltődhettek föl jó érzésekkel. (S mi más célja 
lenne az ilyen ünnepi eseményeknek?!)

Hajdú Zsófia Csenge felkérésére ünnepi beszédet Merényi 
Miklós tanár, az önkormányzat külső bizottsági tagja mondott. 
Beszédét teljes terjedelmében is érdemes lenne mindenkinek 
megismerni, de lapunkban terjedelmi okokból annak csak kis 
részét tudjuk az alábbiakban idézni: 

„… Méltányolható azok aggodalma, akik féltik a nemzeti 
értékeket, ugyanakkor megérthető azok álláspontja is, akik a 
magyar kultúra világba kilépését csakis a világkultúrához való 
csatlakozással vélik megvalósíthatónak.

Tehát kettős érzések munkálnak bennünk, öröm és büsz-
keség, mert a magyar kultúra évről évre egyre ismertebb és 
elismertebb a világban, egyre harmonikusabban, mégis önálló 
arculattal válik részévé a nagyvilág kultúrájának.

Ugyanakkor kell-e aggódnunk azon, sikerül-e ebben a hihe-
tetlenül leegyszerűsödött, információközpontú és beláthatatla-
nul tágas térben megőrizni értékeinket, amik nem értékesebbek, 
többek, magasztosabbak másokénál, csak egyszerűen a miénk.

Ebből az is nyilvánvaló, hogy amikor magyar kultúráról 
beszélünk, gondolkodunk, akkor óhatatlanul valamiképp a 
fennmaradás kérdéseit érintjük, és ha a fennmaradás a tét, 
nem elégedhetünk meg szűkebb hazánkkal, hanem a magyar 
nemzet múltját és jelenét a Kárpát-medence teljes kultúráját 
kell továbbvinnünk….

… Tisztességesnek lenni nem nehéz! Magyarnak lenni jó! 
Alkalmazkodjunk, de ne adjuk be a derekunkat. Tanuljunk 
nyelveket, de beszéljünk magyarul, szeressük a sportot, ám 
Hajrá magyarok! Olvassunk, tanuljunk, utazzunk, aztán osz-
szuk meg a mieinkkel. 

A kultúra, a kultúránk tehát örökkévaló, ápolandó, megőr-
zendő, változó, fejlődő és alkalmazkodó védekezés, és amiképp 
az elején szóba került, a kultúra legfőbbképp örökség. És ez az 
örökség tőlünk lesz!”

A megszívlelendő gondolatok után Franka Tibor polgár-
mester szólította színpadra a Pávakör két jeles képviselőjét, 
hogy a Kerepes Kultúrájáért Díjat átadhassa. A kitüntetett 
szervezet elismerését jelezte a kitörő taps, kétség nem férhet 
hozzá, hogy a kitüntetés megérdemelten került oda, ahová il-
lett.

A műsor harmadik 
részében Berecz András, 
híres népi mesemondónk 
állt a színpadra, s a még 
tőle is szokatlanul hosz-
szú, ám végig rendkívül 
élvezetes előadásával 
- a helyiségben történt 
kisebb eseményeket is 
ügyesen beleszőve - ra-
gasztotta a közönséget 
székeibe, s csak a mo-
solygást, nevetést, majd a 
szűnni nem akaró tapsot 
csalt ki mindnyájunkból.

Egy különösen remek 
estét tölthettünk együtt, 
hozzájárulva ezzel is Ke-
res közösségének össze-
tartozásához.

Windhager Károly Berecz András

Hajdú Zsófia Csenge

Zombori Hubertné és Rusznyák Istvánné az átvett díjjal és 
virágcsokorral

Merényi Miklós
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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.

CSOK, Migráció, Oktatásügy, Rezsicsökkentés,
 Napi Politikai Kérdések

Február 19-én ismét vendégünk lesz Németh Szilárd, a Fidesz 
országgyűlési képviselője, Csepel korábbi polgármestere, a Fi-
desz-KDNP alelnöke.
A kerepesi lakosokon túl várjuk a környék polgármestereit, 
önkormányzati képviselőit. Németh Szilárd beszámol napja-

ink politikai helyzetéről, vitáiról, hazai és nemzetközi kilátása-
inkról. Az előadást követően kérdéseket is tehetünk föl alelnök 
úrnak.                                 Minden érdeklődőt szívesen látunk!

A lakossági fórum helyszíne a Forrás Művelődési Ház, 
időpont: február 19. péntek, 18 órai kezdettel

Németh Szilárd és Vécsey László 2014 márciusában a 
rezsicsökkentésről tartott előadáson, Kerepesen

Kijött a medve,
nincs még vége a télnek!
Ezt mondatja 
velünk a népi 
hagyomány, mi-
vel február 2-án 
a medve, amit 
az képünkön is 
látható, fürgén 
kiszaladt a bar-
langjából. Mivel 
kisütött a nap 
is, így a medve 
megláthatta az 
árnyékát, s megijedhetett, ami miatt vissza is ment a barlangba. 
A néphit szerint ez elhúzódott telet jelent. 
Képünket a Fővárosi Állatkertben készítettük a kamcsatkai bar-
namedve kifutójánál. 
Ha mégsem válna be ez az időjóslás, akkor annak oka nem csak 
az időjárás világméretű változásából eredhet, hanem abból is, 
hogy a kamcsatkai barnamedve mint migráns, más kultúrából 
került Budapestre, s nem tudhatta, mit kell tenni ilyen esetben 
egy kárpáti medvének.

Bakai Kálmán 
önkormányzati épviselő
Fogadóórát tart 
minden hónap 1. péntekén, 
18 órától 
a Szilasi Közösségi Házban.
Minden érdeklődőt 
   szívesen lát.
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Képviselő-testületi ülés  2016. január 26.

A kötelező betelepítési kvóta 
elutasítása 
Franka Tibor polgármester felkérte Vé-
csey Lászlót a migráció megfékezésére 
tett kormányzati intézkedések ismer-
tetésére. Országgyűlési képviselő úr el-
mondta, hogy változatlanul veszélyes-
nek tartják az ellenőrizetlenül Európába 
beözönlő, idegen országból és más kul-
túrából érkező, beilleszkedni nem akaró 
tömegeket, melyek Európa kultúrájának 
alapjait is megrengethetik. Az ez ellen 
foganatosított magyar intézkedések 
azonban ellenérzéseket is kiváltottak, 
mind külföldön, mind belföldön. 
Magyarország intézkedéseinek jogosult-
ságát az elmúlt év történései igazolták, 
említette a párizsi merényletet, a kölni 
eseményeket, a svédországi esetet. A 
Magyar Kormány álláspontja végig kö-
vetkezetes volt, szeretnének közös euró-
pai uniós megoldást, ami a külső schen-
geni határok megvédése. Ezt nyugaton 
sokáig ellenezték, mára a vélemények 
átalakultak. Egyre több ország elfogadja 
Magyarország véleményét. A Visegrádi 
Négyek jó együttműködését emelte ki. 
Az EU vezetősége azonban hajthatatlan 
és nem mondott le a beérkezett mig-
ránsok szétosztásáról a tagországokba. 
Ez ellen Magyarország tiltakozik, mert 
ellentétes az érdekeinkkel, jogilag is tá-
madható és amellett a kivitelezhetősége 
nem megoldható. A kormányszándéká-
nak megerősítésére kezdődtek el a kö-
telező betelepítési kvóta elleni aláírások 
gyűjtése. Az eddig összegyűlt 1,8 millió 
kormányt támogató aláírás is bizonyít-
ja, hogy a magyar emberek elutasítják a 
nyelvünket nem ismerő, a kultúránkkal 
ellentétes viselkedésű, munkát szakkép-
zettség hiányában vállalni nem tudó, el-
tartásra szoruló idegenek betelepítését. 
Az EU vezetőségével szembeni eljárás-
ban további nyomaték lehet, ha a magán 
emberek véleménye mellett a kormány 
a települési önkormányzatok elutasító 
véleményére is számíthat. Ez egy újabb 
erős ütőkártya lehet a vitában. 
A valódi menekülteket természetesen 
fogadni kell és keresztény módjára el kell 
látni, akik azonban a jobb élet reményé-
ben próbálnak máshová menni, vissza 
kell tartani és vissza kell küldeni őket 
oda, ahonnan elindultak. 
Víg János és Gombkötő Róbert fűzött 
megjegyzést az elhangzottakhoz, majd a 
teljes képviselő-testület megszavazta az 
ezzel kapcsolatos alábbi határozatot:
Kerepes Város önkormányzata elutasítja 
a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező 
betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. 
Növeli a bűnözés kockázatát és a terror-

veszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultú-
ránkat és a mindennapjaink biztonságát, 
vállalhatatlan terheket jelentene a szo-
ciális, egészségügyi és oktatási rendsze-
rünkre. Kérjük a kormányt, hogy min-
den lehetséges eszközzel akadályozza 
meg az illegális migránsok beáramlását 
és a kötelező betelepítési kvótát, védje 
meg Magyarországot és a magyar embe-
reket! 
A Képviselő-testület fölkérte a Polgár-
mestert, hogy a döntésről az ügyben ille-
tékes kormányzati szervet értesítse.

A Kerepesi Könyvtár beiratkozási
díjáról szóló 25/2006.(XIL21.) 
rendelet hatályon kívül helyezése
A képviselők észrevétel nélkül megsza-
vazták a rendelet hatályon kívül helye-
zését

A nemzetiségi önkormányzatokkal
fennálló együttműködési 
megállapodások felülvizsgálata 
Bakai Kálmán ismertette, hogy a Német 
Önkormányzat kért további egyezte-
tést. Springer Friedrich Horst elmondta, 
hogy most is ugyan azt kérik, amit az 
előző évben, s amit akkor nem fogadtak 
el. Indítványuk szerint legyen a megál-
lapodásban szó szerint benne az, amit a 
nemzetiségi törvény 80. §-a tartalmaz. 
Ez ügyben kikérték a Kormányhivatal 
véleményét, s folyamatban van egy bíró-
sági eljárás is az ezen alapuló együttmű-
ködés kikényszerítésére. Gombkötő Ró-
bert megkérdezte, hogy miért nem lehet 
a törvény szó szerinti betartásával meg-
kötni az egyezséget. Oláh János jegyző 
szerint a nemzetiségek jogállásáról szóló 
jogszabály értelmezésében különböző-
ségek fordulhatnak elő. Az előterjesztett 

megállapodás szövege sem jogszerűtlen, 
de a törvény szó szerinti beillesztését is 
elfogadhatja a testület.
Dr. Fila László aljegyző véleménye sze-
rint a helyzet ad felhatalmazást, hogy az 
érintett felek egyeztessenek a szerződés 
tervezetének szövege vonatkozásában. 
Springer Friedrich Horst megjegyezte, 
hogy természetesen nem jogszerűtlen, 
ha a nemzetiségük lemond bizonyos 
jogokról, de ők nem erre esküdtek föl. 
Franka Tibor polgármester kijelentet-
te, hogy egyeztetésnek semmi akadálya 
nincs. Kerepes Város testülete a törvény 
tiszteletben tartásával és betartásával 
fog ezekben a kérdésekben is dönteni. 
Egyhangú szavazással felkérték a pol-
gármestert, hogy a német, a szlovák és 
a roma önkormányzatokkal egyeztetes-
sen, majd a testület februári ülésére ter-
jessze elő az annak megfelelő megálla-
podás szöveget a jóváhagyása érdekében

Gyalogos járda, gyalogátkelőhely 
és gyalogos HÉV átjáró engedélyezési
 tervdokumentációjának elkészítésére 
vonatkozó beszerzési eljárás 
eredményének megállapítása 
A testület 12 igen szavazattal döntött 
a TURA-TERV Mérnökiroda Kft br. 
1.587.500,-Ft vállalási összegű ajánlatá-
nak elfogadásáról.

A kerepest 1716/115 hrsz-ú vízmosás
vízrendezésének megoldása 
Franka Tibor ismertette, hogy a Petz 
Ármin féle botanikus kert megmaradt 
részéről van szó. A testület megbízta a 
polgármestert, hogy a vízmosás víz-
rendezésének a kivitelezésére kérjen 
árajánlatot a Kerepesi Községszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft-től, és a kö-

A képviselő-testület teljes létszámmal vett részt az ülésen, 
és vendégünk volt Vécsey László országgyűlési képviselő.

Vendégünk volt Vécsey László országgyűlési képviselő
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vetkező testületi ülésre az önkormányzat 
ügyvédjének bevonásával készítse elő a 
szerződéstervezetet.

Hegy utcai járda kivitelezésének 
megrendelése 
A képviselők felkérték a polgármestert, 
hogy az érintett járdaszakasz engedélyes 
tervek alapján történő kivitelezésére kér-
jen árajánlatot a Kerepesi Községszol-
gáltató Közhasznú Nonprofit Kft-től, és 
a következő testületi ülésre az önkor-
mányzat ügyvédjének bevonásával ké-
szítse elő a szerződéstervezetet.

Sebességmérő készülék telepítése 
Bakai Kálmán, Jakab Mariann, Franka 
Tibor, Vig János, Nagy Anna osztotta 
meg véleményét a fizikai forgalomlassí-
tó fekvőrendőrökkel kapcsolatban, majd 
támogatták, hogy a 3. sz. fő közlekedési 
út területén és a József Attila utcában az 
óvoda környékére helyezzenek ki a gép-
járművek sebességét mérő és forgalmi 
adatokat regisztrálni képes berendezés.

Ingatlan felajánlás út céljára
A képviselő-testület elfogadja a Boldi-
zsár György, Egedi Albert és Egedi Al-
bertné tulajdonában álló 6066, valamint 
a Tiszáné Sági Judit tulajdonában álló 
6067 hrsz-ú ingatlan megosztása után 
kialakuló 6066/3 hrsz-ú ingatlanrész út 
céljára történő felajánlását.

A Képviselő-testület részére 
hordozható számítógépek beszerzése
Vig János javasolta, hogy egy Intel 7-es 
processzor, legalább 8 GB RAM-mal, 
legalább 1 Terabyte winchesterrel, lega-
lább 2 GB képernyő memóriával rendel-
kező gépekre kérjenek ajánlatot. A kép-
viselő-testület felkérte a polgármestert, 

hogy a beszerzési eljárást ismételje meg 
új ajánlati felhívás közzétételével.

Bizottsági javaslat a 2016. évi Körtéfa és 
Juniális rendezvényekkel kapcsolatban
Képviselők úgy döntöttek, hogy 2016-
ban két egynapos rendezvényt tartsanak 
a Forrás Művelődési Ház közreműkö-
désével: a Juniálist. és szeptemberben a 
Körtefa fesztivált. Körtéfa fesztivál hely-
színéül a Sportpályát, a Juniális helyszí-
néül a Szilasligeti Közösségi Ház melletti 
területet jelölték ki.

Beszámoló a Karácsonyi 
ajándékozásról 
Dr. Vaszil László tájékoztatta a testü-
letet, hogy az ajándék átvételét követő 
aláíratás több esetben is kínossá vált, 
ezért javasolta, hogy találjanak ki más 
elszámolási módot legközelebbre. A be-
számolót elfogadták, továbbá a Szociális 
Alapszolgáltatási Központ vezetőjének 
beszámolóját is.

Beszámoló a Kerepesi Települési 
Értéktár Bizottság munkájáról, 
új bizottsági tag választása 
Elfogadták Fehérné Kolozsvári Katalin 
lemondását és helyette új tagnak Hajdú 
Zsófia Csengét nevezték ki, aki vállalta 
ezt a feladatot. Egyben régi bútorok vá-
sárlására 300 000 forintot szavaztak meg 
az Értéktár Bizottság számára. 

Tájékoztatás az Alföldi utcai parkolók 
és járda kialakításával kapcsolatban
Az Alföldi u. Szilasligeti út - Halász utca 
közötti szakaszán kialakítani tervezett 
parkolók létesítésének engedélyezési 
dokumentációjának tervezőjének kivá-
lasztására a szükséges beszerzési eljárás 
lefolytatására felkérték a polgármestert.

Tájékoztatás 
a 012 hrsz-á út 
melletti járda építésével 
kapcsolatos szerződésről 
Képviselő-testület tudomásul veszi az 
Önkormányzat és a Kerepesi Község-
szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
között a „Kerepesi HÉV átjárótól a Hegy 
utcáig - járda építése 320 m hosszan” tár-
gyú, 2015. november 16. napján megkö-
tött vállalkozói szerződést.

Tájékoztatás a Tölgyfa Patika Bt-vel 
a Wéber Ede utca 1713/2 hrsz 
ingatlanra vonatkozó bérleti 
szerződésről 
Jóváhagyták az Önkormányzat és a 
Tölgyfa Patika Bt. között a 1713/2 hrsz. 
alatti épület 94 m2 területű részének 
gyógyszertár céljára történő bérbeadá-
sát.

Tájékoztatás a sárrázók építéséről
A Képviselő-testület elfogadja a sárrázók 
építése tárgyában a Kerepesi Község-
szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel 
megkötött vállalkozási szerződést. 

A Helyi Választási Bizottság 
póttagja
megbízatásának visszavonása, 
póttag megbízatása 
Egyhangúlag megszavazták Dr. Dócs 
Tamás helyére Kertész Judit póttaggá vá-
lasztását.

A Magyar Kézilabda Szövetség 
pályázatán való részvétel 
A testület tudomásul vette a Franka Ti-
bor polgármester által benyújtott pályá-
zatot a Magyar Kézilabda Szövetség ál-
tal kiírt Országos Tornaterem Felújítási 
Programjához.

      
      
      

  

HHIIRRDDEETTMMÉÉNNYY  
A PEST MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE 

A PEST MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT. 
A SZAVAZÁS NAPJA: 

2016. MÁRCIUS 20. 
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK 
A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki kérte 

nemzetiségi névjegyzékbe vételét.  
A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe történt felvételükről  

értesítőt kapnak. 
Nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelmet 2016. március 4-ig lehet 

benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a 
helyi választási irodában. 

A SZAVAZÁS 

A választópolgár személyesen, azon a településen szavazhat, amelynek 
nemzetiségi névjegyzékében szerepel. 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő 
választási irodához. 

 

 Választási Iroda 
 

   

      
      
      
 

Magyarázat a helyi Választási Bizottsági 
napirendi ponthoz

2015. december 11-i ülésén a Pest Megyei Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat kimondta feloszlását. A Pest Megyei Területi Választási Bi-
zottság a Pest Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők 
időközi választását 2016. március 20. napjára tűzte ki. A választás le-
bonyolítása a Helyi Választási Bizottság feladata.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint a vá-
lasztási bizottság tagjait és póttagjait a települési önkormányzat kép-
viselő-testülete legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik na-
pon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz 
indítványt.
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 164/2014.
(VIII.25.) Kt. határozatával a Helyi Választási Bizottság tagjává Árva 
Gyulát, Csaba Lászlót, Szigeti Ágnest, póttagjává: Joó Gyulát, Tóth 
Lajost, és dr. Dócs Tamást választotta meg.
Csaba László a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági tagsága miatt időköz-
ben HVB tagságáról lemondott, így helyette Tóth Lajos lett a HVB 
tagja. 
Dr. Dócs Tamás, a bizottság póttagja a 2014. évi önkormányzati vá-
lasztásokon egyetlen bizottsági ülésen sem vett részt, ezért most a 
képviselő-testület a megbízatását visszavonta. A helyére a bizottság 
póttagjának Kertész Judit-ot választották meg.
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Zártkerti ingatlanokkal 
kapcsolatos felhívás

A Magyar Közlöny 162. számában, 2015. október 30-án ki-
hirdetésre került az egyes földügyi tárgyú miniszteri ren-
deletek módosításáról szóló 67/2015. (X. 30.) FM rendelet 
(FM rendelet), amely a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletet 
(Inyvhr.) zártkerti szabályozást érintő rendelkezésit tartal-
mazza. Az FM rendelet a kihirdetését követő 31. napon, azaz 
2015. november 30-án lépett hatályba.  Az ingatlan-nyilván-
tartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 89/A. § (1)-
(2) bekezdései alapján a tulajdonos – miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerint – 2016. december 31-ig kérheti az 
ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatla-
na (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának mű-
velés alól kivett területként történő átvezetését. Az Inyvhr. új 
47/A. alcíme (Inyvhr. 50/A. §-50/E. §) tartalmazza a zártkerti 
ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó különös 
szabályokat. A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására 
irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban 
ingatlanonként 10.000,- forint díjat kell fizetni.
Ez az eljárás lehetővé teszi a zártkerti ingatlanok adásvételé-
nek egyszerűbbé tételét, nem kell hónapig várni az adásvétel 
bejegyzésére. A mezőgazdasági területek művelésből történő 
kivonásával telkenként akár több százezer Ft díj megfizetése 
alól mentesülhet.

A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített for-
manyomtatványon – a tulajdonos-(társak)nak (vagy a meg-
hatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási 
hivatalnál kell benyújtania. A formanyomtatvány letölthe-
tő a Földhivatali Portál honlapról (www.foldhivatal.hu) a 
Nyomtatványok „A zártkerti művelés alól kivont területként 
történő feltüntetés iránti kérelem” menüpontból.
A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához 
egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos he-
lyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyúj-
tása szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan 
esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni 
kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely 
nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem 
kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített 
okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló el-
járás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon 
fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez 
szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötele-
zettsége alól.
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Önállóak lettünk!
Magyarország kezdeményezte Pest megye önálló régióvá válását az Európai Bizottságnál - ezt a me-
gyei közgyűlés előtt jelentették be ünnepélyes keretek között Budapesten.
A megyei önkormányzati hivatal dísz-
termében tartott eseményen a „Pest 
régió” térképét kézjegyével látta el Vitá-

lyos Eszter, a Miniszterelnökség európai 
uniós fejlesztésekért felelős államtitkára, 
Turóczy László, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium (NGM) gazdaságtervezésért 
és versenyképességért felelős helyettes 
államtitkára és Szabó István (Fidesz), a 
Pest megyei közgyűlés elnöke.

“Magyarország kezdeményezi az Eu-

rópai Bizottságnál a jelenlegi közép-ma-
gyarországi régió kettéválasztását, hogy 
ezáltal Budapest és Pest megye 2018-tól 
két önálló tervezési-statisztikai régiót 
alkosson. A kettéválasztás célja, hogy a 
Budapesthez képest kevésbé fejlett Pest 
megyére kedvezőbb európai uniós tá-
mogatási feltételek legyenek érvényesek 
2020 után” - idézte az államtitkár.

Vitályos Eszter kiemelte: hosszú küz-
delem eredményeként történhet meg a 
változtatás, amelynek előnyeit több mint 
1,2 millió ember élvezheti majd. A mó-
dosítás indokaként arra hívta fel a figyel-
met, hogy míg 2007 és 2013 között Pest 
megyére mindössze körülbelül 350 ezer 
forint európai uniós támogatás jutott 
fejenként, addig Budapestre 860 ezer, a 
többi régióban pedig 930 ezer forint, és 
“a szűkös források elfogadhatatlan hát-
rányt jelentettek a megye településeinek, 
cégeinek”.

Pest megye 2020 után átkerül a kevés-

bé fejlett régiókategóriába és többletfor-
ráshoz jut a 2021-ben kezdődő fejlesztési 
ciklusban - mondta az államtitkár, aki az 
előnyök között említette, hogy az uniós 
forrásokhoz szükséges hazai társfinan-
szírozás mértéke 50 százalékról 15-re 
csökken, a támogatható tevékenységek 
a kevésbé fejlett régiókéval egyezőek, a 
jelenlegihez képest bővebbek lesznek, 
változik a támogatásintenzitás, egysze-
rűbben lesznek érvényesíthetők a megye 
fejlesztési érdekei.

A megnövekedett fejlesztési források 
és a kedvezőbb támogatási feltételek na-
gyobb esélyt adnak Pest megye leghát-
rányosabb helyzetű térségeinek felzár-
kózására - fogalmazott. Vitályos Eszter 
hangsúlyozta azt is, hogy “a főváros a 
szétválással nem jár rosszul, hiszen sem 
most, sem későbbiekben nem fog keve-
sebb uniós forráshoz jutni az önálló Pest 
megye miatt”.

MTI

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása - pályázat
A felhívás a tudásintenzív, innovatív vállalkozásokat ösz-

tönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, pi-
acképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli 
kifejlesztésére. Mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások igé-
nyelhetnek 50–500 millió forint közötti forrást egyes önállóan 
vagy konzorciumi együttműködésben végzett kutatás-fejlesz-
tési és innovációs tevékenységük finanszírozására, legalább a 
prototípus vagy a demonstrációs fázis eléréséig, esetenként 
azon túl, a piacra lépésig. Elsősorban olyan projektek támo-
gathatók, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szako-
sodási Stratégiában meghatározott ágazati prioritások vagy 
intelligens technológiák valamelyikéhez.

A felhívás a korábban meghirdetett, hasonló témájú GI-
NOP felhívás tükörpályázata a Közép-Magyarország régió 
(budapesti és Pest megyei pályázók) részére. A rendelkezésre 
álló keretösszeg 5 milliárd forint.

A pályázat benyújtása
A pályázatok benyújtása 2016. február 29-től 2018. feb-

ruár 28-ig lehetséges. Ezen belül a megadott határnapokig 
beérkezett kérelmek szakaszosan kerülnek elbírálásra, az első 
benyújtási szakasz határideje 2016. április 25.

A pályázók köre
Pályázhatnak – önállóan vagy konzorciumi formában – 

magyarországi székhelyű gazdasági társaságok vagy EGT 
székhelyű gazdasági társaságok magyarországi fióktelepei, 
amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, ket-
tős könyvvitelt vezetnek, és legalább 1 főt foglalkoztatnak.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek
Olyan projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszked-

nek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megjelölt 
ágazati prioritásokhoz vagy intelligens technológiákhoz. Tá-
mogatás az alábbi tevékenységtípusokra kérhető (önállóan ki-
zárólag a kutatás-fejlesztési jogcím támogatható):

•K+F projekthez nyújtott támogatás keretében alapkutatás, 

alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés (a projekt elszá-
molható költségeinek legfeljebb 50%-a);
• de minimis (csekély összegű támogatás) jogcímen a projekt 

előkészítésével, projektmenedzsmenttel, a projekt szakmai 
megvalósításával kapcsolatos tevékenység;

• kutatási infrastruktúrához nyújtott, illetve regionális beru-
házás keretében eszközök és immateriális javak beszerzése, 
épületek építése, korszerűsítése, bővítése;

• szolgáltatás keretében eljárás-innováció, kkv-k vásárokon 
való részvétele.

A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 mil-

liárd forint.

Az igényelhető támogatás mértéke
Pályázónként 50-500 millió forint vissza nem térítendő tá-

mogatás igényelhető.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható 

összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással, regioná-
lis beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség 
25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Kötelező vállalások
A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység 

eredményéből származó árbevétele a projekt pénzügyi befeje-
zési évét követően a fenntartási időszak utolsó két évéig bár-
mely 2 egymást követő üzleti évben eléri a támogatási összeg 
legalább 30%-át.

A projekt futamideje
A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 24 

hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkez-
dett projekt nem támogatható.

A pályázati felhívás teljes szövege: https://www.palyazat.
gov.hu/node/57453

Forrás: nkfih.gov.hu
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OVI-HÍRADÓ
Csicsergő Óvoda

Januárban, a téli szünet után kipihenve és élményekkel gaz-
dagon tértek vissza a gyerekek az óvodába. Sokáig téma volt 
még a karácsonyi és szilveszteri emlékek felelevenítése. A ja-
nuári visszaszokás csak néhány kicsinél okozott egy kis sírdo-
gálást, de hamar belerázódtak újra az óvodai életbe. 

Január 18-án Anett nénivel a farsangi hagyományokat ele-
venítettük fel, amin óvodánk minden csoportja részt vett. A 
gyerekek fotókat nézegettek régi farsangi szokásokról, közösen 
táncoltak, énekeltek és nagy tetszést aratott, hogy az óvó nénik 
beöltöztek régi ruhákba, jelmezekbe. 

Januárban minden csoport megtartotta a csoportos szülői 
értekezletét, ahol az elmúlt hónapok tapasztalatairól, a kö-
zépső- és nagycsoportos gyerekek DIFER eredményeiről, a 
második féléves tervekről, feladatokról és a tervezett progra-
mokról, főleg a farsangi előkészületekről esett szó.

Január 30-án délután rendeztük meg a már hagyományos-
nak számító Jótékonysági Farsangi Bálunkat a kerepesi álta-
lános iskola tornatermében. A rendezvényre sok óvodásunk 
jött el a családjával. A csoportok egymás után mutatták be jel-
mezeiket a színpadon és elmondták erre az alkalomra tanult 
verseiket, énekeiket. A német nemzetiségi csoportok német 
énekkel, verssel készültek a farsangra. A felvonulás után pedig 
kezdetét vette a mulatság, ahol kicsik és nagyok, szülők, gye-
rekek és óvónők együtt táncoltak, játszottak. A jó hangulatról 
a Répa, retek, mogyoró együttes gondoskodott. A mozgalmas 
nap végén a mulatságot tombolahúzás zárta.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek a tombolához 
és a zsákbamacskához felajánlott tárgyakat, valamint a sok-sok 
üdítőt, szendvicset és finom süteményt, amit a mulatság alatt 
nem is tudtak elfogyasztani a farsangolók, így azt az óvodában 
a gyerekek még napokig csemegézték.  

A rendezvény sikeréhez a szülők, nagyszülők, a támogatóink 
és az óvoda összes dolgozója hozzájárult, amit mindenkinek 
szívből köszönünk.

Óvodánk rendezvényét felajánlásokkal támogatta:Mezei- 
Nagy család, Vidák család, Metykó család, Reményi család, 
Ivancsics család, Vis-Vitalis Hotel, Royal Station, Kisgömböc 
étterem, Cézé pizzéria, Al Capone pizzéria, Sziget étterem, 
Szélkakas étterem, Liget húsbolt, Oravecz pékség, Terike zöld-
séges, Mogyoródi úti Autósbolt, Ricsi bolt, Mogyoródi Go-
kart pálya, Kistarcsa Kartfarm Go-kart pálya,Orchidea szép-
ségszalon, Bűbáj fodrászat, Mészáros Anita fodrászat, Lótusz 
kozmetika, Mini kozmetika, Kovács Krisztina asztrológus, 
Érci optika, Hajnalka virágbolt, labdafelajánlás, Napról-napra 
újság, valamint minden szülő, aki hozzájárult a tombolához, 
a zsákbamacskához és a büfé kínálatához. Minden segítségét, 
felajánlását és önzetlen munkát köszönünk. 

Meseliget óvoda

A hosszúra nyúlt téli szünet után minden kisgyermek vissz-
azökkent az óvodai életbe. A hónap folyamán a farsangi készü-
lődéssel voltak elfoglalva csoportjaink.

Pillangó csoportosainkkal elvégeztük a DIFER felmérést, a 
szülőket tájékoztattuk az eredményekről.

Január 30-án délelőtt a Forrás Művelődési Házban tartottuk 
az immár második alkalommal megrendezésre kerülő jóté-
konysági farsangi bálunkat. Már több hónapja készülődtünk, 
szülői értekezleteken beszélgettünk a rendezvény céljáról. Kö-
zösen a gyerekekkel, szüleikkel és a környékbeli támogatóink-
kal sok-sok tombola és zsákbamacska nyereményt gyűjtöttünk 
össze. 

A családok lelkesen készültek a jelmezek készítésével, a gye-
rekek pedig alig várták, hogy elérkezzen a várva várt nap és 
jelmezeikkel felvonulhassanak. A csoportokban rövid kis mű-
sorral készültünk, amelyekkel a szülőket és a meghívott vendé-
geket szórakoztattuk.

A Maci csoportosok, (akik idén a legkisebbek) az első sze-
replésük alkalmával nagyon ügyesek voltak. Bár volt néhány 
kisgyermek, aki a színpadi szerepléstől megijedve inkább szü-
lei karjában nézte végig a többiek táncát, de a többség bátran 
kiállt és vidáman ropta a jó muzsikára a táncokat. 

A nagyobbak már rutinosabbak voltak, nekik nem kellett 
bátorítás. Halacska csoportosaink a két óvó néni betegsége 
ellenére is kiálltak és az addig tanultakat ügyesen előadták a 
dajka néni és a pedagógiai asszisztens segítségével.

Katica csoportosain komplett kis történetet játszottak el, 
amivel nagy sikert arattak a vendégek körében.

A legnagyobbak pedig egy vidám esernyős tánccal csalogat-
ták a tavaszt. Reméljük, mihamarabb megérkezik és a hosszú 
télnek búcsút mondhatunk.

A fellépések után a Répa, retek, mogyoró együttes mozgatta 
meg a karneválozó társaságot. Vidám zenéjükre kicsik és na-
gyok egyaránt vidáman járták a táncot. 

A mulatság végén a tombolahúzás tartotta izgalomban a kö-
zönséget. A szép számban felhalmozott ajándékok mindegyi-
kének került új gazdája, ráadásnak minden kisgyermek egy 
zsákbamacska ajándékkal is gazdagodott.

A büfében a sok szendvics, üdítő és sütemény szinte min el-
fogyott. Ami megmaradt, a gyerekek az óvodában hétfőn még 
jóízűen elfogyasztották.

Köszönjük a szülőknek és a támogatóknak az aktív részvé-
telt, a felajánlott tombolatárgyakat és a sok megvásárolt tom-
bola szelvényből befolyt pénzt, valamint a büfében rendelkezé-
sünkre bocsátott rengeteg ételt és italt!

A rendezvény bevételéből terveink szerint az óvoda udvarát 
fogjuk továbbfejleszteni.
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Hagyományőrző disznóvágás kerepesi szokások szerint

Lapzárta után érkezett!

2016. február 06-án a Forrás Művelődési Házban a Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében hagyományőr-
ző disznóvágást rendeztünk Kerepesi szokások szerint.

A disznóvágás célja nem csak a hagyományok feleleveníté-
se volt, de a kerepesi szlovákság összefogása is. Kora reggeltől 
folyt a közös munka – vízmelegítés, pörzsölés előkészítése, pör-
zsölés, tisztítás, szétszedés, abárolás, hurka – májas és véres –,  
kolbász keverés, töltés...

A munkálatokban ifjak és idősebbek is nagy lelkesedéssel 
vettek részt, senkinek nem kellett mondani, mit csináljon, 
mindenki megtalálta a neki álló munkát. Nagy segítségünkre 
volt Barti Béla barátunk, aki szakmailag irányította a munká-
kat. A segítők főleg a Hagyományőrző Pávakör tagjai voltak, 
de részt vettek a Lila Akác Nyugdíjas Klub  és az Aranyeső 
tagjai is. Nagy köszönet illeti a Forrás Művelődési Ház vezető-
ségét és munkatársait, valamint a „Művkörös” csapatot.

A vacsorán a kerepesi szlovákokon kívül a környező telepü-
lések szlovák vezetői is képviseltették magukat: Kistarcsáról, 
Nagytarcsáról, Csömörről, Maglódról. Ecserről, Cinkotáról 
sajnos más program miatt nem tudtak eljönni. Az Országos 
Szlovák Önkormányzat elnök asszonya Kollárné Racskó Er-
zsébet külön üdvözletével kívánt jó munkát és szórakozást a 
résztvevőknek. 

A disznótoros vacsora orjalevessel nyitott – helyi szokás sze-
rint kockázott zsemlével – majd a toros káposzta következett és 
harmadik fogásnak jöttek a hurkák – májas, zsemlés véres – és 
a sült kolbász.

Természetesen sütikék - édesek, sósak, hájasak, sajtosak…. 
Italból is volt bő választék.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat nevében szeretném 
megköszönni az összes segítő munkáját és azoknak a  vendé-
geknek, akik megtiszteltek bennünket a részvételükkel. 

Kiss Károly SzNÖ elnök

Befejeződött az iskolai konyha étkezőjének 
felújítása. Ízléses és kulturált helyen fogyasz-
thatják el ebédjüket a gyerekek.

A Kerepesi Székely Kör ez évben is megren-
dezte a farsang idején szokásos bálját, január 
23-án. Képünkkel az előadott műsor egyik 
jelenetét mutatjuk be.
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Örökségteremtés a jövő számára
A Horváth házaspárral beszélgettem, akiknek alkotásait és alkotóházát az önkormányzat életjáradék 
fejében megvásárolta.
- Kedves László! Hogyan kezdődött a faragás iránti elhiva-
tottság?
- Sokáig írtam főleg verseket. Megkértek, hogy ha lehet, ne ír-
jak, mert amit írok az túl igaz és leközölni éppen ezért nem le-
het. Ekkor beléptem egy önképzőkörbe a Ganznál, amit Cséri 
Lajos szobrászművész vezetett. Leültem a többiek közé, ült egy 
modell is. Kaptam egy darab agyagot és nekiláttam. A pódiu-
mon ült egy fiatalember, akinek külön felszerelése volt. Meg-
csináltam, odajött a Cséri, kérdezte, hogy mi van. Kész vagyok 
– mondtam. Megnézte, majd körbevitte a többieknek meg-
mutatni. Erre a fiatalember a pódiumon fölpattan és csinálta 
a fesztivált. Erre föl megkért a mester, hogy ha lehet, többet ne 
jöjjek, mert a hepciáskodó fiatalember miatt van ez a szakkör. 
Én többet nem is mentem. Nem sokkal később mentem a cse-
peli héven dolgozni és találkoztam a Csérivel. Panaszkodott, 
hogy meghalt Kapoli Antal. Kérdeztem, hogy ki az. Azt mond-
ta, nem lesz, aki kürtöt faragjon. Mondtam, majd faragok én. 
Lementem Jászberénybe, ott volt a Lehel-kürt másolata. Ez 
alapján csináltam egy vadászkürtöt. Lezsűrizték népművészeti 
alkotásnak, bár csodálkoztak nagyon, hogy én csináltam.
- Ezek szerint nem is fával kezdett dolgozni először?
- De, csak ez volt az első olyan alkotásom, amit lezsűriztek. 
Ezek után kezdtem érdeklődni a népművészet után. Melós-
ként nem voltam egy kocsmába járó ember, szabad időmben, 
ami a kezembe került, azt faragtam a kalapácsnyéltől kezdve 
bármit. A kollegáim persze hívtak italozni, egyszer elmentem 
velük és mondtam, hogy mindenki igyon egyet az egészsé-
gemre és szevasztok. Kifizettem a rundót és eljöttem. Szóval én 
a faragással töltöttem a szabadidőmet. Aztán jött a kürt majd a 
kobaktök és így lassan nőtt a látóköröm a faragás terén. Aztán 
megismertem a kedves feleségemet.
- Mikor megismerkedtek már mindketten faragtak?
Horváthné: - Nem. Szerettem volna, ha megtanít, azt mondta 
nem tud tanítani, mert ő is magától tanulta. Mikor elment dol-
gozni én otthon próbálkoztam, és megtanultam én is magam-
tól. Persze összevagdostam magam közben! De rájöttem, hogy 
mindenki a saját kezével és gondolataival farag.
- Mivel foglalkozott a faragás előtt?
- Horváthné: A 
Népi Iparművészeti 
Tanács bemutató-
termét vezettem. 
Ez nagyon jó volt, 
mert ez által ismer-
tem meg az összes 
népművészt, aki 
számított. Valamint 
az ország tájegysé-
geinek népművé-
szetét.
- A műveiket hol 
mutatták be koráb-
ban?
- Körülbelül 250 
önálló kiállításunk 
volt. Volt, hogy 
fél évre elvitték az 
anyagunkat és vit-
ték körbe az ország 
művelődési házaiba 
bemutatni. Több al-
kalommal díjazták, 

elismerték tevékenységünket.  Foglalkozott velünk rendszere-
sen az országos média. De például a német sajtó is egy oldalas 
írást adott közre a tojáspatkolásról. Akkoriban, ha jött valami 
fontos delegáció, mindig hozzánk hozták őket, mert meg le-
hetett mutatni a bemutatótermet és az ajándékozásban is be-
váltunk. Jártak oda művészek, színészek. De megtalálhatóak 
a műveink óvodákban, iskolákban, házasságkötő termekben, 
könyvtárakban is. A váci Püspök kérésére csináltunk egy ju-
hászszobrot II. János Pál pápának, mi pedig megajándékoztuk 
egy pásztorbottal és hozzá egy díszdobozzal. A Magyar Katoli-
kus Egyház ezeket adta a pápának ajándékba. Nagyon tetszett 
a Szentatyának, cserébe meghívott minket Rómába.
- Mit kell tudni a gyűjteményben található művekről, mi a 
hátterük, a történetük?
- Ezeknek az alkotásoknak a háttere mind megalapozott. Mi 
nem faragtunk úgy, hogy csak belevágtunk volna vagy lemá-
soltunk volna bármit. Mi utána jártunk könyvekben vagy mú-
zeumokban kutattunk és megkérdeztünk idősebb mesterem-
bereket. Nem véletlenül írták annak idején, hogy minket nem 
lehet besorolni olyan értelemben, hogy zalai, somogyi vagy 
erdélyi, hanem mi az egész Kárpát-medence népművészetét 
leképeztük a műveinkben.
- Ezek mind egyedi darabok, szériát nem csináltak?
- Sorozat megrendelésre nem szerettünk dolgozni. Mindig 
törekedtünk arra, hogy a munkánk egyedi legyen. Egy darab 
fába bele kell látni, hogy mi van benne. 
- Miért gyűjtögették össze ezeket az alkotásokat, miért nem 
adták el?
- Azért, mert tudtuk, hogy ez egy olyan gyűjtemény, amit nem 
szabad szétbontani. Mi nagyon sok ajánlatot kaptunk kü-
lön-külön a tárgyakra, de nem a megélhetésünkért faragtunk, 
hanem a jövő számára. Mi azt szerettük volna, hogy ez a gyűj-
temény egyben maradjon, és a közösségé legyen. 
- Hogyan kerültek Kerepesre?
- Építettünk egy alkotóházat a Pilisben, mikor kész lett elad-
tuk. Aztán nagyon megtetszett Kerepes és megcsináltuk ezt 
a házat itt alkotóháznak. Jártunk ki ide többen hétvégenként 
alkotni, nem csak faragók. Az IBUSZ is szervezett utakat hoz-
zánk, jöttek ide németek, olaszok, angolok. Pedig akkor még 
nem volt itt út, csak sár. Később ideköltöztünk és itt alkottunk 
tovább. Ezért is örülünk neki, hogy, a kerepesi közösség örökli 
meg gyűjteményünket, ami március idusától megtekinthető 
lesz - egy kiállítás keretében - a Forrás Művelődési Házban.
- Van kedvenc témájuk az alkotásban?
- Mindig az a kedvenc témánk, ami még nem volt a világon.

Farkas Domonkos 
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Állandó rendezvények, foglalkozások 
február 15. és március 15. között

Forrás Művelődési Ház
2144 Kerepes, Templom u. 3. Tel.: 28/560-360 www.kerepesmuvhaz.hu

FEBRUÁR 15. 18.00-19.00 Zumba, 17.00-20.00 Ping-pong, 
16.00-18.00 Lilaakác Nyugdíjas Klubnap, 18.00-20.00 Műve-
lődési Kör
FEBRUÁR 16. 09-13.00 Masszázs, 16.00-18.00 Ifi Senior 
15.00-17.00 Számítógép ismereti estek
15.00 órától Senior Akadémia – dr. Jászberényi József előadó-
val beszélgetés, témája Mi a geopolitika és miért érdekes ez a 
szenioroknak?
FEBRUÁR 17. 09.00-12.00 Vegyes vásár, 14.00-19.00 Masz-
százs, 16.00-18.00 Német Önkormányzat Klubnap, 18.00-
19.00 Zumba, 17.00-20.00 Ping-pong
FEBRUÁR 18. 09.30, 11.00 Micimackó - Magyar Mesezenekar 
és Bábszín  előadásában 
jegyár: 800 forint
09.00-13.00 Masszázs,  16.30-18.30 Kézműves szakkör, 18.00-
19.30 Városi kórus,
18.00-20.00 Pávakör 
FEBRUÁR 19. 14.00-19.00 Masszázs, 17.00-18.00 Ovis balett, 
17.00-19.00 Rejtvény Klub
17.00-20.00 Ping-pong, 15.00-17.00 Számítógép ismereti estek
18.00 Németh Szilárd – beszélgetés a rezsicsökkentésről
FEBRUÁR 20. 16.00-17.30 Ametist Bábszínház – Mazsola és 
Tádé jegyár: 1200 forint
16.00-19.00 Kézimunka Klub
FEBRUÁR 22. 18.00-19.00 Zumba, 17.00-20.00 Ping-pong, 
18.00-20.00 Művelődési Kör
FEBRUÁR 23.  09-13.00 Masszázs, 16.00-18.00 Aranyeső 
Nyugdíjas Klubnap, 15.00-17.00 Számítógép ismereti estek
FEBRUÁR 24. 14.00-19.00 Masszázs, 16.00-18.00 Német Ön-
kormányzat Klubnap,18.00-19.00 Zumba, 17.00-20.00 Ping-
pong
FEBRUÁR 25. 09.00-12.00 Vegyes vásár, 09.00-13.00 Masz-
százs,  16.30-18.30 Kézműves szakkör, 18.00-19.30 Városi kó-
rus, 18.00-20.00 Pávakör 
Kommunizmus áldozataira megemlékezés, koszorúzás, hely-
szín: Hősök Emlékműve
FEBRUÁR 26. 14.00-19.00 Masszázs, 17.00-18.00 Ovis balett, 
17.00-19.00 Rejtvény Klub
17.00-20.00 Ping-pong, 17.00-18.00 Jeride Játszóház, 15.00-
17.00 Számítógép ismereti estek
FEBRUÁR 27. Kultúrák találkozása/Orosz est – Vlagyimir Vi-
szockij versei: Hobo előadásában 
FEBRUÁR 29. 18.00-19.00 Zumba, 17.00-20.00 Ping-pong, 

16.00-18.00 Lilaakác Nyugdíjas Klubnap, 16.00-18.00 Értéktár 
18.00-20.00 Művelődési Kör

MÁRCIUS 1.  09-13.00 Masszázs, 16.00-18.00 Ifi Senior, 15.00- 
17.00 Számítógép ismereti estek 17.00-18.00 Citera oktatás
MÁRCIUS 2. 14.00-19.00 Masszázs, 16.00-18.00 Német Ön-
kormányzat Klubnap, 18.00-19.00 Zumba, 17.00-20.00 Ping-
pong
MÁRCIUS 3. 09.00-13.00 Masszázs,  16.30-18.30 Kézműves 
szakkör, 18.00-19.30 Városi kórus, 18.00-20.00 Pávakör 
MÁRCIUS 4.  14.00-19.00 Masszázs, 17.00-18.00 Ovis balett, 
17.00-19.00 Rejtvény Klub
17.00-20.00 Ping-pong, 17.00-18.00, 15.00-17.00 Számítógép 
ismereti estek
MÁRCIUS 7. 18.00-19.00 Zumba, 17.00-20.00 Ping-pong, 
18.00-20.00 Művelődési Kör
MÁRCIUS 8.   09-13.00 Masszázs, 15.00-17.00 Számítógép is-
mereti estek
 Nőnapi köszöntő műsor – Aradszky László előadása belépő: 
500 forint
MÁRCIUS 9. 14.00-19.00 Masszázs, 16.00-18.00 Német Ön-
kormányzat Klubnap, 18.00-19.00 Zumba, 17.00-20.00 Ping-
pong
MÁRCIUS 10. 09.30, 11.00 és 14.00 órakor a Virtus Kamara 
Táncegyüttes táncos, zenés mesejátéka  09.00-13.00 Masszázs,  
16.30-18.30 Kézműves szakkör, 18.00-19.30 Városi kórus, 
18.00-20.00 Pávakör 
MÁRCIUS 11. 14.00-19.00 Masszázs, 17.00-18.00 Ovis balett, 
17.00-19.00 Rejtvény Klub
17.00-20.00 Ping-pong, 15.00-17.00 Számítógép ismereti estek 
17.00-18.00 Citera oktatás
MÁRCIUS 14. 18.00-19.00 Zumba, 17.00-20.00 Ping-pong, 
16.00-18.00 Lilaakác Nyugdíjas Klubnap
MÁRCIUS 15.  16.00 Nemzeti Ünnep – megemlékezés, kiál-
lítás megnyitó – Horváth László és feleségének fafaragó nép-
művészek kiállítása a művelődési házban, majd koszorúzás a 
Hősök Emlékművénél
MÁRCIUS 16. 14.00 Magyar Zászló és Címer Napja helyszín: 
művelődési ház előtt
 09.00-12.00 Vegyes vásár, 14.00-19.00 Masszázs, 16.00-18.00 
Német Önkormányzat Klubnap, 18.00-19.00 Zumba, 17.00-
20.00 Ping-pong

Szilasligeti Közösségi Ház
2145 Kerepes, József A. park 3. tel.: 28/2560-360 www.kerepesmuvhaz.hu

HÉTFŐ 09.45-10.30 Zsip-zsup torna, 14.00-16.00 Szilasligeti Kult. Egyesület Klubnap, 17.15-18.00 Show tánc (ovisoknak) 
18.00-19.00 Show tánc, 20.30-22.00 Hit Gyülekezet Klubnap
KEDD 08.30-10.00 Etka Jóga, 13.00-16.00 Ping-pong, 16.30-17.15 Pompon rocky (kicsiknek), 17.15-18.45 Pompon rocky (na-
gyok), 19.00-22.00 Civilek
SZERDA 10.00-12.00 Baba-mama Klub, 14.00-16.00 Szilasligeti Kult. Egyesület, 17.15-18.00 Show tánc (ovisoknak) 18.00-19.00 
Show tánc
CSÜTÖRTÖK 08.30-10.00 Etka Jóga, 13.00-16.00 Ping-pong, 16.45-18.15 Pompon Rocky, 18.30-20.00 Etka Jóga
PÉNTEK 16.30-17.30 Német nyelvtanfolyam (ovisoknak), 19.00-21.00 Székelykör
SZOMBAT 15.00-18.00 Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub
VASÁRNAP 09.00-10.00 Református Istentisztelet
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Dr. Horváth Bánk
kisállatgyógyász

klinikus szakállatorvos

Dr. Henter Áron
Dr. Berényi Evelin

magánállatorvosok

Nyitva: hétköznap 9-20, szombaton 9-1230 

 Telefon: +36-30/ 44-999-18
  +36-28/ 490-369
 0-24h: +36-30/ 22-177-23

2144 Kerepes, Szabadság út 65. (3-as út)

www.kerepesvet.hu
e-mail: info@kerepesvet.hu

Kívánságra házhoz megyünk!

Változik az ügyfélfogadás rendje
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Igazgatásrendészeti Osztálya tájékoztatja az 
állampolgárokat, hogy az ügyfélfogadási idő 
a Rendőrségi Igazgatási Központban 2016. 
február 1-jétől az alábbiak szerint változik:

Kedd:   8 - 12 óráig 
   és 13 - 15:30 óráig
Csütörtökön:  8 - 12 óráig

Filmszemle fiataloknak a természetről
A Nemzetközi Természetfilm Fesztivál kommunikációért felelős szakemberével, Ersók Nórával beszélgettünk.

A tavalyi sikeren felbuzdulva az 
idén szélesítjük a célterületet. 
A Csömör, Dunakeszi, Aszód, 
Pécel alkotta körön belül va-
lamennyi településén élőket 

hívjuk, vegyenek részt ebben 
a kezdeményezésben. Közel 
60 iskolába juttatjuk el a felhí-
vásunkat, mert most kimon-
dottan a fiatalokat igyekszünk 
megszólítani. Másrészt a szé-
lesítés a nemzetközi szintre is 
vonatkozik, mert tudjuk, hogy 
a környezetvédelem nem lehet 
csak helyi ügy. Szélesen értel-
mezzük a tematikát is. Mindent 
beleveszünk, ami a természet 
címszóra felfűzhető, ilyen pél-

dául a hulladékgazdálkodási 
pályázatot, de az is fontos, hogy 
a gyerekek és a felnőttek is lás-
sák meg a természetben rejlő 
érdekességeket, szépségeket. 
Nem is csak arra gondolunk, 
hogy a természetben milyen fo-
lyamatok zajlanak, hanem akár 
fizikai, kémiai, biológiai dolgok 
is szóba kerülhetnek. A végső 
célunk az, hogy az egész hozzá-
állásukat és tudatukat formál-
juk, térben és tartalomban is 
egyre táguló körben. Ezen belül 
jelenleg a legnagyobb projek-
tünk a természetfilm fesztivál.
Ehhez kapcsolódik ez a kör-
nyezetvédelmi vonal, amely-
nek sajnos létjogosultsága a 
mai világban. Tudjuk, hogy a 
24. órában vagyunk, ezt jelzi a 
világméretű klímaváltozás, az 
egyre szélsőségesebb időjárás. 
A Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Igazgatóság-nál (NHI) 
nyertünk egy pályázatot, amely 
arra vonatkozik, hogy derít-
sük ki, tárjuk fel, hogy itt, a mi 
térségünkben melyek a helyi 
problémák. Azt gondolom, 
hogy itt, Fóton a legnagyobb 
gond az illegális hulladéklera-
kás. Más településen meg lehet 
más. A természetfilm fesztivál 
során arra kérjük a gyerekeket, 

hogy járjanak nyitott szemmel, 
lássák meg a jó és a rossz gya-
korlatokat is, s arról készítsenek 
néhány perces felvételeket. Azt 
tekintjük értékes alkotásnak, 
ami arról is szól, hogy mi, mi-
ért történik, hogyan jutottunk 
idáig, és ebben a helyzetben 
mit lehetne tenni. A pályázat 
során interaktív kapcsolatot 
létesítünk, van már három bá-
zis iskolánk: Aszódon a Petőfi 
Sándor Gimnázium, Gödöllőn 
a Református Líceum, Fóton az 
Ökumenikus Általános Iskola 
és Gimnázium. Természetesen 
a gimnazistákra számítunk leg-
inkább, de az általános iskolák 
felső tagozatosai ötleteit, meglá-
tásait is várjuk. 
2-3 perces filmekre gondolunk 
és nem a technikai tudásra va-
gyunk kíváncsiak. Elégendő, 
ha érthető, élvezhető a látvány 
minősége. Azt értékeljük majd, 
hogy mit találtak, hogyan 
nyúltak a témához a gyerekek. 
Az egyik fóti iskolából jött a 
kérdés, hogy egy Power Point 
prezentáció elfogadható-e. 
Igen, természetesen az is lehet 
pályamunka, Mindent lehet, az 
a lényeg, hogy mit mutat meg. 
Azt is értékeljük, ha önmagukat 
is filmezik, magát a folyamatot, 

hogyan állt össze a csapat, ha 
közös a mű.
A hulladékgazdálkodási pá-
lyázat határideje február 29., a 
fotópályázatnak pedig március 
15. Ez utóbbiban az a célunk, 
hogy lássák meg a gyerekek 
a fény és a víz kapcsolatát. Itt 
egy-egy megragadott pillanat a 
lényeg. A beküldött anyagokból 
vándorkiállítást állítunk össze. 
A fesztivált május 18-22. kö-
zött tartjuk. Tavaly 7000 ember 
fordult meg a fesztiválunkon, 
idénre szeretnénk megduplázni 
az érdeklődők számát. 
A fesztivál alapítói: a Haszon-
állat Génmegőrzési Központ 
Gödöllőn, Gödöllő városa, és 
a Carplove International Non-
profit Kft. A szervező munkát 
négyen végezzük, önkéntes fel-
ajánlásból, önzetlenül. A szer-
vezők megszállottak, valószínű-
leg csak így lehet ezt csinálni, 
vagy legalább is így érdemes. 
Mi most mind önkéntes mun-
kát végzünk. Egy ilyen fesztivált 
megszervezéséért, lebonyolítá-
sáért mindössze erkölcsi elis-
merés jár. (Hála Istennek, hogy 
vannak olyan elhivatott embe-
rek, akik ezt a munkánk mellett 
megteszik. – a szerk.)
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Minden érdeklődő édesanyát, babát és kismamát várunk sok 
szeretettel csütörtökönként 10:00-től 12:00-ig a Kerepesi Ró-
mai Katolikus Egyházközség plébániájának tetőterében. (2144 
Kerepes Templom u. 17.)

A közösségünk immár öt lelkes anyukából és gyerekeikből áll. 
Tartalmas együttléteinkkor közösen imádkozunk, éneklünk, 
egy-egy témáról értekezünk vagy mondókázunk a gyerekek-
kel.
Találkozásainkat kötetlen beszélgetéssel zárjuk. Terveink sze-
rint egyes alkalmakon részt vesz majd Frajna András esperes 
plébános atya is és érdekes témákat dolgozunk fel.

(Egyes alkalmak betegség miatt elmaradhatnak, ezért kérjük 
az előzetes telefonon való érdeklődést! 
Németh Andrea: +36-20-335-07-30)

Baba-Mama Klub a plébánián

Áldás - kegyelem
Ha  ma  erőtől  duzzadva  ébredtél és  fájdalom  
nélkül  keltél  fel  az  ágyból…
     … Isten áldása  volt  veled!

Ha  soha  nem  ismerted  meg  a  háború  veszélyeit,  
a  börtön  magányát és az  éhezést…
     … áldottabb vagy ötszáz millió  embernél a  
földön.

Ha úgy  tudsz  elmenni  a  gyülekezetbe,  templom-
ba, hogy  hited miatt nem üldöznek…
     … kiváltságosabb vagy hárommillió  keresztény 
embernél. 

Ha alapvető szükségleteid  biztosítva  vannak…
     … gazdagabb  vagy az  emberiség 75 %-ánál.

Ha  van  egy kis  megtakarított  összeged…
     … akkor  ahhoz a 10 %-hoz tartozol,  akiknek  
gazdagságuk  gyarapodik.

Ha látod a szüleidet  együtt  megöregedni…
     … a  kivételesek  közé  tartozol.

Ha  mosolyt  hordozol  az  arcodon és   hálás  vagy 
mindenért…
     … kivételes  vagy, mert  bár  az  emberek  többsé-
ge meg  tudná tenni,  nem  teszi.

Ha  meg tudod  szorítani  valakinek  a  kezét, át  
tudod ölelni vagy  csupán  vállát  megveregetni…
     … örülj, mert soha  sem  leszel  egyedül.

Ha  el  tudod olvasni  ezt  az  üzenetet, kétszerte  
áldott  vagy…
     … elsősorban  azért,  mert  valaki  gondolt  rád,  
másodszor mert  áldottabb vagy annál  a kétmilliárd  
embernél,  akik  nem  tudnak  olvasni.

Gondolkozz  el  áldott  helyzeteden és  küldd el  ezt  
az  üzenetet másoknak is,  hogy elcsodálkozhassa-
nak  azon, amit  kegyelemből  kaptak!

Ismeretlen  szerző

Idősek imája
Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és 
évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, 
amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel 
korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjai-
mat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeret-
nek.

Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és 
amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy 
nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel üdvössé-
gemre.
Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észreve-
gyem: több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments 
meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, 
a mindent-tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás 
hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani 
akar. Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságta-
lan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzés-
től, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság 
nyomasztó érzésétől.

Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor ter-
heit, humorral fogadjam feledékenységem jeleit, erőt-
lenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi 
erőm hanyatlását.
Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a 
végről itt, és a kezdetről odaát. Kérlek, adj kedvet a 
munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, 
hogy ne érezzem csak tehernek magam és adj aláza-
tot, hogy belássam egyre inkább másokra szorulok. 
Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez. 
Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak 
másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még 
mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak 
panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam 
szereteted melegét.

Uram, maradj az, aki mindig voltál: megbocsátó 
Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak meg-
bocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a 
köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abba-
hagyjam dicséretedet. Tartsd meg és növeld hitemet. 
Szólj Uram, még hallja a Te szolgád! 

Ámen.
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Könyvégetők
Egy 2016. január 27.-én megjelent hír szerint Szandasző-

lősön (Szolnok mellett) a szabadtéren elhelyezett könyvszek-
rényből melegednek egyesek, vagyis: azért viszik el, hogy ott-
hon az olvasnivalót elégessék.

Könyvet a történelem során - nem is egyszer – akkor éget-
tek, amikor veszélyt és nem melegséget közvetített. Hová ju-
tottunk? Szandaszőlősön és ki tudja még hol szerte a világon 
azért „lopják” a könyvet, hogy elégessék és melegedjenek mel-
lette. Miközben azzal traktálnak a XXI. században, hogy min-
den érettünk történik és minden lehetőség adott az emberiség 
felemelkedéséhez, aközben a XXI. század pillanatfelvétele, ha 
elkészülne, akkor analfabétákat ábrázolna, akik okostelefonba 
kapaszkodnak.

Melegedni sok minden mellett lehet. Amikor gyerek vol-
tam, akkor az erdőn gyűjtött faágak meg a barnaszén adott 
enyhet, aztán az olaj később a gáz. Most pedig a gumi, a ruha-
nemű, a műanyag, és végül a könyv. A könyv! Igaz a lerohadt, 
elavult számítógépeket nem lehet elégetni, legföljebb kidobni 
ott, ahol nem látják: erdőben, patakparton vagy az útszélen. 

Az is igaz, hogy a mai felnőttek nem tudnak szótagolni, nem 
tudnak elválasztani szavakat, és az is igaz, hogy valamennyiük 
tud „csetelni” – tisztelet a kivételnek. Szégyennek tartják az 
olvasást, ósdinak a szavalást, nevetségesnek a könyvtárat, nya-
valygásnak a szerelmet.

Óh Vergilius, Dante, Berzsenyi, Dante, Kölcsey, Madách és 
Ady és mindenki, akik azon fáradoztak, hogy belőlünk legyen 
valaki! Lett! Könyvégetők lettünk, még inkább azokká vál-
tunk. Hogy kik tehetnek erről? Nem mi, az bizonyos… és ez 
nem felmentés. Hanem néhány százezer felelőtlen feltaláló és 
pénzért mindenre képes kísérletező számítógépes tobzódása 
és kultúraírtása. Mert aki a hagyományt írtja, az gyökereket 
szárít.

Azt tartja a mondás, hogy a könyv a legstabilabb épületet is 
túléli, ha nem dobják a tűzbe. De ha beledobják, akkor meg-
éghet minden.

A betűt befogadni kell, nem elégetni.

 Franka Tibor

Múlt, Jelen, Jövő (2)
- itthon, Kerepesen  -

Nyugalom vesz körül, és a csendet csak 
az időnként nyújtózkodó fűtéscső kat-
tanása töri meg. Előttem az asztalon 
egyhangúan világít a monitor. Este van, 
és fáradt, télies hallgatásba burkolózott 
minden. Amikor ilyen csendes éjsza-
ka őrzi már az álmokat, akkor nálam a 
szél szabadságával szárnyal a gondolat. 
Eközben tudom azt, hogy valahol a vi-
lágban mindig van olyan hely is, ahol a 
végtelenbe veszik el a sóhaj, és talán az 
imát sem hallja meg senki. Elmerülve az 
emlékekben mindig úgy érzem, mintha 
megérintene valamilyen léleksimogató 
időtlenség. Főképpen, ha a régi idők ké-
peskönyvében lapozgatok. Felidézett ar-
cok, helyzetek, történetek sokasága jelzi 
az eltelt időt. Benne vannak a gyermek-
kor napfényes nyarakban mért szakaszai, 
és benne van a szocialista idők gyötrő 
emléke is, vagyis a szegénység, és a kilá-
tástalanság lassan feledésbe merülő évei. 
De az eltűnt idők elporladt reményeinek 
törmelékeit már régen széthordta a szél. 
És ez így van jól. 

Úgy vélem, hogy mostanában az em-
beriség legnagyobb ellensége önmagán 
kívül a liberális politika. A gonosz, nem-
zetáruló ideológia következtében egész 
földrészek kerülnek végveszélybe. Ha 
összehasonlítom az elmúlt szocialista, 
és a mai, liberális rendszert, akkor arra a 
következtetésre jutok, hogy amíg a ször-
nyű szocializmus elsősorban anyagilag 
sanyargatott bennünket, addig ez a mai 
rendszer inkább erkölcsében és kulturá-

lis tartásában gyötri meg a világ nemze-
teit. Van itt a célratörő tárgyilagosságú 
média által végzett agymosás, és a világ 
spekulánsai által pénzelt bűntudatra ne-
veléstől kezdve a hazug hírekkel elárasz-
tott Internet oldalakon át minden. Alig 
működik normális kormány Európában. 
Egyetlen példa: - Az uniót ügyesen zsa-
roló baloldali görög vezetés annyira te-
hetségtelen, hogy náluk a hajósok dön-
tik el, mennyi betolakodó jöhet be a mi 
Európánkba. Tehát a brüsszeli székhe-
lyű, központi bizottságos, liberális bol-
sevizmus összességében nagyobb kárt 
okoz, mint a közelmúlt jogosan gyűlölt 
szovjet típusú szocializmusa. Érdekes, 
most mégis anyagi, és biztonsági ér-
dekből továbbra is részt kell vennie ha-
zánknak ebben a fura szövetségben. És 
mostanában, amikor naponta felvetődik, 
hogy megint rossz társaságba keveredett 
hazánk, érdekes módon a jobbikosok 
már nem mondogatják, hogy lépjünk ki 
belőle. Pedig most indokoltabb lenne. 
Ezzel együtt kettő jobboldalinak mond-
ható erő van hazánkban. Ezek a Fidesz és 
a Jobbik. A többi, egy tőről fakadó cso-
portosulás sajnos balliberális, vagyis hi-
teltelen. Pillanatnyilag csak a többpárt-
rendszer létét igazoló statisztikai adatok 
ők. Remélem, így marad sokáig.

Úgy hírlik, hogy itthon nem csökken a 
polgármester elleni harc, melyet az elle-
ne tett feljelentések száma is jól tükröz. 
Mert mindenbe bele lehet kötni, és bár-
mire meg lehet sértődni. Bizony, nem 

könnyű polgármesternek lenni Kerepe-
sen. Ezeknek a támadásoknak az inten-
zitása mindig attól függ, mekkora a pol-
gármester felé irányuló harag mértéke. 
Van a hamis szellemi következetesség-
be csomagolt attak, és van a primitíven 
fröcsögő megnyilvánulás. Mindkettő 
helytelen viselkedésre utal, és a nevezett 
cselekedetek lakossági visszhangjának 
mértéke pedig attól függ, hogy kicsoda 
a támadó, vagyis a feljelentő személye. 
És amikor megtudják, legtöbbször már 
csak megszokottan legyintenek rá az 
emberek. Egyértelmű, hogy ezekben a 
perekben közösségi szempontból több-
nyire érdektelen és öncélú, csupán a ki-
mondott szavak csűrés-csavarásáról van 
szó, melyet egyesek a hatályos jogszabá-
lyok alapján próbálnak hitelessé tenni. 
Ideje lenne intenzív munkálkodásukat a 
város javára fordítani! Már régóta nem 
szórakoztat, hogy újra és újra ilyesmiről 
kell írnom, de hát egyszerűen szólva: - 
ez van. Pillanatnyilag öt feljelentés van a 
polgármester úr ellen. Mindez bizonyára 
zavarja a nyugodt munkában, ami átté-
telesen a lakosság életére is rossz hatással 
lehet. – Valóban, nem lehet könnyű pol-
gármesternek lenni Kerepesen. 
Tél van, és a házak között alszik a sötét-
ség, felettük könnyű takaró az örök idő. 
A néptelen utcákon az olvadt hólé tócsá-
jában még reszketve fürdik a Hold arca, 
de a fénylő fák gyémántos vízcseppjei-
ben már a tavasz ígérete táncol. 

 Kovács Ferenc
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Rendőrségi Hírek
Malaclopás miatt kerültek őrizetbe
Négy férfit azzal gyanúsítanak a gödöllői rendőrök, hogy élő 
állatokat tulajdonítottak el egy csömöri tanyáról. 
A Gödöllői Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást 
folytat lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
T. Sándor 23 éves, B. Alex 22 éves, B. Zsolt 25 éves és N. Adri-
ánó 20 éves csörögi lakosok ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsítottak 
2015. december 20-án 16 óra és 17 óra közötti időben gép-
kocsival bementek egy csömöri tanyára, ahol az ott dolgozó 
személynek és a tulajdonosnak azt mondták, hogy kifogyott 
a kocsiból a hűtővíz. A tulajdonos elment, hogy adjon a férfi-

aknak vizet. Ez idő alatt a négy fiatal kidöntötte a tanyán lévő 
disznóól kerítését és az autóba bepakoltak 8 malacot, majd az 
autóval Fót irányába hajtottak el.
A tulajdonos - amikor észlelte a lopást - azonnal értesítette a 
rendőröket. A Dunakeszi Rendőrkapitányság Fóti Rendőrőrs 
járőrei Fót területén intézkedés alá akarták vonni a gyanú-
sítottak járművét, azonban ők továbbhajtottak. A rendőrök 
szolgálati gépkocsival – megkülönböztető fény- és hangjelzés 
használatával – megpróbálták megállítani a járművet, azonban 
az nem járt sikerrel. T. Sándort és három társát a járőrök végül 
Fót, Károlyi utcában elfogták, miután a feltorlódott forgalom 
miatt nem tudtak továbbmenni. A rendőrök a gépkocsiban 7 
élő állatot találtak, mivel a férfiak menekülés közben egy ma-
lacot kidobtak a járműből.
A négy csörögi fiatalt a járőrök a Gödöllői Rendőrkapitány-
ságra előállították, ahol a gödöllői nyomozók gyanúsítottként 
hallgatták ki őket. T. Sándort, B. Alexet és N. Adriánót a ren-
dőrök őrizetbe vették. 25 éves társukról a rendőri intézkedés 
során kiderült, hogy ellene a Budapest Környéki Törvényszék 
Büntetés-végrehajtási Csoportja elfogatóparancsot bocsá-
tott ki, ezért őt – kihallgatását követően – a rendőrök bünte-
tés-végrehajtási intézetbe szállították.
A férfiak ellen a további eljárást a Gödöllői Rendőrkapitányság 
Vizsgálati Osztálya folytatja le. 

Erőszak és testi sértés
A Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást in-
dított kapcsolati erőszak bűntett, súlyos testi sértés bűntett 

kísérlet és garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt B. Andor 30 éves gödöllői lakos ellen, aki a jelenlegi 
adatok szerint 2015. november 5-én 21 óra körüli időben egy 
gödöllői áruház mögötti területen – előzetes szóváltást köve-
tően – élettársát a földre lökte, majd a helyszínen talált faággal 
a bal lábát többször megütette. A bántalmazás következtében 
a nő lába eltört. Ezt követően B. Andor 2015. december 19-én 
14 óra körüli időben gödöllői otthonukban egy balta tompa 
részével egy alkalommal fejbe ütötte a sértettet, aki ennek kö-
vetkeztében – az orvosi vélemény alapján – könnyű sérülést 
szenvedett.
A 30 éves férfi megalapozottan gyanúsítható továbbá azzal, 
hogy 2015. december 21-én 11 óra körüli időben az élettársát 
a lábtörése miatt kezelésre vitte egy gödöllői egészségügyi in-
tézménybe, ahol a tolókocsiban ülő nőt rángatni kezdte és vele 
szemben agresszíven lépett fel. Ekkor a sértett védelmére kelt 
egy, a társaságukban lévő nő, akit a gyanúsított megfenyege-
tett, majd egy alkalommal megütött.
A bejelentést követően B. Andort a gödöllői járőrök az egész-
ségügyi intézmény előtt elfogták és előállították. Őt a nyomo-
zók gyanúsítottként hallgatták ki valamennyi bűncselekmény 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, majd őrizetbe 
vették. Az illetékes bíróság 2015. december 23-án elrendelte a 
férfi előzetes letartóztatását.
A gyanúsított ellen a további eljárást – fogvatartása mellett – a 
Gödöllői Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le.

Ékszerüzlet kirakatából loptak
Ismeretlen tettesek azonosításához kérik a gödöllői rendőrök 
a lakosság segítségét.
A Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást foly-
tat 13040/3409/2015. bűnügyi számon lopás bűntett elköveté-
sének gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy ismeretlen 
férfi 2015. november 26-án 17 óra 10 perc körüli időben egy 
Kistarcsa, Semmelweis téren lévő ékszerüzlet kirakatát betör-
te, majd társa az ott található ékszereket és órákat eltulajdoní-
totta. A bűncselekménnyel okozott kár meghaladja a 2 millió 
forintot.
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A nyomozás során beszerzett adatok eredményeként a gödöl-
lői rendőrök megállapították, hogy a két ismeretlen tettes egy 
sötét árnyalatú, BMW típusú járművel érkezett a helyszínre 
Nagytarcsa irányából, majd arra is távoztak. A gépkocsiban 
tartózkodott még egy ismeretlen férfi, aki a sofőr volt.
A lopást elkövető férfiak körülbelül 175-180 centiméter maga-
sak és 28-30 év közöttiek voltak, arcukon fehér színű szövet-
maszkot viseltek.
A tettesek által használt személygépkocsiról fényképfelvétel 
készült.
A rendőrség kéri, hogy aki az ismeretlen tettesek kilétéről vagy 
a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, 
jelentkezzen személyesen a Gödöllői Rendőrkapitányságon 
vagy tegyen bejelentést a 06-1-236-28-83-as telefonszámon, il-
letve az ingyenesen hívható 06-80-555-111 “Telefontanú” zöld 
számán (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13) vagy a 107, 112 központi segély-
hívó telefonszámok valamelyik

Eltűnt egy 30 éves férfi Gödöllőről
A Gödöllő Rendőrkapitányság 13040/10144/2015. általános 
ügyszámon körözési eljárást indított Marton László eltűnése 
miatt. A jelenlegi adatok szerint a 30 éves gödöllői férfi 2015. 

december 8-án nem jelent meg 
a munkahelyén és nem is jelez-
te, hogy nem megy dolgozni. 
Ezt követően a főnöke és édes-
apja is megpróbálta telefonon 
felhívni, de Márton László nem 
elérhető és eltűnése óta nem 
adott életjelet magáról. 
A férfi felkutatására tett ren-
dőri intézkedések eddig nem 
vezettek eredményre, ezért a 
Gödöllői Rendőrkapitányság 
elrendelte a körözését. 
Az eltűnt személy kb. 178 cm 
magas, vékony testalkatú. Sze-
me barna színű, haja rövidre 

vágott és barna színű. Jelenleg nincs információ arra vonatko-
zóan, hogy eltűnésekor milyen ruhát viselt, azonban általában 
ápoltan, sportosan öltözködött.
A Gödöllő Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható 
Marton Lászlót felismeri és tartózkodási helyével kapcsolatban 
információval rendelkezik, munkaidőben hívja a 06-28/524-
600-as telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett 
tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111/140 
„Telefontanú” zöld számán, valamint a 107, vagy 112 központi 
segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Tehergépkocsiból lopott
A gödöllői rendőrök egy 46 éves fővárosi férfit hallgattak ki 
gyanúsítottként. 
A Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást foly-
tat lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt D. 
Attila 46 éves budapesti lakos ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a 46 éves férfi 2015. 
december 15-én 12 óra körüli időben egy péceli parkoló előtt 
leállított tehergépkocsi vezetőfülkéjéből - annak nyitott álla-
potát kihasználva - eltulajdonította a sértett táskáját, amiben 
személyes iratok és készpénz volt.
A tulajdonos észlelte a bűncselekmény elkövetését és D. Attilát 
a rendőrök kiérkezéséig a helyszínen visszatartotta. Az Isaszegi 
Rendőrőrs járőrei a 46 éves férfit elfogták és előállították, majd 
a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, mely során elismer-
te a bűncselekmény elkövetését. A ruházatátvizsgálás során az 
eltulajdonított tárgyak hiánytalanul meglettek a férfinél.
D. Attila ellen a további eljárást – szabadlábon hagyása mellett 
– a Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le. 

„ Legek ”, melyek a Gödöllői Rendőrkapitányság 
illetékességi területén történtek 2015- ben

A legmagasabb véreredményes ittas járművezetés: 
Egy 35 éves isaszegi férfi 2015. április 30-án 17 óra 00 perckor az 
általa vezetett személygépkocsival közlekedett Isaszegen, a Rózsa 
utcában a Kossuth Lajos utca irányába. Közlekedése során a Rózsa 
utca 14. szám előtti útszakaszon az eddig rendelkezésre álló adatok 
szerint nem tartott megfelelő oldaltávolságot, melynek következ-
tében az úttest jobb szélén várakozó autó jobb oldali visszapillantó 
tükrének ütközött. A 35 éves férfi ezt követően a baleset helyszíné-
ről továbbhaladt, majd a Rózsa utca és a Kossuth Lajos utca keresz-
teződésében balra kanyarodott, az egyik ingatlan előtt az úttestről 
jobb oldali irányba letért és a vízelvezető árokba hajtott. A baleset 
során személyi sérülés nem történt. Az eljárás során kirendelt igaz-
ságügyi szakértő véleménye alapján az autót vezető férfi a cselek-
ménye időpontjában alkohol hatása alatt állt. A vérében kimutatott 
etilalkohol koncentrációja a legmagasabb volt ebben az évben. 

A legtöbbször elfogott ittas járművezető
Egy 49 éves kistarcsai férfi 2015. augusztus 1-jén 21 óra 20 perckor 
közlekedett egy csömöri áruház parkolójában az általa vezetett sze-
mélygépkocsival. Közlekedése során a menetirányát tekintve bal 
oldali irányba az úttestről letért és nekiütközött a forgalomtól elzárt 
területen lévő szemetes kosár fém tartóoszlopának. Ezt követően 
továbbhaladt a járművel és a menetirányát tekintve a bal oldalon 
lévő, az úttestet a járdától elválasztó fém oszlopoknak ütközött. Az 
eljárás során kirendelt igazságügyi szakértő véleménye alapján a 
férfi a cselekménye idején alkohol hatása alatt állt. 
Ezt követő néhány nappal később - 2015. augusztus 9-én 19 óra 
10 perckor – a kistarcsai férfi Kistarcsa, Móra Ferenc utcában köz-
lekedett az általa vezetett autóval, azonban rendőri intézkedés alá 
vonták és az elindított eljárás során ismét kiderült, hogy ittas álla-
potban vezette gépjárművét. 
A férfi ellen 2015. évben a fentieken túl további négy alkalommal 
indult eljárás, mivel – a kirendelt igazságügyi szakértő véleménye 
alapján – szeszesital befolyása alatt vezetett gépjárművet. 

A leglúzerebb elkövető: 
Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult 
eljárás egy 27 éves mogyoródi férfi ellen, aki 2015. február 14-én 
17 óra 30 perc és 18 óra 10 perc közötti időben egy mogyoródi in-
gatlan udvarára a kerítés átmászását követően bement és az ott lévő 
faház rácsait, valamint ajtaját felfeszítette és onnan egy televíziót, 
több konyhakést és baltát tulajdonított el. A gyanúsított a helyszí-
nen hátrahagyta kabátját, melyet követően a gödöllői nyomozók 
rövid időn belül a férfi nyomára akadtak és eljárás alá vonták. 

Késes rablás 
Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 
eljárást a Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya két fiatal-
korú gödöllői fiú ellen.
A gyanúsítottak a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 2016. 
január 15-én 17 óra körüli időben a Gödöllői MÁV állomás egyik 
peronján mentek oda a sértetthez. A fiút egy pillangókéssel meg-
fenyegették és pénzt, valamint a diákigazolványa érvényesítő mat-
ricáját követelték tőle. A gyanúsítottak egyike a kést a sértett olda-
lához nyomta és közölte vele, hogy ha nem ad neki pénzt, akkor 
meg fogja szurkálni. Társa közben a sértettet ököllel megütötte, 
majd átkutatta a kabátja zsebeit. A két fiatal ezt követően elment 
a helyszínről.
A gödöllői rendőrök a feljelentést követő adatgyűjtés ered-
ményeként azonosították, majd 2016. január 16-án a hajnali 
órákban a lakcímén elfogták mindkét gyanúsítottat, akiket a 
Gödöllői Rendőrkapitányságra állítottak elő és kihallgatásukat 
követően őrizetbe vették őket. 
A nyomozóhatóság kezdeményezte mindkét fiatal előzetes le-
tartóztatásának elrendelését. 




