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KEREPESI VÉLEMÉNY

Képünkön a nagy érdeklôdés mellett lezajlott versmondó és versíró verseny néhány résztvevôjét mutatjuk.
A sikeres eseményrôl szóló írásunkat lásd a 16. oldalon.

Konczos István Kléber Györgyné Szontágh Hubert László Ambrus Enikõ Mária Szántóné János Ildikó

Szilágyi Dénesné Szontághné Keresztessy Ildikó Kovács Lászlóné Szász Andorné
Jankovics Gabriella

Földi Tünde

Lulay Károlyné Rémi Jánosné Csaba Zsófia Lukács József

Fentõs Zoltánné

Fehér Zsuzsanna Sváb Tímea Mészáros Józsefné Dócs István
Huszka Judit

Perna Pál Takács Tímea Batkiné Patonai Katalin Kertészné Szente Margit Országh Péter
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KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

KEREPESI VÉLEMÉNY
Kerepes információs lapja • Megjelenik havonta  3800 példányban. Kerepes Város Önkormányzata megbízásából kiadja: Windhager Kft. 

•Felelôs szerkesztõ: Windhager Károly. • A szerkesztôségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra.
Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg és nem küldünk vissza. 

Anyagleadás: windhager@decens.eu, kerepesivelemeny@gmail.hu, telefon: 06-30-335-9050. 
Anyagleadási határidõ: tárgy hó 15-e. 

Nyomdai elõkészítés: jenografika@gmail.com • Nyomda: Berei és Társa Nyomda, Mogyoród. 

- Hogyan lett védõnõ?
- Úgy kezdõdött, hogy az
öcsém 10 évvel fiatalabb, mint
én. Már kislány koromban érez-

tem az elhivatottságot a
csecsemõk felé. Amikor jött
hozzánk a kisöcsémhez a
védõnõ, én már alig vártam, ott
toporogtam a közelében, figyel-
ve mit tesz, mit mond. Láttam,
hogy õt mindenki szereti, min-
denki hallgat rá. Hamar
eldöntöttem, hogy én is védõnõ
akarok enni. Sikerült is ezt a ter-
vemet megvalósítani. Egészség-
ügyi szakközépiskolába jártam
és onnét egyenes út vezetett a
védõnõ képzõbe. Ez a hivatás az
életem, sohasem fogalmazódott
meg bennem, hogy esetleg mást
kellene csinálnom. Ebbe nem
lehet beleunni, ha valaki szereti
a gyerekeket.

- Milyen volt az elsõ 25 év
ebben a munkakörben? 
- Kezdetben Kistarcsán
dolgoztam szerzõdéses
védõnõként, majd, amikor
Kerepesen megüresedett ez az
állás, átjöttem ide. Eleinte átjár-
tam, de már több mint 10 éve
itt is lakom.. Rendszeresek most

is a továbbképzések, amelyeken
gyûjtjük a kreditpontokat. Öté-
vente el kell érnünk a 100 pon-
tot, tehát mindig frissíteni kell a
tudásunkat, s haladni a korral.
Az évek során több mint 18.000
családlátogatást végeztem, köz-
ben alaposan bejártam a falut,
(ami ma már városi rangra
emelkedett), azt nem tudom,
hány gyermek megszületését és
felcseperedését követtem
nyomon, de többezerre tehetõ
a számuk. Számtalan családot
ismerek Kerepesen, nagyon sok
anyukánál kiderül, hogy már az
õ szüleit is én láttam el taná-
csokkal, s felelevenednek
emlékek abból az idõbõl,
amikor még õ volt csecsemõ. 

- Milyen feladatok tartoznak
a védõnõi szolgálathoz?
- A várandós kismamákkal kez-
dünk, aztán a megszületést
követõen 6 éves korig tartoznak
hozzánk a gyerekek. Én
azonban iskolai védõnõ is
vagyok, így még az iskolás
korosztállyal is tartom a kapcso-
latot.
A feladatunk az egészséges élet-
módra nevelés, tehát a helyes
életvitelre igyekszünk a kisma-
mákat, a tágabb családokat bíz-
tatni, szép szóval, magya-
rázatokkal, iránymutatással,
elsõsorban a gyermekük
egészsége, egészséges fejlõdése
érdekében. A cél, hogy
megelõzhessük a betegségeket.
Igyekszünk kiszûrni azokat az
állapotokat, amelyek veszé-
lyeztethetik a megszületõ, vagy
már megszületet gyermeket.
Fontos, hogy egészségesen
éljen a várandós kismama, hogy
egészséges gyermeke szüles-
sen. Utána a gyermek védelme,

az anyatejes táplálása a legfonto-
sabb, hogy kiegyensúlyozott
felnõtt válhasson majd belõle.
Jelenlegi tapasztalatom szerint
az anyatejes táplálás aránya sze-
rencsére emelkedik, 60 %
körüli. Kevesen gondolják, de
ebben az apukáknak, sõt az
egész családnak van szerepe,
ráhatása. Éppen ezért
„Apafüzetet” is készítettünk,
hogy a leendõ apukákat is ráéb-
resszük, milyen feladatokkal jár
a gyermek megszületése,
fogadása.
A védõnõi feladatokba a teljes
család életvitele beletartozik.
Nem csak a táplálás, a tisztán-
tartás, a gondoskodás, hanem a
lelki dolgok is. Mind a testi, mind
a lelki, mind a szociális körülmé-
nyek fontosak. Ezekkel kapcso-
latban igyekszünk tanácsot adni,
a körülmények figyelembe
vételével.
Kezdõ anyuka koromban én is
ugyan olyan tétova voltam az
elsõ gyermekemmel, mint más,
és nekem is jól esett, amikor egy
tapasztalt védõnõ megerõsített,
illetve ellátott a tanácsaival.

- Hogyan fogadják a szülõk a
védõnõ látogatását, tanácsa-
it?
- A 25 év alatt sokat változott a
társadalom. Nagyon megnõttek
a különbségek, Sok család sze-
gényedett el, s olyanok is van-
nak, akik pedig magasabb anyagi
szintet értek el. Ennek
megfelelõen erõsen változik a
védõnõkkel való kapcsolatuk is.
A legtöbben megfogadják és
megköszönik a tanácsaimat, sõt
van olyan, aki már régen
elköltözött Kerepesrõl, mégis
visszajár hozzám, és persze
akad olyan anyuka is, akinek

minden mondatom falra hányt
borsó. Szerencsére ez utóbbi
azért ritkább. 

- Mi történik, ha a védõnõ a
gyermekre nézve veszélyes
hiányosságokat tapasztal?
- Ha kirívóan nem a gyermek
érdekei szerinti életmódot foly-
tatnak egy családban, akkor fel
kell hívnunk a Gyermekjóléti
Szolgálat és a Családsegítõ
Szolgálat figyelmét a gyermek
veszélyeztetett voltára. Ilyen
eset, ha egy gyermek fejlõdése
feltûnõen lemaradást mutat,
például súlygyarapodásban, a
mozgáskészség fejlõdésében,
beszédfejlõdésben, vagy más
bajt tapasztalunk.

- Milyen elismeréseket
kaphat egy védõnõ?
- Kezdetben a meglátogatott
anyukák, családok boldog
mosolya, szeretete jelentette
megbecsülést a számomra. A
szakmai felettesem, a vezetõ
védõnõ elismerését is érzem,
elsõsorban abból, hogy tanító-
védõnõ lettem, ami azt jelenti,
hogy védõnõnek készülõ hallga-
tókat fogadhatok és vezethetek
be ebbe a hivatásba. Mint
közalkalmazott, a közvetlen
fõnököm a mindenkori
polgármester. A korábbi
idõkben a polgármesterek nem
igen értékelték a munkámat, de
Franka Tibor már törõdik ezzel
is, idõnként kapok megerõsítést
a munkámmal kapcsolatban
tõle. Gyalogos védõnõ vagyok,
szinte minden utcában jártam
már sokszor, megkoptak az ízü-
leteim, csontjaim, így, ha elérem
a nyugdíjkorhatárt, tervem sze-
rint attól kezdve majd pihenni
fogok.

Negyedszázad a Védônôi Szolgálatban
Több, mint negyed évszázada végzi nemes hivatását
Kerepesen az anyukák elégedettségére Sinka
Györgyné, Zsuzsa. A legutóbbi képviselõ-testületi ülé-
sen Franka Tibor polgármester és dr. Vaszil László gyer-
mekorvos köszöntette, egy szép virágcsokorral és
pénzjutalommal megköszönve áldozatos és eredmé-
nyes munkásságát. Ez alkalomból kívánjuk védõnõnket
részletesebben is bemutatni.

A Magyar Védõnõi Szolgálat a
Világörökség része. A szolgálat

fennállásának 100. évét júniusban
ünnepelhetjük
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS 2015. MÁRCIUS 31.
A napirendi pontok elõtt Franka
Pál Tibor és dr. Vaszil László
köszöntötték Sinka Györgyné
vezetõ védõnõt és átadták az önkor-
mányzat elismerését abból az alka-
lomból, hogy 25 éve végzi megelé-
gedésre munkáját Kerepesen.

Beszámoló a Gödöllõi
Rendõrkapitányság munkájáról 
Dr. Bozsó Zoltán rendõrkapitány
ismertette, hogy a kerepesi körzeti
megbízottak használatára bocsátott
egy 1 éves, modern felszereltséggel
rendelkezõ gépkocsit. Kapitány úr
kiegészítette az írásbeli beszámolót
drogügyekrõl, betöréses lopásokról,
az oktatási intézményekben folyta-
tott oktatásokról, helikopteres
ellenõrzési akcióról, megerõsített
szolgálat vezénylésérõl. Nagy Anna
kérdésére elmondta, hogy a
térfigyelõ rendszerek mûködésbe
állítása esetén, azokban a
körzetekben jelentõsen lecsökken
az elkövetett bûncselekmény. Jakab
Mariann érdeklõdésére ismertette,
hogy új, még modernebb eszközt
vetnek be a közutakon a gyorshajtók
kiszûrésére.

Felajánlás a körzeti megbízott
rendõrök munkavégzéséhez
Gyuricza László magánszemély-
ként ajánlott föl egy gépkocsiban is
használható laptopot a körzeti meg-
bízottak munkájának segítésére. A
felajánlást az önkormányzatnak tette
az ide vonatkozó szabályok
betartásával, mert a rendõrség csak
önkormányzattól fogadhat el bár-
milyen támogatást.

A Gödöllõ Hivatásos Tûzoltó-
parancsnokság beszámolója 
A beszámolót Pintér Mihály
tûzoltóparancsnok ismertette.

SZIGÜ Zrt. beszámolója 
A temetkezési szolgáltató beszámo-
lóját a testület elfogadta.

DPMV Zrt. beszámolója Dombi
János a DPMV Zrt. Szilas-menti
Üzemigazgatóságának vezetõje
ismertette a Kerepest és Kistarcsát
érintõ 1 milliárdos ivóvízminõség
javító beruházás állásáról és a még
hátralévõ munkákról. Jelenleg éppen
a vezetékek átmosatása zajlik.
Bakai Kálmán kérdésre ismertette,
hogy a tervezetthez képest
bekövetkezett jelentõs késés miatt
Kerepes és Kistarcsa kezdeményez-

heti majd a kötbérérezést a beruhá-
zóval szemben.
Vig János köszönetet mondott
Dombi úrnak, amiért hozzájárultak
ahhoz, hogy a Polgárõr Egyesület
egy, a munkájukat segítõ átjátszó
állomást helyezhetett el a víztor-
nyon.

Az Önkormányzat és Szervei
SzMSZ-ének módosítása 
A módosítást megszavazták.

A költségvetési támogatások
rendjérõl szóló rendelet 
A testület megszavazta.

Egyes önkormányzati rendeletek
hatályon kívül helyezése
A testület megszavazta.

A gyermekétkeztetés intézmé-
nyi térítési díjak 
A testület megszavazta.

Szociális ellátások önköltségé-
nek megállapítása 
A testület megszavazta.

2015. évi Közbeszerzési Terv
elfogadása 
A testület megszavazta.

A Polgármesteri Hivatalban
dolgozó köztisztviselõk teljesít-
ményértékelése
A tervezetet a testület Jakab
Mariann és Oláh János kiegészíté-
sével megszavazta.

A Szociális Alapszolgáltatási

Központ Alapító Okiratának 
módosítása 
A testület megszavazta 

Beszámoló a Szabó Magda
Városi és Iskolai Könyvtár mun-
kájáról 
A testület elfogadta.

A Szivárvány Óvoda bõvítése
pályázat útján 
A testület jóváhagyta.

A 458/2 hrsz-ú önkormányzati
ingatlan
Szabó Anikó ismertette, hogy
bizottságuk javasolja a 8.611.000
forintos értékesítést, azzal a
kikötéssel, hogy a befolyó összegbõl
újabb ingatlant vásároljon az önkor-
mányzat.
Franka Pál Tibor egyetértett a
javaslattal, mert célszerû a 011-es
táblában további ingatlant vásárol-
ni. Kiss Károly javasolta az eladási
ár felemelését 9 millió Ft-ra.
Springer Friedrich Horst a NÖK
javaslata alapján kérte, hogy ne
adják el a telket. Dr. Vaszil László
emlékeztetett rá, hogy az Összefo-
gás Kerepesért Egyesület célul
tûzte ki az egészségügyi központ
létesítését, s választópolgárok
ennek tudatában választották meg
õket. Az ingatlangazdálkodásuknak
pedig ez az egyik szempontja.
Liptay Gábor javasolta, hogy fél
éven belül vásároljanak ingatlant az
eladási árból. A testület a módosító
javaslatokat befogadva 10:2:
arányban megszavazta az
elõterjesztést.

A 4416 hrsz-ú és a 2879 hrsz-ú
ingatlan telekalakítása, és útte-
rület ingyenes leadása 
A képviselõk megszavazták.

A Szõlõ utca 5. szám alatti ingat-
lan értékesítése: I. em. 6. számú
lakás meghirdetése
Liptay Gábor javasolta, hogy az
ebbõl az értékesítésbõl befolyó
összeget itt is fordítsák fél éven belül
ingatlanvásárlásra. A testület 10:2:0
arányban megszavazta az értékesí-
tést 9.000.000,- Ft eladási áron..

A Községszolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.felügyelõ bizottsá-
gának összetétele
A testület döntött Kóbor Tamás,
Ignác János és Kovács Zoltán
felmentésérõl, továbbá Merényi

Dombi János
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Miklós András, Katona Róbert és
Kovács Antal kinevezésérõl.

Az Óvoda és a Bölcsõde
beiratkozási idõpontja
A testület elfogadta.

Kerepesi Sportbarátok
Egyesület 
Dr. Vaszil László javaslatára a tes-
tület úgy fogadta el az Egyesülete
támogatását a költségvetésben
szereplõ összeggel, hogy az
Egyesület köteles havonta számlát
benyújtani, ennek legutolsó határ-
ideje a bajnokság lezárása. 

A Római Katolikus Egyház
község (Szilasligeti Karitász
Csoport) támogatási 
szerzõdésének módosítása 
A testület megszavazta, hogy a meg-
ítélt 100.000,-Ft támogatási összeg
utólagos finanszírozás keretében
kerüljön kifizetésre.

A Tölgyfa Patika Bt. bérleti
szerzõdése 
A döntés értelmében felkérték a
polgármestert, hogy a Wéber Ede
utca 1713/2 helyrajzi számon találha-
tó ingatlan tulajdonjogának megszer-
zése érdekében tegye meg a szüksé-
ges jogi lépéseket.
Az Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete, mint az ingatlan tulajdonosi

jogainak gyakorlója, továbbra is biz-
tosítani kíván a fiókgyógyszertár
mûködtetéséhez helyiséget.

Nyári napközis tábor
A testület a nem egyértelmû jogi
szabályozás miatt döntést nem
hozott.

Buszmegállókban reklámfelület
kialakítása 
A testülete támogatta, hogy a busz-
megállók kerüljenek átalakításra
reklámfelületként történõ hasznosít-
hatóság érdekében, továbbá a rek-
lámcélú tevékenység biztosítása
érdekében pályázatot írnak ki.

Arza Bt. szerzõdésmódosítás
iránti kérelme 
A testülete támogatja a Mogyoródi
Kisszövetkezet céggel történõ
megbízási szerzõdés aláírását, a
Kerepes, Szérûskert II. további hasz-
nosíthatósága érdekében.

MLSZ Pályaépítési Program
A testülete kifejezte szándékát az
MLSZ Pályaépítési Programjában
történõ pályázaton való indulásra.

Az Új Kerepesi Polgárõr
Egyesület támogatása 
A testülete elfogadta Franka Pál
Tibor polgármester javaslatát és az
Új Kerepesi Polgárõr Egyesület

részére 2015. évben 500 000 forint
kiegészítõ támogatást biztosítanak.

Klacsán István, az Önkormányzat
Kft-jének új vezetõje bemutatko-
zott. 

Vig János kérte, hogy azok a külsõs
bizottsági tagok, akik nem igazolták
köztartozásmentes adózói bejegyzé-
süket, azok vonatkozásában a
Pénzügyi Bizottság járjon el.

Klacsán István

A Kft veszélyes fák gallyazását végzi
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Amikor polgármester lettem, az isko-
lába 240 gyerek járt, s a diákok fele
kezelhetetlen volt. Ez a helyzet azóta
óriásit változott, most 430 tanulónk ül
iskolapadban. Ez siker és öröm
egyrészrõl, azonban a jelenlegi
iskolaépület már nem elegendõ ekkora
tanulólétszámhoz, bõvíteni kell az
iskolát. Idõközben az állam kivette az
iskola fenntartását az önkormányzatok
kezébõl, õ a fenntartó, õ a felelõs azért,
hogy ezt az örvendetes szükségletet
kielégítse. Az állam két dolgot tehet.
Bõvítheti az iskolát, vagy rosszabb eset-
ben buszokkal elhordatja a gyerekek egy
részét más iskolába, ahol több a hely. Mi
csak az elsõ változatot tudjuk elfogadni. 

Az iskolabõvítés esetében a
Polgármesteri Hivatal is átadná a helyét,
annak idején csak azért költöztettük ide,
mert ez a szárny akkor üresen állt.
Elõtte a kisegítõ iskola mûködött benne.
Ez az épületrész azonban sem akkor,
sem most, nem alkalmas iskolának, nem
olyan az elosztása, nem akkorák a ter-
mek, nincsenek alkalmas kiszolgáló
helyiségek, stb. Iskolai osztályok ide
helyezéséhez ezt is át kell alakítani. 

Hová költöztessük a Polgármesteri
Hivatalt? Mérlegeljük a lehetõségeinket,
s keressük a város teljes lakossága szá-
mára legjobb megoldást. Több helyszín
jöhet szóba, de csak olyan, ami az
önkormányzat saját tulajdona. 

Szóba jött a Szent Anna templom
melletti terület. Ezt még 2005 elõtt
eladta 87 millió forintért a Katolikus
Egyháznak az akkori önkormányzat.
Most az egyház is eladná, de ez közel
100 milliós kiadás lenne, ennyiért tud-
nánk visszavásárolni.

A másik felvetõdõ helyszín a focipá-
lya. Itt abba ütközünk, hogy a város
temetõjét is bõvíteni kell, mert bezárat-
ni nem fogjuk, ezt ne is várja el tõlünk
senki. Amíg én vagyok a polgármester,
nem szántatjuk ki az õseink csontjait.
Egy új temetõ nyitása az elõírások sze-
rinti kiszolgáló, s egyéb létesítmények-
kel együtt 600 millió forintba kerülne a
beszerzett szakvélemény szerint.
Számunkra a kegyeleti érzés is azt
mondatja, hogy ezt kell bõvítenünk,
ameddig csak lehet. Erre is készültek

tervek, a temetõt 40-45 méterrel lehet
szélesíteni a focipálya felé. A pályából
megmaradó sávon épülhetne hivatal,
esetleg szolgáltató egységek. Ez esetben
a focipályának kell új helyszínt találnunk.

A szilasi réten nincs akkora önkor-
mányzati tulajdonú területünk ahová a
focipálya elférne, ezért a Hungaroring
melletti térségben gondolkodunk. Itt
nem akarnak az emberek lakásokat épí-
teni a zaj miatt — tudván, hogy a FORMA
I-et és a pályát felszámolni nemzetgaz-
dasági érdek miatt lehetetlen. Egy foci-
pálya, néhány teniszpálya, egy kis
sportközpont viszont elhelyezhetõ ott.
Ez persze plusz költséggel jár.

További sürgetõ feladatunk az orvosi
rendelésekhez szükséges elfogadható
körülmények megteremtése. Nincs
Kerepesen egyetlen olyan rendelõ sem,
amit rendelõnek építettek. Mindegyik
más célra készült, toldozott, foltozott,
nem felelnek meg az ÁNTSZ és az uniós
elõírásoknak, csak kényszerbõl kaptak
ideiglenes mûködési engedélyt. Az orvo-
sok is szorgalmazzák, várják, hogy új,
korszerû, az elõírásoknak megfelelõ
helyen és módon végezhessék
egészségmegõrzõ, gyógyító hivatásukat.
Ha egy központi rendelõintézetet, azaz
Egészségházat építenénk, akkor egyúttal
azt is elérhetnénk, hogy mindig legyen
rendelkezésre álló orvos, akár 24 órán
keresztül. Persze arra is gondolunk,
hogy a helyszín jól megközelíthetõ
legyen, például buszjárattal, s elegendõ
parkoló is legyen hozzá.

Helyszínnek a szilasi nagyrét egyik
önkormányzati tulajdonú ingatlana tûnik
alkalmasnak. Persze jöhetnek más ötle-
tek is, nyitottak vagyunk.

A Szent Anna templom környékén
kulturális központot óhajtunk kialakítani.
Ott van a felújított Forrás Mûvelõdési
Ház, mellette a volt Tiszttartó Ház,
amelynek rendbetételére pályázunk.
Ott van a Családsegítõ, és ott szeret-
nénk vásárolni egy kis épületet tájház
céljából.

Azt sajnálom, hogy még az ilyen
hosszú távú és a város jövõje szempont-

jából rendkívül fontos döntések
elõkészítését is igyekeznek megzavarni
egyesek légbõl kapott, soha meg nem
valósuló rémtörténetekkel, aláírás-
gyûjtésekkel. A legújabb ilyen hamis
híresztelés, hogy Szilas leválik
Kerepesrõl. Ez nem csak felelõtlenség,
de egyben nagyfokú butaság is. Akik ilyet
terjesztenek, nem ismerik a törvényi fel-
tételeket. Kerepes egy! Ezt a kitalálók is
jól tudják, de azt hiszik, hogy így sikerül-
het szembe állítani a sínek két oldalán
élõket, a céljuk tehát a zavarkeltés.
Ráadásul mindezt nem a szilasi részen
élõ néhány ellenzéki személy terjeszti!?

Nagy kedvvel és türelemmel veszünk
részt az ellenzék indította vitákban, de
kérjük, a valóság talaján rángassák a
kardjukat.

A feszültségkeltés — persze tudom —
ellenem és a nagy többséggel
megválasztott képviselõ-testület ellen
igyekszik az embereket hangolni. Egy
másik jellemzõ eset, amikor az egyik tes-
tületi ülésen azzal illetett valaki, hogy
1975-ben egy magyar zászlót a földön
tapostam volna. Ez is egy hazugság. Ezzel
szemben 23 éves koromban,
harmadmagammal Mátyásföld középsõ
megállójánál, az ottani betonkeresztre
április 4-én, éjszaka 3 magyar zászlót fel-
vittünk és ráterítettük. El lehet képzelni,
hogy a Jézus kereszten megbilincselt
magyar zászló még az egyszerû
rendõrök számára is világos üzenet
volt... Államellenes izgatás vádjával ítél-
tek el mindhármunkat, hat hónap szigo-
rított börtönbüntetésre, Sopronkõhidán.
Ezt végül fellebbezésünkre egy év
próbaidõre felfüggesztették. 

Tagja vagyok a kommunizmus üldö-
zötteinek, a Politikai Foglyok Országos
Szövegségének, 56-os érdemkeresztet
kaptam, valamint beválasztottak a Vitézi
Rendbe, hogy csak néhányat említsek.
Nem kérkedni akarok, Isten
mentsen.Nekem és a képviselõ-testü-
letnek azonban fontosabb feladataink
lennének, mint az, hogy ilyen és ehhez
hasonló rágalmakra válaszoljunk, vala-
mint a lakosságban feszültségeket keltõ
hamis elképzelések oktalanságát
bizonyítsuk. A tét Kerepes jövõje. Mi
arra koncentrálunk.

lejegyezte: Windhager

„Édes teher” - nagy felelôsséggel
erepes, úgy tûnik, a várossá avatáson túl, más vonatkozásokban is átlépett egy mérföldkövet.
Már nem lehet a fejlõdést észre nem venni, ez a folyamat elérkezett egy olyan szintre, amikor
óhatatlanul további lépésekre van szükség. Mindenki örül, ha születnek a gyerekek, s annak is,
ha az iskolánk jó hírû, eredményes. Viszont ebbõl következik, hogy iskolát kell építeni, s ez még
csak az egyik a többi feszítõ, megoldásra váró feladat között. A megnövekedett igényeknek
hogyan tud Kerepes megfelelni? Milyen megoldási lehetõségek körvonalazódnak? Ezekrõl kér-
deztük Franka Tibor polgármestert.
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Zajlanak Kerepes egyes körzeteiben a lakossági fóru-
mok. Eddig Jakab Marianna, Liptay Gábor, legutóbb, április
20-án pedig Kiss Károly alpolgármester úr tartott részletes
tájékoztatást a lakosságnak a város folyamatban lévõ
ügyeirõl. Ezeken a képviselõi órákon részt vettek az
érdeklõdõ lakosok túl képviselõk, a polgármester, a
fõépítész, hogy minél kielégítõbb válaszok szülessenek a
lakosság kérdéseire. 

Örvendetes, hogy sokakat érdekel, mi történik a város-
ban, milyen hosszú távú elképzeléseket tervez a képviselõ-
testület, hiszen a várossá válás, illetve az oktatás és az
egészségügy, a Polgármesteri Hivatal mûködési feltételei-
nek javítása csaknem mindenkit érintõ kérdések.

Az elhangzottak rövid összegzéseként elmondható,
hogy a vita különösen az iskola bõvítése, a temetõ bõvítése,
és az orvosi rendelõk helyzete témákat érintette, mind a
Szilasi Közösségi Házban, mind a Forrás Mûvelõdési
Házban.

A Forrás Mûvelõdési Házban a bevezetõ elõadást pol-
gármester úr tartotta arról, hogy az iskola szépen fejlõdik,
egyre jobb a megítélése, aminek következtében már négy
elsõ osztállyal kell számolni szeptembertõl. Ez felveti a már
amúgy is szûkössé vált épület bõvítésének a
szükségszerûségét. Ha az iskola kiszorítja a Polgármesteri
Hivatalt a helyérõl, akkor új helyszínben kell gondolkodni a
Hivatal elhelyezésére. Hasonlóan bõvíteni szükséges a
temetõt is, ami csak a focipálya felé tud terjeszkedni. Így
sportolásra alkalmas új területre is szükség van. Emellett
megoldandó a városban lévõ, nem szabványos, nem
bõvíthetõ orvosi rendelõk helyzete is, amelyek helyett egy
korszerû központi épület lehet a jó megoldás, egy olyan
Egészség Ház, amelyben mindig van elérhetõ orvos.
Mindezek megoldására keresik a legjobb megoldást, errõl
szól a városfejlesztési terv, amihez várják a lakosság észre-
vételeit. 

Kiss Károly vetítette is a Kerepes Város integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiája címû összeállítást, érvekkel,
indoklással, térképpel. A lakosok egyetértettek a szükséges
lépésekkel, de részleteikben elhangzottak vélemények is.
Az egészségügyi körülményekkel kapcsolatban két orvos is
kifejtette nézeteit, miért szükséges feltétlenül a mielõbbi
beruházás, lehetõleg olyan helyen, aminek a
megközelíthetõsége a város minden részébõl viszonylag jó. 

Szerepelt ezeken túl a tervezett városi alközpontok fej-
lesztése, infrastruktúra fejlesztés (van még csatornázatlan
terület is Kerepesen), az értékek megóvása érdekében
Tájház létesítése, közlekedésfejlesztés (HÉV/METRO),
valamint a helyi buszjárat témája. Természetesen szóba
került a közbiztonság is, amivel kapcsolatban a civilben
jelen lévõ Göbölös Ferenc körzeti megbízott rendõr a
tapasztalatai szerint javuló helyzetrõl számolt be, ám ehhez
hozzájárulhat a Farkas Domonkos által szorgalmazott
SZEM mozgalom (Szomszédok Egymásért Mozgalom)
erõsítése is.

Kiss Károly alpolgármester úr arra is felhívta a figyelmet,
hogy minden fejlesztéshez, beruházáshoz pénz kell, ezért
pályázati összegek megszerzésével számolnak. Mindent
meg kell tenni, hogy 2020-ig a beruházások megtörténje-
nek, mert attól kezdve már nem számíthat Magyarország
az EU támogatására, addigra önállónak kell lenni az ország-
nak és benne minden településnek, Kerepesnek is.

Windhager

Lakossággal a közös jövõért

Dr. Vaszil László

Hozzászólók

Dr. Havay Miklós
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KEREPESI VÉLEMÉNY

FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS ELADÁSÁRA
Kerepes Város Önkormányzat (2144 Kerepes, Vörösmarty

utca 2.) a 57/2015. (111.31) sz. Kt. határozata alapján
megvételre kínálja, az Önkormányzat tulajdonában álló üzleti
vagyon részét képezõ, Kerepes, Szõlõ utca 5/E. szám alatti 1.
emelet 6. számú (hrsz.: 2518/A/6) 50 m2 alapterületû lakást
minimum 9,0 M Ft értékben.

A vételárat szerzõdéskötéstõl számított 45 napon belül kell
megfizetni egy összegben, azzal a kikötéssel, hogy a szerzõdés
megkötésével egy idõben 10 % foglaló megfizetése szükséges

A vételi ajánlatok benyújtási határideje: 2015. május 05.
(kedd) 12 óra. Az ajánlatokat zárt borítékban, Kerepesi
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2144 Kerepes,
Vörösmarty utca 2.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tün-

tetni: „Ajánlat önkormányzati lakás vásárlására”. A
pályázat benyújtása postai úton is történhet a pályázat
benyújtási határidõre történõ beérkezéssel.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a lakás megjelölését (szám.
hrsz.): a vételárat: a vevõ/k nevét, születési nevét, lakcímét,
születési adatait, anyja nevét. Több vevõ esetén a tulajdoni
hányad megjelölését és jogcímét (tulajdonos, haszonélvezõ).

Az ajánlatokat a Kerepes Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete a soron következõ ülésén értékeli és dönt a nyertes
személyérõl.

A Polgármester a határozatról a pályázókat a döntést
követõen 8 munkanapon belül írásban (e-mail. levél, fax)
tájékoztatja.

FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ELADÁSÁRA
Kerepes Város Önkormányzat

(2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.) az
54/2015. (III.31.) sz. Kt. határozata
alapján megvételre kínálja, az Önkor-
mányzat tulajdonában álló, üzleti vagy-
on részét képezõ, Kerepes, Mezõ utca
458/2 hrsz.-ú belterületi beépítetlen
ingatlant az alábbiak szerint:

A telek adatai: kivett beépítetlen
terület, szilárd burkolatú út mentén,
nagysága: 845 m2, közmû nélküli, a
közmûvek (víz, csatorna, gáz, elektro-
mos energia, telefon) az utcában az
ingatlan elõtt kiépítve. A terület
28/2014.(XII.19.) számú HESZ szerint
Lke-1 kertvárosias övezetben talál-
ható, beépíthetõség: 30%-os, oldal-

határon álló beépítési móddal, épület-
magasság: 3 m - 6 m között lehetséges,
a zöldfelület legkisebb mértéke 50%-
os.

Az ingatlan vételára: 9.000.000.-Ft
A vételárat a szerzõdés megkötés-

sel egyidejûleg, egy összegben kell
megfizetni.

A vételi ajánlatok benyújtási
határideje: 2015. május 05. (kedd)
10 óra. Az ajánlatokat zárt boríték-
ban, Kerepes Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán (2144 Kerepes,
Vörösmarty utca 2.) lehet benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat
Önkormányzati ingatlan vásár-
lására”. A pályázat benyújtása postai

úton is történhet a pályázat benyújtási
határidõre történõ beérkezésével.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a
vevõ/k nevét, születési nevét,
lakcímét, születési adatait, anyja nevét,
adószámát. Több vevõ esetén a tulaj-
doni hányad megjelölését és jogcímét
(tulajdonos, haszonélvezõ).

Az ajánlatokat a Kerepes Város
Önkormányzat Képviselõ-testülete a
benyújtási határidõt követõ testületi
ülésén értékeli és dönt a nyertes
személyérõl.

A Polgármester a határozatról a
pályázókat a döntést követõen 8
munkanapon belül írásban (e-mail,
levél, fax) tájékoztatja.

Erõsödõ Rendõrség
Dr. Bozsó Zoltán rendõr dandártábornok, a Gödõllõi
Rendõrkapitányság vezetõje adta át a képen látható gépkocsit
Ignéczi József rendõr õrnagynak, a Kistarcsai Rendõrs
vezetõjének, március 31-én a kerepesi Polgármesteri Hivatal

udvarán, ezzel is erõsítve az õrs hatékonyságát. Látjuk majd
ezt a gépkocsit munka közben, járõrözve Kerepesen, mely
szintén hozzájárulhat városunk lakosságának és értékeinek
biztonságához. 



Kezdjük a nyári tábort idén is, szuper olcsó áron megszervezni.
Jelentkezni lehet majd az iskolában a némettanároknál és persze a Német
Önkormányzatnál is. Hamarosan jelentkezési lapokkal jelentkezünk a
lakosságnál. Most is fantasztikus programokkal és élményekkel várjuk a
táborozókat. A hétnapos sátorozós, kerepesi tábor kedvelõihez persze
jönnek megint a meglepetés vendégek. Pákó, Irigymirigy után, idén is „nagy
dobásra” készülünk.  Bõvebb információ a következõ számban már lehet.
Nagy szeretettel fogadjuk a jelentkezõket. Már januárban is volt, aki foglalt
helyet gyermekének. 

Sajnos, a helyi Önkormányzat évek óta semmiféle anyagi pénzforrást
nem biztosít a nemzetiségi önkormányzatoknak. Költségvetése sem tar-
talmaz erre adatot. Egyesek szerint személyes okok, mások viszont pénz-
hiányt látnak mögötte. Tény, hogy egyik nemzetiség sem kap pénzt
Kerepestõl. Más települések milliókat áldoznak azokra, kik kultúrájukkal
gazdagítják közösségüket. Hol milliókkal, hol pedig, ha kis teleülésrõl van
szó, ott erejük szerint, de támogatják a mezeiségi folklór ápolását is.

Második alkalommal rendeztük a regionális német énekversenyt a
Forrás Mûvelõdési házban, melyen idén is sok-sok gyermek mérhette
össze tudását és persze énekhangját. A nagysikerû elsõ regionális német
énekverseny után, a Kunterbunte Welt civil szervezet, és mint házigazda,
a Kerepesi Német Önkormányzat, a kerepesi Széchenyi István Általános
Iskolával közös szervezésben hirdethette meg, a második regionális ének-
versenyt. Ismét sok kerepesi szerepelt nagy sikerrel.

A díszvendég, aki a megnyitót tartotta Peller Károly színmûvész úr volt.
A szervezõk nagy örömére szolgált, hogy 2015. március 18-án immár több
mint 200 gyermek — az óvodáskortól a 8. osztályig — énekelt. Sokan
közülük gyönyörû zenei kíséretet is hoztak dalaikhoz. A résztvevõk ismét
Budapest XV., XVI., XVII. kerületébõl, ill. Pest megye keleti régiójából
érkeztek. Az énekversenyrõl a TV16 és az Unser Bildschirm (Duna TV)
is tudósítást készített, és persze a Kerepes rádió 97,1 MHz is. Néhányan
még a Pest megyei biatorbágyi versenyre is eljutottak. Ezzel felkeltettük a
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központi oldalának a
figyelmét is, melynek központja a Magyarországi Németek Házában van.
Nagy kitüntetés ez, hisz eddig azt se tudták a hazai svábok, hogy „hol van
Kerepes” és, hogy vannak bizony itt is német származásúak.

http://www.zentrum.hu/hu/2015/04/a-masodik-regionalis-nemet-enek-
verseny-eredmenyei. Mára már minden nemzetiségi önkormányzat meg-
tudhatta kik vagyunk, hisz az országban az elsõk közé tartozunk. A felada-
talapu támogatásban 100%-os teljesítésû önkormányzat csak három
német, Kerepes, Solymár és Somberek illetve két horvát: Nagykanizsa és
Gara volt. 2014-ben is sokat dolgoztunk ezért az elismerésért, de persze
folytatjuk az idén is a megkezdett munkát.

Természetesen az, hogy nem támogatjuk a nemzetiségeinket, az nem igaz!
A németek esetében minden héten helyet, fûtést, világítást, stb. biztosítunk az
összejöveteleikhez. Ez évente tekintélyes összeg.

Ugyanakkor támogatjuk az óvoda és az iskola költségvetésén keresztül a
gyerekek nemzetiségi tanulását, kulturális rendezvényeit.

Továbbá a NÖK Stammtisch egyesületét tavaly is 100.000 Ft-tal támogat-
tuk.

Ugyanezeket biztosítjuk igény esetén a szlovák és a cigány önkormányzat-
nak is.

Ugyanakkor tény, hogy a 10,5 ezer lakosú városban a németek számará-
nya az összlakossághoz viszonyítva 3 % körüli. Összesen sem éri el a város
három nemzetiségének részaránya a lakosság 6 %-át. Nincs miért szégyen-
keznünk!                                                               Franka Tibor polgármester
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KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

2014 szeptemberétõl óvodánkban már 3
csoportban ismerkedhetnek a német nyelvvel és
kultúrával a kerepesi és a szomszédos
helységekbõl érkezõ gyerekek. Mi, német nem-
zetiségi óvó nénik elhatároztuk, hogy a nemzeti-
ségi csoportba járó gyerekek jobban megismer-
hessék egymást és megmutathassák egymásnak,
mit tudnak német nyelven, szervezünk egy olyan
napot, ahol mindezt megvalósíthatjuk, továbbá
azt, hogy ezek a gyerekek olyan élményekkel
legyenek gazdagabbak, melyeket szívesen
elmesélnek szüleiknek, ismerõseiknek. Nem tit-
kolt célunk volt ezzel az is, hogy
megmutathassuk, milyen elõnyökhöz jutnak
gyermekeink azáltal, hogy idegen nyelvû cso-
portban gyarapíthatják tudásukat. Bevalljuk,
bizony nagy tervekkel indult a nemzetiségi neve-
lés, új óvodaszárny, új óvó nénik, kialakítandó
hagyományok… Mára el kell, hogy mondjuk,
mindhárom csoportban zökkenõmentesen zajlik
a német nyelvû nevelés. A kis- és középsõ cso-
portosok összeszoktak, jól veszik a kialakított
szokásokat.  A német nemzetiségi nap szervezé-
se pedig megmutatta, hogy igen, szüksége volt
erre a gyerekeknek, de nekünk óvó néniknek is,
nem utolsó sorban pedig óvodánknak. 

A szervezést azzal kezdtük, hogy tárgyakat,

eszközöket gyûjtsünk kiállításunk megvalósításá-
hoz. Ehhez a legnagyobb segítséget óvodánk
vezetõjétõl, Lengyelné Jankovics Máriától kaptuk
(Pontosabban az óvodát fenntartó önkormányzattól
— a szerk.) , hiszen 2 darab vitrint is vásárolt erre
a célra. Köszönjük a szülõknek a behozott tár-
gyakat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat-
nak a fotókat. A nemzetiségi hagyományok ápo-
lásához elengedhetetlen a nemzetiségi ruha.  Az
ehhez való anyagok beszerzésében
óvodavezetõnk szintén segítségünkre volt.
Továbbá, hogy néhány sváb ételt elkészíthessünk,
ehhez is biztosította hozzájárulását. Így tudtuk
beszerezni édes süteményünk, a csokoládés
kuglóf hozzávalóit. Ezúton is nagyon köszönjük
neki. Továbbá itt szeretném megköszönni két
németes csoportba járó gyermekünk édesanyjá-
nak is, Szalai Henriettnek, hogy a sós, szalonnás
kenyérkék megsütésével biztosította rendezvé-
nyünk eredményességét. Pedagógiai assziszten-
sünk édesanyja, Anna néni vállalta, hogy megtanít
nekünk egy sváb gyermektáncot. A csoportok-
ban dolgozó óvó nénik és dadus nénik pedig lel-
kesen segítettek a finomságok felszeletelésében,
a nemzetiségi babák elõkészítésében, a program
helyszínének berendezésében. Ez utóbbi talán
azért is lényeges, mert elõször használtuk ki a két

csoport közötti elhúzható fal adta lehetõségeket.
A program délelõtt 10 órakor kezdõdött a
nagycsoportos Teknõsök meseelõadásával. A
szereplõk A répa címû mesét adták elõ német
nyelven, majd állatokról szóló dalokat énekeltek.
Ezután a középsõs Delfin csoportosok táncoltak
egy szeretetre nevelõ, kedveskedõ kendõs tán-
cot. A kiscsoportos Mazsolák mozgásos-énekes
játékot mutattak be, melyben ügyesen fordultak,
ugráltak és guggoltak.  Anna néni bemutatta egyik
kedves sváb táncát, a Schuster, mach mein
Schuh’ kezdetût. A gyerektánc alapja a cipész
kalapáló munkája, amit a fiúknak kell vállalniuk
térdelõ támaszban. A lányoknak addig „fonalat
kell tekerniük” szintén a kezük utánzó
mozgásával. Miután megbeszéltük, mirõl szól a
tánc, már tanultuk is a dalt az utánzó mozgás
kíséretében. Ezután zenére táncoltunk. A gyere-
kek nagyon élvezték. Ezután megkóstoltuk a
sváb süteményeket. Kis szünet után mindenki
készíthette nemzetiségi babáját, amit hazavihe-
tett. Összességében elmondható, hogy az óvoda
dolgozói, a programban részt vevõ segítõ kezek
munkája meghozta a várt sikert. A gyerekek biz-
tosan élményekkel gazdagon tértek haza. 

Bedõ Andrea Krisztina, 
német nemzetiségi óvodapedagógus

A NÖK — Hírei

Német Nemzetiségi Nap volt a Csicsergõ Óvodában
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OOVVII  HHíírraaddóó
Csicsergõ Óvoda
Március 30-án Muzsikás Péter látogatott el óvodánkba, kinek
mûsora nagy sikert aratott. Mi óvónõk és a gyerekek egyaránt
élveztük az elõadást. Különbözõ hangszerekkel ismertetett
meg bennünket játékos formában, a gyerekek bevonásával.
Március 31-én nyílt napot tartottunk a szülõk részére. Egy
délelõttünket nézhették meg a szülõk. Volt aki
kézmûveskedett a közelgõ húsvétra való tekintettel, mások
tornabemutatót tartottak, énekeltek vagy meséltek.
Április 1-jén jött hozzánk a „Nyuszi”.  A gyerekeknek szánt
ajándékot a csoportszobában kellett mindenkinek megkeres-
ni. Nagy volt az öröm a csoki tojások láttán. Ezen a napon kap-
tunk Mókus csoportos szüleinktõl 2 aranyos nyuszit is, ame-
lyeket a nap folyamán meg lehetett nézni és simogatni. A jám-
bor nyuszik nagy sikert arattak a gyerekek körében.
Nagycsoportosaink már készülõdnek a közelgõ versmondó
versenyre.
Teknõs csoportos gyermekeinkkel sétát tettünk a Coop
áruház elõtt lévõ emlékmûhöz, ahol elhelyeztük nemzeti színû
zászlóinkat. Könyvtárba látogattunk, ahol nagyon játékos, ked-
ves foglalkozáson, aktív részvétellel a víz fontosságával és sze-
repével ismerkedtek gyerekeink.
Német nemzetiségi napunkra nagy izgalommal készültünk a
kisebbeknek dalokkal és “Grosse Rübe” (A répa) meséjével
kedveskedtünk. Vidám nap kerekedett a kezdeményezésbõl.
Gyermekeink az iskolai Kikelet rajzpályázaton vettek részt a
Magyar zászló és címer napja alkalmából, ahol Vancsó Enikõ
elsõ helyezést ért el.

Meseliget óvoda
Március hónap folyamán a Pillangó és a Maci csoportban nyílt
napot tartottunk, ahol a szülõk betekintést nyerhettek gyer-
mekeik hétköznapjaiba. A Pillangó csoportban nagy volt az
érdeklõdés két napon is érkeztek az anyukák a meghirdetett
látogatásra. Reméljük hasznos volt a program minden
résztvevõ számára!

Március 24-én óvodánkban anyák napi és csoport fényképezés
volt. Reggel a kis és nagy testvérekkel közösen készültek a
felvételek, majd a késõbbiekben minden csoportban elkészül-
tek az egyéni fényképek is. Reméljük az anyukák és a nagyma-
mák örömére!
Március 26-án Maci csoportosaink eleget tettek Anita néni

meghívásának és ellátogattak a Kerepesi Szabó Magda
Könyvtárban, ahol Nyúl Péter történetének megismerésén
túl, mesekönyveket is nézegethettek. Csibés karkötõkkel,
matricákkal és színezõkkel ajándékozta meg Anita néni a gye-
rekeket, akik a könyvtár tojásfáját is feldíszíthették.
Március 27-én óvodánk mind a négy csoportja részt vett a
Forrás Mûvelõdési Házban szervezett Húsvétra várva címû
zenés interaktív mûsoron. A gyerekek énekelhettek,
táncolhattak, különbözõ hangszereket próbálhattak ki, míg a
mûsor szereplõi szórakoztattak bennünket.
A húsvét utáni napokban ellátogatott óvodánkba is a nyuszi. A
kertben rejtette el ajándékait, amelyeket a gyerekek nagy
izgalommal kerestek meg és gyûjtötték össze. A végén min-
denki hazavihette a neki jutó ajándékot.
Katica csoportosaink tavaszi sétájuk során háziállatokkal
ismerkedtek egy kiskertben. 

Szivárvány óvoda
Nagycsoportosainkkal a március 16-án részt vettünk a Magyar
Zászló és Címer Napjának megünneplésén.
Változatos játékokkal, programokkal emlékeztünk meg a Víz
világnapjáról. Vízben élõ állatok képeibõl puzzle kirakókat

készítettünk, amit többször összeraktak a gyerekek.
Könyveket cseréltünk a csoportok között és nézegettük a vizi
közlekedési jármûveket, valamint a Vizi világ életét.
A Gézengúz együttes a gyerekek bevonásával a Kiskakas
rézgarasa címû mesejátékot adta elõ az óvodában. A törté-
netben is kihangsúlyozták a víz szerepét.
Március 27-én „Húsvétra várva” címmel interaktív táncos,
zenés gyermekmûsoron vettünk részt a Forrás Mûvelõdési
Házban, amit a Netz Tánccsoport adott elõ. Ez a produkció
professzionális táncosokból, zenészekbõl,
elõadómûvészekbõl állt.
Az elõadott mûsorukban a húsvéttal kapcsolatos hagyomá-
nyokat, szokásokat elevenítették fel gyermekeink bevonásá-
val, ami nagy élmény volt számukra.
A Napocska csoport újra ellátogatott a helyi könyvtárba, ahol
Anita néni elõadásában mesét hallgathattunk, valamint közö-
sen feldíszítettük a könyvtár tojásfáját.
A nyuszika elrejtette az óvoda udvarán az ajándékokat, amit a
gyerekek örömmel kerestek meg.
Új versekkel, rigmusokkal, népszokásokkal ismerked-
tek gyermekeink a húsvétra várva.
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AA  SSzzéécchheennyyii  IIssttvváánn  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  hhíírreeii

Kerepes jó hírét öregbítették a Széchenyisek!
Az iskolánkban szeptember óta mûködõ, RICSAJOK ÉS KEREPASIK SZIPI
SZUPI SZÍNICSAPATA elnevezésû színjátszó csoport  a XXIV. Weöres
Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó által Inárcson szervezett,
Pest Megyei színjátszók versenyén, Virtuális világ címû elõadásával arany

minõsítést szerzett, ezzel kiharcolva, a Közép-magyarországi regionális
találkozón való részvétel lehetõségét. 
„Nagyon büszke vagyok a csoport teljesítményére. Fantasztikus élmény volt! Az
elõadás alatt a közönség között lévõ hangosító pultnál foglaltam helyett, és
éreztem, hogy a résztvevõkbõl álló publikum szinte együtt lélegzik a produkci-
óval. Minden egyes aprólékosan kidolgozott jelenetre úgy reagáltak, ahogy azt
elképzeltük. Láttam a zsûrit, aki fölhagyva, addigi örökös jegyzetelésével,
átadta magát az elõadás élvezetének. És a gyerekek szárnyaltak, elementáris
erõvel hatottak…” - számolt be lapunknak a csoport vezetõje. 
Az egész napos programon 12 mûsorszám szerepelt. Az elõadások szü-
netében és a szakmai megbeszélés alatt a részvevõket közös játékra hív-
ták a Kb35 Inárcsi  Színjátszó Egyesület drámapedagógusai, ezzel is feled-
hetetlen élményt szerezve a gyermekeknek. 

A fesztiválon való részvétel Kerepes Város Önkormányzatának támogatá-
sával valósult meg, amit ezúton is szeretnék megköszönni, a magam és a
gyermekek nevében is. 

Almássy Bettina, csoportvezetõ, rendezõ.  

Mesélõ Muzsika 2015 március
Március 26-án, reggel 9 órakor ismét koncertteremmé változott a
Széchenyi István Általános Iskola és Mûvészeti Iskola tornaterme. A gyere-
kek kíváncsian nézték a furcsa ruhába öltözött néniket és bácsit, akik min-
denféle hangszerekkel a színpadra léptek. A Gödöllõ Consort együttes jött
el hozzánk és Mátyás Király mesekertjébe vitte el a gyerekeket a zene által.
Az elõadás rögtön interaktívvá vált, hiszen az együttes vezetõje kíváncsi
volt, tudják-e a gyerekek, milyen korban hordtak az emberek ilyen ruhá-
kat? Sok-sok kéz lendült a magasba, a gyerekek ügyesen megválaszolták a
kérdéseket.
Ezután következett a mese, amelyben a szereplõket különbözõ hangsze-
rek személyesítettek meg, miközben a mesélõ által meg is hallgathattuk a
történetet. A mese végén ismét kérdések következtek, amit a gyerekek
hihetetlenül élveztek, teljesen beleélték magukat. Ismét nagyon sok új
ismerettel távozhattak az elõadásról, melynek a folytatását a jövõ tanévben
reméljük ismét iskolánk falai között nézhetjük meg!

Botrágyiné Virágh Orsolya fuvolatanár

Summáját írom a ….költészet napi rendezvényeinknek
Leszögezem: a költészet napjára készülve sok volt a program városszerte.
És ez jó. Bár - talán emiatt, és persze a várva várt jó idõ betoppanása okán
- kicsit visszafogott volt az immár 3. alkalommal megrendezett versküldõ
szolgálatunkra érkezett igény az elõzõ évekhez képest. De mi pazarul
éreztük magunkat már a felkészülés heteiben is. Idén 21 tanuló — köztük 3
negyedikes! - vállalkozott arra a nemes feladatra, hogy a folyamatosan ránk
zúduló  információ özönben a verseket is fontos szerephez juttassa. Nem
teljesen sikertelenül. 

Közel 160 szebbnél szebb költe-
mény hangzott el az éterben a négy
órás mûsoridõben. Remélhetõleg
sokak örömére. A XVIII-XIX. száza-
di klasszikusok mellett rengeteg kor-
társ szerzeménnyel is gazdagodha-
tott, aki hallgatta a Kerepes Rádiót
április 10-én a költészet napjára
készülve. Ezt megelõzõen az iskolá-
soknak a suli rádió diáksága szerkesz-
tésében reggel 8 órakor sugárzott
egy szívhez szóló zenés irodalmi
összeállítást a 110 éve született
költõóriás, József Attila elõtt tiszteleg-
ve.
Köszönet, a versmondó stáb mellett,
az iskolai könyvtár dolgozóinak, a

Kerepes Rádió szerkesztõinek, és mindenek elõtt Mészáros Klára
kolleganõmnek a sok - sok munkáért és lelkesedésért, mellyel fáradhatat-
lanul a nap sikeréért dolgoztak.

Müllerné Sz. Margit magyartanár

A vers mindenkié
Versmondó verseny a felsõben
Március utolsó hetének egyik napsugaras délutánján került sor a felsõ tago-
zatos diákok hagyományos versmondó versenyére. Legnagyobb ámula-
tunkra és örömünkre 26 diák gondolta úgy, hogy részt vesz ezen a meg-

mérettetésen. A XIX.és XX. század legszebb versei hangzottak el igazán
színvonalas elõadásban. Az eredmények helyezésekre lefordítva:
5.-6. évfolyamon
I. Lovas Johanna 5.o és Restás Donát 6.b 
II: Mentusz Anita 5.o és Szabó Mónika 6.b 
III: Tóth Mónika 5. o
7.-8. évfolyam
I. Oláh Kitti 7.o 
II. Kovács Fanni 7.o
III. Verdes Bettina 8. o
Különdíjas lett: Sárvári Éva 8. osztályos diák rövid, ám annál nagyobb
átéléssel elõadott versével.
Ráadásul Restás Donát és Oláh Kitti részt vehetett tiszteletbeli
„elõadóként” az áprilisban sorra kerülõ felnõtt versmondó versenyen a
Forrás Mûvelõdési Házban.

RICSAJOK ÉS KEREPASIK SZIPI SZUPI
SZÍNICSAPATA: Füredi Alexandra, Drobny Emese,

Hajnóczi Hajnalka, Rott Janka, Váray Réka, Mészáros
Melánia, Szabó István, Fehérváry László, Bende Bogi,

Bende Bianka, Molnár Zsolt, Orosz Ricsi.
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RÉGISÉG
Pappné Szilvia Mûtárgy Szakbecsüs 
DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BECSLÉS 

KÉSZPÉNZÉRT Vásárol 

Antik Bútorokat, Festményeket, Órákat, Ezüstöt, Szobrokat,
Porcelánt, Régi Pénzeket, Kitüntetéseket, Csillárt, Szõnyeget,

Bizsukat, 
Ékszereket és Mindenféle Régiséget stb. és Hagyatékot. 

Tel.: 06/1-293-1759, 06/70-942-0806, 
06/20-465-1961

Rendezvények, újdonságok
Édes Élet, Édes Egészség

Mondj nemet az idõskori cukorbetegségre!
Hogyan kerülhetjük el, ha már baj van?

Mit tehetünk annak érdekében, hogy ki se alakuljon?
A gombák szerepe az életünkben, hasznos gyógygombák.

Ismeretterjesztõ elõadások, kóstolással egybekötve az 
ETKA Jóga Életmód Klub keretében 2015. május 16-án,

szombaton 17.00-19.00-ig, a Szilasligeti Közösségi Házban.
Mindenkit várunk szeretettel. 

További információ: Miklós Erika 30/359-6053

Bátrak és Ügyesek, FELHÍVÁS!
Vállalkozó kedvû, ügyes és bátor gyermekek és felnõttek

jelentkezését várjuk a Családi Juniálison való aktív 
részvételre, versengésre.

A Családi Juniális 2015. június 13-án, szombaton 11 órától a
Szilasligeti Közösségi Háznál kerül megrendezésre.

Fõzõversenyre és kisállat szépségversenyre is várjuk 
a nevezéseket.

Nevezési díj nincs, a versenyen való részvétellel, nevezéssel
kapcsolatban az alábbi elérhetõségeken válaszolnak

kérdéseikre a mûvelõdési ház munkatársai: 
T: 28/ 560-360  vagy 20/559 89 21 ill. 

info@kerepesmuvhaz.hu

Zenés nõi torna indul!
Hétfõnként a Forrás Mûvelõdési Házban. Zenés 
kondicionáló, alakformáló tánc-torna. Modern 

mozgástrendek ötvözése, kellemes hangulattal. Különleges
egészség megõrzõ program a szép külsõ és harmonikus

belsõ eléréséhez, képzett tréner vezetésével. 
Az elsõ óra ingyenes. 

Érdeklõdni a 06 30-377-2235 telefonszámon, 
illetve a helyszínen. 

ARANyKA ÉKSZERÉSZ
22 éve a lakosság szolgálatában

Hívjon bizalommal!
Tel: 06-20-357-7079

A hirdetés felmutatója 
5% kedvezményt kap!

Megújul a honlap
A Forrás Mûvelõdési Ház honlapja megújult, igyekszünk 
naprakész információkkal tájékoztatni Önöket.  Kérjük, 

látogassanak el a weboldalunkra! A Facebook-on is 
elérhetõk vagyunk, hirdetéseinkkel, beszámolóinkkal itt is

kereshetnek bennünket! Várjuk Önöket a virtuális
felületeken, elsõsorban azonban személyesen, 

a Mûvelõdési Házban! 
További elérhetõségeink:  info@kerepesmuvhaz.hu

T: 28/560-360  ill. 06 20/559 8921

ELÕZETES Kalamajka!
„Kalamajka” Kézmûves- és Játszótábor a Forrás 

Mûvelõdési Házban, 2015.július 27- augusztus 1-ig!
Hagyományõrzõ nap, agyagozás, korongozás, papírmerítés,

nemezelés, lovaglás, táncház, sport és ügyességi játékok,
kirándulások, múzeumlátogatás, vizes program — uszoda,

látogatás a Shaolin templomban.
Érdeklõdés, jelentkezés: a 28/560-360 és 

a 06-20-5598921 telefonszámon.

ALTERNATÍV GYÓGYÁSZAT, GYÓGYMÓDOK
címen elõadássorozat

Helyszínek:
• MOGYORÓD 2015. május 21. 18.00 

(Juhász Jácint Mûvelõdési Ház)
• FÓT 2015.május 26. 18.00 

(Vörösmarty Mûvelõdési Ház)

A részvétel INGYENES.

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!
Energetikai kezelés már Mogyoródon is !

Elsõ kezelés után minden kedves vendégünknek
AJÁNDÉK lávaköves masszázs!!!

Bejelentkezés:+36(30)5380757
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Rendkívül érdekes, újszerû elõadáson ismerkedhettünk neves
írók és költõk magánéletével. Általában nem is õk maguk nyi-
latkoztak, hanem kedveseik, szerelmeik meséltek mindennap-
jaikról, szokásaikról, ahogyan õk átélték az együttléteket.
Egészen más ilyen nézõpontból megismerni egyébként híres
embereket. A különös elõadáshoz a Mûvelõdési Ház is egy
másik arcát mutatta, s bár a közönség sorai nem teltek meg
nézõkkel, akik végig élvezték a remek mûsort, azok
emlékezetes élményekkel távoztak. Beleláthattunk Móricz
Zsigmond, KrúdyGyula, Faludy György, Kosztolányi Dezsõ,
Szabó Lõrinc, Molnár Ferenc, Petõfi Sándor és Kölcsey Ferenc
életének nem kevés intim pillanatába április 10-én, este a KIMI
és a Rokka Csoport mûvészeinek köszönhetõen.

Színes, mozgalmas, interaktív és sok tekintetben rend-
hagyó volt a márciusi gyermekszínház a Mûvelõdési Házba
látogató óvodások számára. A színházterem szokatlan, más
arcát mutatta a nézõtér és a játéktér megfordítása, egybe-
olvasztása miatt. 

Húsvétra hangolódtunk. A gyermekek számára a tar-
talmában igen összetett, talán érthetetlen ünnep eredeti jelen-
tésébõl az örömteli rész kapott hangsúlyt. Vidám
mondókázás, táncolás, éneklés zengte be a termet. A NETZ
az autentikus néptánc mellett, a különbözõ táncok virtuóz fig-
uráit, ritmikáit, páros viszonyát különleges tárgyakkal,
eszközökkel és humorral ötvözve, egy úgynevezett kortárs
hagyományõrzést mutatott be, amelynek a szórakoztatás és
az értékek megõrzése a védjegye.

A hivatásos táncosokból és népzenészekbõl álló együttest
Lengyel Szabolcs koreográfus vezeti, a gyermekprogram
szószólója is õ volt, a zenészek között pedig ismert arcokat
fedezhettek fel a jelenlévõk, köztük Szokolay Dongó Balázst,
Küttel Dávidot.

A következõ tanévben is hónapról hónapra várjuk a
Mûvelõdési Ház színháztermébe a kerepesi és környékbeli
óvodásokat és kisiskolásokat. A jövõben is az Országos
Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemlék zsûrizett elõadásait
hívjuk és fogadjuk.

GYERMEKSZÍNHÁZ — 
Húsvétra várva címmel
a Netz Táncprodukció

elõadásában.

Így szerettük õket
Szemben egymással, nézõk és szereplõk
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Március 7-én, Szilasligeten, a József Attila Mûvelôdési ház
elôtti téren került sor a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata
szervezésében, a Kerepesi Önkormányzat
együttmûködésével arra az élelmiszer- és ruhaosztásra, mely-
lyel 100 helyi, nehéz körülmények között élô családon segí-
tettünk. Voltak, akik betegség, vagy más ok miatt nem tudtak
személyesen eljönni a helyszínre, nekik autóval vittük házhoz
az adományt.

Kerepesen a Hit Gyülekezete nem elôször segített szegény
embereknek. 2011. óta rendszeresen szervezünk mi, helyben
élô hívôk tûzifa-, ruha- és élelmiszer-osztásokat. Az elmúlt fél
év karitatív eseményei számokban:

2014. november 14. - tûzifát szállítottunk házhoz 10 család
részére. Egy szilasligeti idôs néni elmondta, hogy aznap reggel
fogyott el az utolsó fája, pont a legjobbkor érkeztünk.

2014. december 14. - szintén 10 család 25 gyermeke
kapott a „Cipôs doboz” akció keretében ajándékcsomagot.

2014. december 27. -  a „Jótevô” országos gyülekezeti
segítô kampány által vihettünk 80 gyermeknek és családjaik-
nak 11-11 kg-os élelmiszercsomagot.

2015. március 7. - a Családsegítô Szolgálattal
együttmûködve meghirdetett 10-10 kg-os élelmiszer-ado-
mánnyal és egy nagy zsák ruhával igyekeztünk segíteni a rászo-
rulókon a tél vége felé.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Családsegítô
Szolgálat vezetôjének és munkatársainak a több éves
együttmûködésért, valamint a szállításokban, kalács-, zöldség-
, gyümölcs-, sertészsír kedvezményes beszerzésben részt
vevô vállalkozóknak, és minden önkéntes kerepesi polgárnak,
akikkel közös összefogással igyekszünk tenni azért, hogy a

mások felé való, önzetlen szeretetbôl történô segítségnyújtás-
sal tovább adott szeretetet, további tettekkel növelve, még
jobb legyen városunkban élni!

Ezért, mivel részesei lehetünk gondviselô munkájának,
ettôl volt nagyszerû érzés pont idôben érkezni az idôs nénihez
a tûzifával, átadni a csillogó szemû gyerekeknek és szüleiknek
az ajándék- és az élelmiszer adományokat, segíteni megfelelô
ruhát, cipôt találni a sátorban a ruhaosztásra érkezôknek.

Karitatív programunkhoz az anyagi hátteret a Hit
Gyülekezete országos központjában gyûjtött adományokból, a
múlt évben a Hit Gyülekezetének adott 1+1%-os felajánlá-
sokból, a kerepesi hívôk önkéntes adományaiból, helyi vállal-
kozók szponzori adományából biztosítottuk.

Csatlakozhat Ön is Jótevôként további programjainkhoz
1+1%-os adó felajánlásával, segítô munkájával, anyagi felaján-
lásával.

Tisztelettel:
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KORANYÁR
- itthon, Kerepesen -

Belehallgatok a csendbe, körben a koranyár mézes levegõje ül
a kerteken. Igen, sokkal szebb a virágos tavasz, mint amikor a
téli szél nekifeszül az ablaknak, és a holdnak hideg fénysugarába
árnyékot fûrészel a pillanat, vagy éppen harangot kongat a
bánat a házak felett. Ilyenkor aztán kályhatûz után tapogat
kezem, és kevesebb empátiával, vagyis nagyobb kritikával
szemlélem a világ dolgait. Teszem ezt éppen úgy, mint a régi
ismerõsöm, aki a reménytelenség mázsás súlyát cipelte egész
életében, ami nem véletlen, hiszen a szocializmusban született,
és halt is meg. A közelmúltban aztán kiszédült az életbõl, mint
az öreg tölgy a felázott domboldalból. Emlékszem, néha kisza-
badult szájából az indulat, de a nyers fogalmazás soha nem
befolyásolta mondandója igazságát. Nézd barátom, - mondta
egyszer egy elégikus pillanatában —, hiába hallgatom, nekem
már nem szól a dal, és hiába figyelek, nekem már nem nyílik
virág. Aztán hiába szólok, rám nem figyel senki, és hiába téko-
zol rám fényt a Nap, és hiába hoz hûst az éjszaka. Egyedül
vagyok. — Beszéd közben barátomnak a szeme úgy csillogott,
mint egy fényes tükör, amelybõl valami babonás varázs áradt
felém. Így utólag okoskodva úgy hiszem, hogy az ilyen szomo-
rú léleknek végül a halál lett a menedéke. Így bölcselkedek
magamban a múlton, aztán sietve áttérek a jelen történéseire,
mert én még örülök a csillagszórós ünnepeknek, a fénylõ nyar-
aknak, vagy éppen a lelkem mélyébõl kibomló szavaknak. 
Múlt, jelen és jövõ. Ezeken töprengek általában. És többnyire
megértéssel fogadom a világ különös jelenségeit, azt viszont
képtelen vagyok elfogadni, amikor nemzeti ünnepünkön, vagyis
március 15-én a fõvárosi Rákóczi út közepén, EU-s zászlót
lengetve, és közben önerõs zagyvaságokat kiabálva vonulnak
„valakik”. Feltûnt közöttük néhány ismert, ártalmas liberális, és
hazánknak sorozatosan ártó szocialista is, de hogy a többit ki
küldte oda, azt csak sejteni lehet. Magyar nemzetiségû ember a
nemzeti ünnepünkön ilyet nem tesz, az biztos! Az is igaz, hogy
az ember egy bizonyos kor felett már könnyen összekeveri a
brókert a trógerral, - amelyhez mostanában minden joga meg-
van -, de a jót a rossztól azért nem olyan nehéz megkülönböztet-
ni. Kerepesen pedig egyesek még mindig személyes kérdéssé
alacsonyítják „koszorús” ünnepeinket, amibõl látszik, hogy a
gyûlölet korlátai közül nehéz a kitörés. Ez pedig rossz az egyén-
nek, és a közösségnek is. Viszont néhány más rendezvény
bonyolítását látva, a különféle civil szervezetek
együttmûködése rendben levõnek mondható.

Kovács Ferenc

Adományozás Kerepesen
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Itt a tavasz! Már mindenki nagyon várta. Hiába nem volt iga-
zán kemény a tél, azért voltak hideg napok, sokat kellett
öltözködni, készülõdni, hogy ki tudjunk menni. Az udvaron
pedig sokszor sár, latyak fogadott minket. Persze tavasszal is
kell a kabát, néha a sapka meg a sál sem árt, esõ is eshet most
is, de azért egészen más minden!

Mi a Napfény Házában nagyon vártuk már a jó idõt.
Március 16-án a zászlóünnep alkalmából kitakarítottuk és fel-
díszítettük az egész udvart, utána pedig kezdõdhetett a ker-
tészkedés! Ástunk, gereblyéztünk, palántáztunk. Pár hét, és
csodát láttok, ha eljöttök hozzánk!

Persze, tudom, nem mindenki kertész. Van, akinek sem
kedve, sem érzéke a kerti munkához. De az elvárható, hogy a
környezetét mindenki rendben tartsa. 

A Napfény Háza ellátottjai odafigyelnek arra, hogy a cipõiket
szép rendbe tegyék egymás mellé, hogy a játékokat visszate-
gyék a polcra, hogy letöröljék az asztalt, ha rácsöppent valami.
Az udvaron is szorgosak: felveszik a leejtett szemetet, szívesen
söprögetik a faleveleket. Szerintem legalább ennyi, mindenkitõl
elvárható! Sõt, talán még ennél is többet tudtok tenni: rendben

tartani a ház elõtt az árkot, a közös területeket. Hiszen
Kerepes a miénk, tehát a rendben tartása is közös ügyünk!

Ja, és van itt még valami! Egy olyan probléma, ami minden-
kit érint. Tavasszal már melegebb van. Megtelik a levegõ illa-
tokkal. És szagokkal... Nagyon örülök, amikor kutya kollégák-
kal találkozom séta közben. Olyan jó látni, ahogy együtt
sétálnak felnõttek, gyerekek és kiskutyák a napsütésben! De
kedves kutyagazdik! Ami belõlünk kijön, az bizony nem illatos!
Senki nem kötelezhetõ, hogy nézegesse és szagolgassa a háza
elé „pottyant” kutyagumit. Egyszerû a megoldás: egy kis zacs-
kó, egy mozdulat, és a „kutyapotyadék” már el is tûnt egy
kukában. És máris senkit nem zavar. Az én gazdim ezt meg
tudja tenni, és azt mondta, egyáltalán nem esik nehezére.
Biztos mindenkinek menni fog!

Képzeljétek el, milyen jó lesz! Mindenki vigyáz a környeze-
tére (legalább úgy, mint a Napfény Háza ellátottjai), virágokat
ültet, nem vár „illetékesre”, hanem felszedi a szemetet, és
nem hagyja ott a séta közben „termelõdött” kutyagumit sem... 

Szerintem Kerepes lesz Magyarország, de talán a világ leg-
szebb városa!

Csillogó szemek

Mi lehet annál nagyobb elismerés, amikor látjuk, hogy gyermekünk
boldog, csillog a szeme. Azok a szülõk, akik sérült, vagy valamilyen
fogyatékkal élõ gyermeket nevelnek, nagyon jól tudják mit jelent a csil-
logó szem.
Vannak emberek, akik sem szóban, sem jelekkel nem tudják mások
tudomására hozni, hogy boldogok, nem tudják örömüket kifejezni, de
csillog a szemük, ami mindent elárul. A Napfény Háza ilyen embereket
fogadott be és az ott dolgozók nap, mint nap igyekeznek programot
foglalkozást, játékos tanulást szervezni nekik. Ez az intézmény nem
profitorientált, nem hoz milliós hasznot, de azoknak az embereknek
tiszteletet, megbecsülést, akik támogatják. Kerepes Város
Polgármestere és Képviselõ-testülete példát mutat e téren is. Az
emberi értékeket nem lehet pénzben mérni. Mi szülõk az ember-
séget, a segítõ szándékot köszönjük. így a mindennapi életünk, a család
ellátása, munkavállalás is könnyebb. 
A Napfény Háza facebook oldalán nap, mint nap figyelemmel
kísérhetjük az ott folyó életet. Nem könnyû az ott dolgozók helyzete,
mert ahány sérült ember van, mind különbözõ „sérülések” áldozata.
Végzik a munkájukat odaadással, szorgalommal, köszönet érte.
Mi azt kívánjuk, hogy a Napfény Házában ezek a csillogó szemek
mindig ragyogjanak.

A gondozottak szülei

Panka meséi 16.

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



A bûnözõk kihasználják fõként az idõskorúak jószívûségét,
jóhiszemûségét, hiszékenységét és magányát. Visszaélnek azzal,
hogy sokan egyedül, elszigetelten élnek és vágynak a társaságra, a
beszélgetésre. A szépkorúak életkorukból, egészségügyi állapotuk-
ból adódóan könnyebben megtéveszthetõk.

A bûnelkövetõk jó megjelenésükkel, határozott fellépésükkel,
életszerû szituációk eljátszásával tévesztik meg az áldozatokat. Olyan
helyzeteket teremtenek az elkövetéshez, mely a mindennapokban
teljesen életszerûnek tûnik (vízmûvek, gázmûvek, önkormányzat,
egészségügyi intézmény, vagy akár a nyugdíjfolyósító intézet alkalma-
zottjainak adják ki magukat). Ezekkel és hasonló indokkal bejutnak a ház-
tartásokba és onnan készpénzt, vagy egyéb értékeket tulajdonítanak el.  

Sajnálatos módon az utóbbi idõben kedvelt fortély az is, hogy
megfigyelik a sértetteket, feltérképezik a közeli hozzátartozókat,
majd telefonon hívják fel õket, és arra hivatkozva csalnak ki pénzt,
hogy a hozzátartozó bajba került és segíteni kell rajta. A telefonáló
ilyenkor hozzá teszi, hogy egy barátja hamarosan felkeresi õt és a
„küldönc” majd átadja a „bajba került” családtagnak a pénzt.

Kérjük a lakosságot, hogy ilyen esetekben vegyék fel a kapcsolatot
a hozzátartozókkal és személyesen gyõzõdjenek meg arról, hogy
valóban bajba került-e szerettünk. Idegeneknek ilyen körülmények
között soha ne adjanak át értékeket, vagy készpénzt.

Az otthon tartózkodó kismamákat, munkanélkülieket vagy éppen
nyugdíjas éveiket töltõket gyakran keresik fel utazó árusok, házalók és
alkalmi munkavállalók. Kifejezetten kérjük a lakosságot, hogy ne
engedjék be ezeket az embereket az otthonaikba. Egy árusnak nem
áll az érdekében, hogy az általa kínált portékát nagyon jó áron vásá-
rolják meg, ilyen esetekben kapun kívül ellenõrizzék az áru minõségét
és annak ár- érték arányát. Alkalmi munkára mindig ismerõs személyt,
vagy ismerõsök által ajánlott személyt kérjenek fel.

Ne higgyék el feltétel
nélkül, hogy az önkor-
mányzatok ingyen
osztogatják a tûzifát, vagy
az élelmiszereket, esetleg
a háziorvos ingyen küldi
házhoz a gyógyszereket,
vagy egyéb egészségügyi
eszközöket. Az ezeket
szállító embereket nem
szabad otthonainkba
beengedni, hiszen lehet,
hogy azért az egy zsák
burgonyáért, vagy gyógy-
hatású készítményért a
havi nyugdíjukat fogják
eltulajdonítani az ottho-
nukból.

Idegeneknek pénzt
sem otthon, sem közte-
rületen ne váltsanak,
mert könnyen lopás és
csalás áldozataivá válhat-
nak. 

Ismeretlen telefoná-
lóknak soha ne nyilat-
kozzanak családi álla-
potukról, például
arról, hogy özvegyek.
Soha senkinek ne
mondják el, hogy
egyedül élnek.

Valószínûsíthetõ,
hogy a vonal túlsó
végén egy esetleges
elkövetõ készíti elõ a
terepet a következõ
betöréses lopásához,
vagy trükkös lopásá-
hoz.
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M E G H Í V Ó

Premier!!! A Szilasligeti NYUSZI Társulat, bemutatja,
Russel Marcus: ÖREGLÁNYOK BEVETÉSEN címû bûnügyi
komédiáját. Az elõadás egy kedélyes hölgytársaság üdülésének
történetét meséli el, izgalmakkal, illegális gyémántkereskedõ
szomszédokkal, és egy snájdig nyomozóval fûszerezve. 
A belépés ingyenes.
Az elõadás idõpontja:
2015. május 31. 
15.00 óra.
Az elõadás helyszíne:
Szilasligeti 
Közösségi Ház
Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk!

A NyuSziK Egyesület hírei

A FÖLD NAPJA

Magyarországon évrõl évre egyre többen érzik úgy, hogy leg-
alább a Föld Napján, április 22-én tesznek valamit a környezet
védelme érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek,
környezeti vetélkedõt, patak- és falutakarítást szerveznek.
Szilasligeten, kicsit elõre hozva a Föld Napjának megünnep-
lését, március 28-án igyekeztünk megtörni a „jeget”, akarom
mondani a szeméthegyeket. Az akcióban önkormányzati
képviselõk mellett kb. 35 civil személy, valamint a NyuSziK
Egyesület is részt vett. 

Elkeserítõ volt a kép, rengeteg háztartási hulladék, üres üve-
gek, építési törmelék, PET-palackok, mûanyag fóliák, veszé-
lyes hulladékok, és felsorolni sem lehet mi minden volt talál-
ható. Érthetetlen, hogy mi munkálhat azok fejében, akik ezt a
merényletet elkövetik a környezetük ellen?!

Ez a kezdeményezés nem azért indult útjára, hogy ezután a
környezetvédelem iránt elkötelezett emberek idõszakonként
összeszedjék a más által elszórt szemetet, hanem inkább
azért, hogy felhívja a figyelmet erre az aggasztó jelenségre. 

NyuSziK Egyesület (Fentõs Judit)

Figyelem trükkös lopások!
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