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Mindenkit szavazásra kérek!

A TÖLGYFÁK EREJÉVEL…
Hajnalban feküdtem le, mert néztem 

és vártam Szilágyi Áron vívását, aki a 
döntő asszót éjjel kettő órakor vívta, s a 
győzelmével elnyerte az olimpiai bajno-
ki címet, ezzel már másodszor. Közben 
azon gondolkodtam, mire képes egy em-
ber, ha a hazájáról, a nemzetéről, a büsz-
keségéről, az erejéről van szó. Ez mindig 
háttérbe tudja szorítani a fáradságot, a 
gyarló gondolatokat, s kitartásra ösz-
tönöz. Szilágyi Áront a páston, engem 
itthon a tv előtt. Bizonyára nem marad-
tam volna fönn, ha egy azerbajdzsáni, 
egy szíriai, vagy egy norvég vívta volna 
a döntőt. Az is eszembe jutott, mi más 
tartja itt az embert a szülőföldjén, ha 
nem az, amit ettől a szülőföldtől kapott, 
beleértve a szülőket, a vallásunkat, a 
történelmünket, a kultúránkat, a hagyo-
mányainkat. Mi más, ha nem, ez? És mi 
mást kellene jobban féltenünk, mint ezt? 

Akár hol élhetünk, a világ bármely 
országában, lehet, hogy anyagilag bol-
dogulnánk, de igazán jól és otthon nem 
éreznénk magunkat, legalább is én biz-
tosan nem. Én már nem fogok megvál-
tozni és remélem, hogy Magyarország 
lakosságának a többsége sem fog meg-
változni. Olyanok vagyunk mi, mint az 
idős tölgyfa, amit már nem lehet a földig 
lehajlítani. Egy fiatal facsemetét még le-
het hajlítani fél kézzel, sőt el is törhetik, 
de egy idősebb, erős fát, aminek komoly 
gyökerei vannak, azzal ezt már nem le-
het megtenni.

Mindez nagyon fontos az októberi 
népszavazást illetően. Vigyáznunk kell 
a hazánkra, amelyet Árpádtól, Szent Ist-
vántól, Szent Lászlótól, Mátyás királytól 
örököltünk. Olykor visszaszereztük, oly-
kor megcsonkították, de mégis megma-
radt drága örökségünk. Sőt nem is csak 
erre kell gondolnunk, hanem a teljes 
magyar nemzetben kell gondolkoznunk. 
Ha mi nem gondoskodunk magunkról, 
nem állunk ki a saját érdekeinkért, akkor 
senki nem fog, s ha nem vigyázunk ma-
gunkra, a mai körülmények közt, akkor 
saját halálos ítéletünket írjuk alá.

Nem kétséges, hogy adott esetben a 
rászorulókat természetesen segítjük, ha 
kell be is fogadjuk. De ez nem egyenlő 
azzal, hogy gazdasági, vallási, politikai 
alapon bárkik és bármennyien bejö-
hetnek a hazánkba. Ez dőreség lenne. 
Magam is adakozó, keresztény ember 

vagyok, sokat segítettem a templom fel-
szereltségében a rászorulók, ill. a nyug-
díjasok segítésében, vásároltam egy 
újraélesztő készüléket a városnak, mert 
nem volt, emlékművek állításához járul-
tam hozzá. De ez nem azt jelenti, hogy 
az én szívem akkora, hogy abba min-
denki válogatás nélkül beleférne.

A világban óriásiak a bajok. Egyes te-
rületeken a túlnépesedés okoz gondot, 
másutt hihetetlen pusztításokat okoz az 
időjárás szélsőségessé válása. Van ahol 
a túlszaporodás és az ellehetetlenülő 
természeti környezet, az elsivatagodás, 
vagy háborúk miatt a megélhetés ke-
resése útnak indítja a lakosság jelentős 
részét. Mindezt alattomos gazdasági és 
politikai elgondolásokból ösztönzik, 
szervezik is a háttérből, hogy minél tö-
megesebb legyen az elvándorlás. Ezeket 
az embereket az embercsempészek ki is 
fosztják. Miközben elhozzák az útnak 
indultakat a határig, s mondják nekik, 
menjetek, ott jó lesz nektek, kaptok jo-
gokat, pénzt, ellátást, lakást. De mit kez-
denek egy új országban azok, akik nem 
ismerik a nyelvet, nincs szakmájuk, s a 
vallásuk szerint ráadásul alávalónak te-
kintik azokat, akik befogadták őket, s 
egészen más életformát akarnak élni, 
mint azok, akik közé érkeztek?

Ha mi mindenkit befogadunk, akkor 
egy idő után itt sem lesz elegendő a ter-
mőföld, az erdő, az ivóvíz, s akkor mit 
fogunk tenni, mi hová menjünk? Be-
fogadók vagyunk, adakozók vagyunk, 
de ez nem megoldás – ahogy azt a régi 
mondás is tartja – ne halat adjunk az 
éhezőnek, hanem hálót és tanítsuk meg 
halászni. Üzleti alapon 10 és 100 mil-
liókat igyekeznek Európába csalni, kül-
deni vallási, politikai alapokon, akik a 
jobb élet reményében mindenüket fel-
adják és jönnek hihetetlen tömegekben. 
Ezt nem engedhetjük! Akkor tudunk 
segíteni, ha fenntartjuk a magunk ja-
vait, a saját életlehetőségeinket. Ha mi 
fejlődünk, gyarapodunk, azzal példát is 
mutatunk, s ha erősek vagyunk, akkor 
tudunk másoknak is segíteni. Ez az iga-
zi megoldás.

Azt is tudnunk kell – aki nem hiszi, 
az olvasson utána, akár Merkel kancellár 
is -, hogy az iszlám, az nem egyszerűen 
egy vallás. Az iszlám megszabja a hívői 
mindennapi cselekedeteit, s nem tűr el 

semmiféle más szabályt, más gyakorla-
tot, más vallást. Nálunk a kereszténység 
mellett ott az állam, amely a szabályokat, 
törvényeket hozza. Persze úgy a jó, ha a 
kettő kiegészíti egymást. A muszlimok-
nál nincs meg ez a kettősség, amely a 
viselkedést, a tetteiket meghatározná, 
náluk mindenre a Korán adja meg a vá-
laszt. Ők nem tűrik meg a más vallásút, 
a más szokású embert, nem fogadják el 
Jézus kereszthalálát, üldözik és irtják a 
kereszteket, olyan az számukra, mint az 
ördög, s azok is, akik viselik. Az iszlám 
több mint egy vallás. s ezért nagyon ve-
szélyes a számunkra. 

Elgondolni is szörnyű lenne, ha 30-40 
év múlva az Oktogont, vagy a Rákóczi 
utat átneveznék Mohamed útjának, vagy 
Szíria térnek. Pedig ez valós veszély. 
Ezért kell komolyan vennünk az október 
2-ára kiírt népszavazást, amire feltétle-
nül el kell mennünk. Őseink hagyatékét 
meg kell mentenünk, hogy tovább tud-
juk majd adni a fiainknak, unokáinknak. 
Őseink jussáról és gyerekeink, unokáink 
jövőjéről van szó! 

Tudom én is, hogy ez a rémálom nem 
ma, és nem holnap fog bekövetkezni, 
de 10-20 éven belül megtörténhet, ha 
nem leszünk elővigyázatosak. Minden 
magyarra ugyan ez a veszély leselkedik, 
függetlenül attól, hogy melyik párt szim-
patizánsa és jár e templomba vagy sem. 
Ez most valóban közös nemzeti ügyünk. 
Mindenkinek el kell menni szavazni, ha 
azt szeretnénk, hogy Magyarország Ma-
gyarország maradjon. 

Meg kell védenünk magunkat, s ez-
zel egyúttal Európát is védjük. Hasonló 
ez a helyzet, mint amikor IV. Béla, végig 
vitette a véres kardot az országon, vagy 
Hunyadi János tetteihez. Ők is Magyar-
országot akarák megvédeni az mongol 
és az oszmán hódítóktól, s eközben Eu-
rópát és az egyetemes kereszténységet 
is védték. Nem véletlen terjesztette el a 
pápa a déli 12-re rendelt harangozást az 
egész keresztény világban. Ezt Európa 
megmentéséért, Európa hálája jeleként 
rendelte el, Hunyadi Jánosék hősi helyt-
állása emlékére. Most is hasonló helyzet 
van, bár nem fegyverekkel zajlik a világ-
ban, de ez is harc, a kultúrák, vallások 
harca.

Most mi rajtunk múlik Magyarország 
jövője.
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Képviselő-testületi ülés
2016. július 21.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
A VEKOP-6.2.2-15 kódszámú szoci-
ális városrehabilitációs pályázathoz 
szükséges testületi döntés meghoza-
tala

Franka Tibor megnyitotta a napi-
rend tanácskozását. Emlékeztette a 
Képviselő-testületet, hogy a napirendi 
ponthoz kapcsolódóan már volt ko-
rábban testületi döntés, most konk-
retizálódik annak tartalma. Ameny-
nyiben az előterjesztéshez kapcsolódó 
kérdése van valakinek, a Pro Régió 
Kft. képviselői is készséggel állnak 
rendelkezésre.

A napirend különböző részletei-
vel kapcsolatban Nagy Irén és Lip-
tay Gábor számos kérdést tettek föl, 
amelyekre Főleg Gácsér Krisztina, a 
Pro Régió Kft jelen lévő szakértője és 
Franka Tibor polgármester igyekezett 
választ adni.

Liptay Gábor ellentmondást vélt 
felfedezni abban, hogy miközben az 
önkormányzat értékesti a bérlakásait, 
most egy pályázat során pedig bérla-
kást kíván építeni.

Franka Tibor válaszában elmagya-
rázta, hogy Kerepes 103 millió forin-
tot nyerhet és megindulhat mintegy 
ötven ember képzése, egyúttal lét-
rejönne egy olyan közösségi épület, 
amelynek megépítésére Kerepes Város 
Önkormányzata önerőből nem lenne 
képes. Ugyanakkor van a városban 
500 fő ún. szegregátumban élő sze-
mély, akiken ez a lehetőség segíthet, s 
ez nem csak nekik lehet előnyös, ha-
nem mindnyájunknak, az egész város-
nak, persze nem azonnal, hanem majd 
néhány éven belül.

Dr. Vaszil László hozzászólásában 
a Gyár utcában meglévő problémákra 
utalt. Véleménye szerint az ott élőkön 
csak úgy lehet segíteni, ha a segítség 
helyben, közöttük van. A pályázat út-
ján viszonylag kis befektetéssel óriási 
segítséget tudnának nyújtani. A hely-
színen megjelenik egy közösségi ház, 
és egy szociális mun-kás, aki közöttük 
él. Ha meg tudnák valósítani, az óriá-
si segítséget jelentene. Úgy véli, hogy 
ezért cserébe a 15 millió forint önrész 
nagyon is alacsony összeg. A pályázat 
lényege nem a 103 millió forint, ha-
nem a közösség érdeke. A város szer-
ves része a roma lakosság, számukra 
fontos, mennyire tudják megnövelni 
a jelenlegi segítségnyújtási képessé-
güket. 

Jakab Mariann kiegészítette, hogy 
nagyon fontosnak tartja, hogy a pá-
lyázat nagyobb része a „lágy” elemek-

re helyeződik. A képzésbe bevont 60 
fő kezét nem lehet elengedni és a to-
vábbiakban remélhetőleg még több 
ember kezdi el képezni magát.

Franka Tibor emlékeztette a tes-
tületet, hogy Pest megyében a roma 
nemzetiség elég nagy számban van je-
len. Most először van arra lehetőség, 
hogy Pest megye is pályázhat és a Pest 
Megyei Közgyűlés is konzorciumi tag-
ként vesz részt benne.

Horváth Vera emlékeztet a Biztos 
Kezdet Gyerekház programra, mely 
önrész nélkül 44 milliós támogatásból 
valósult meg, egy év fenntartási kö-
telezettséggel. A harmadik év végére 
hazai finanszírozással működik 2016. 
december végéig. Most a következő 
három éves ciklus befogadásánál tar-
tanak. Arra számít, hogy a program 
sikere után hazai finanszírozásból a 
pályázat fenntarthatósága megvaló-
sul. Szakmailag 100%-osan a kezde-
ményezés mellett állnak.

Jakab Mariann jelezte, hogy meg-
jelent egy pályázati kiírás a roma lá-
nyok iskolaelhagyásának megelőzésé-
re, amire önkormányzat, intézmény és 
nemzetiségi önkormányzat is pályáz-
hat. Örülne, ha be tudnának kapcso-
lódni ebbe a projektbe, mely a 12-18 
éves korosztály kiemelését segítené 
elő mentorok közreműködésével.

Liptay Gábor olyan részletekről 
érdeklődött, amire még nem lehetett 
érdemi vá-laszt adni. Gácsér Kriszti-
na elmondta, hogy jelen pillanatban 
egy költségbecslést kell készíteni. A 
megvalósíthatósági tanulmányt egy 
egyéves projektfejlesztési időszak 
alatt kell elkészíteni. Abban kell majd 
a részleteket kidolgozni. 

Döntéshozatalban 8 fő képviselő 
vett részt, mert Vig János, Bakai Kál-
mán és Nagy Anna hiányzott, Nagy 
Irén pedig időközben távozott az ülés-
ről. A testület 7 igennel, 1 tartózkodás 
mellett a következő határozatról dön-
tött.

„A leromlott településrészeken élő, 
alacsony társadalmi státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társa-
dalmi és fizikai rehabilitációja Pest 
megyében” elnevezésű pályázaton az 
előterjesztéshez mellékelt szakmai 
tartalmú támogatási kérelem benyúj-
tásával indulni kíván. 

Kerepes Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a bruttó 103.775.256 
forint elszámolható összköltségű tá-
mogatási kérelem keretében az Ön-
kormányzati bérlakások felújítása és a 

Közösségi ház kialakítása elnevezésű 
tevékenységek megvalósításához brut-
tó 8.000.000 forint és bruttó 7.000.000 
forint, azaz mindösszesen bruttó 
15.000.000 forint összegű önerőt kí-
ván biztosítani. 

Az Önkormányzat a szükséges 
önerőt a 2016. évi költségvetésében 
az általános tartalék keret terhére, a 
projekt megvaló-sítása során későbbi 
időszakban szükséges forrásokat az 
adott tárgyévi költségvetéséből kíván-
ja biztosítani. 

A Képviselőt-testület fölkéri a Pol-
gármestert, hogy a támogatási kérelem 
benyújtá-sához szükséges konzorci-
umi együttmű-ködési megállapodást 
a támogatási kérelem előkészítésébe 
bevont Kontakt Alapít-vánnyal (1035 
Budapest, Váradi Sándor u. 17.), vala-
mint a Pest Megyei Területfej-lesztési 
Nonprofit Kft-vel (1052 Budapest, Vá-
rosház u. 7.), dr. Mezei Julianna ügyvéd 
közreműködésével előkészítse, aláírja, 
és erről nyújtson tájékoztatást a Testü-
let augusztusi ülésén.

A Nemzeti Szabadidős - Egészség 
Sportpark Programban való részvé-
tel 

Liptay Gábor kérdésére Jakab Mari-
ann tájékoztatta, hogy az előterjesztés-
ben három helyszín van megjelölve, az 
Előd utca, az iskola udvara és a Hegy 
utca melletti önkormányzati terület, va-
lamint a pályázati kiírás szerint egy futó-
körre a sportpálya melletti gyakorlópá-
lya. Összesen tehát három sportpark és 
egy futókör helyszínével kívánnak részt 
venni a programban.

Gombkötő Róbert kérte, hogy a 
határozati javaslatot válasszák ketté, 
mivel a 4,5 milliós önrész mellett a 
futókört nem kívánja támogatni ad-
dig, amíg ilyenek az útjaik, sok helyen 
nincs járda és nem megfelelő a helyi 
buszközlekedés. A testület 7 igen és 1 
nem szavazattal ezt a módosító indít-
ványt támogatta.

Liptay Gábor a Szabó Magda emlék-
park melletti önkormányzati területet 
javasolja a sportpark harmadik hely-
színéül. Képviselő társainak többsége 
azonban nem támogatta felvetését.

A szavazás során Képviselő-testüle-
te úgy döntött, hogy részt kíván ven-
ni a Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Programban, és a javasolt 
3 helyszínen (1716/114 hrsz., 504/3 
hrsz., 6217/2 hrsz.) sportpark kialakí-
tására igényt nyújt be a pályázati ki-
írásban megjelölt BMSK Beruházási, 
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Képviselő-testületi ülés
2016. augusztus 2.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
A rendkívüli ülésről hiányzott Nagy László, Liptay Gábor, és Jakab Mariann.

Műszaki Fejlesztési, Sportüzemelteté-
si és Közbeszerzési Zrt.-hez. 

A 2443/1 hrsz-ú területen 1 db 200 
méteres futókör kialakítására igényt 
nyújt be a pályázati kiírásban megje-
lölt BMSK Zrt.-hez. A Képviselő-tes-
tület felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a 200 méteres futókör kialakí-
tására való igény benyújtásához szük-
séges 50%-os önerő vállalásáról szóló 
nyilatkozatot aláírja. A Képviselő-tes-
tület felkéri a Kerepesi Községszol-
gáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, 
hogy a Hegy utcai 6217/2 hrsz-ú in-
gatlanon tervezett sportpark helyszín 
kialakításához szükséges terepren-
dezési feladatokra, és az előterjesz-

tésben megfogalmazott minimum 
eszközök beszerzésére és telepí-té-
sére készítsen árajánlatot és terjesz-
sze be az augusztusi testületi ülésre. 
A Képviselő-testület megbízza Jakab 
Mariann képviselőt, hogy a pályázati 
dokumentációt készítse el a benyújtási 
határidőig. A Képviselő-testület felha-
talmazza a Polgármestert a pályázat 
határidőben történő benyújtására. 

Napirenden kívüli tanácskozás
Franka Tibor tájékoztatta a képvi-

selő-testületet a martaszfalt tonnán-
kénti áráról a helyben kiosztott kft. 
ügyvezetői tájékoztatás szerint. Kla-
csán István elmondta, hogy a gazda-

sági sze rvezeteknek licitálni kell erre. 
A piacon 5-6 ezer forint köbméter az 
ár és 1 köbméter kb. 1,6 tonna. Ez egy 
rendkívüli kedvező ár, a tájékozta-
tásban szereplő áron csak az önkor-
mányzat tudja megvenni. Mintegy 240 
köbméterről van szó, ami egy 100-150 
négyzetméteres területen elfér, amire 
a telephelyük alkalmas. A felhaszná-
láskor 4-5 ezer négyzetméterre ele-
gendő 10 cm vastagságban.

A szavazás során támogatták, hogy 
másfél millió forint + Áfa értékben 
vásároljanak és majd később a Testü-
let dönté-se alapján ez a martaszfalt 
kerüljön beépítésre a város különböző 
helyein kátyúzáson, útépítésen. 

Hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tási szerződés jóváhagyása 

Franka Tibor polgármester ismer-
tette, hogy Gyenes Szilárd felhívta, 
és kérte a szerződés aláírását, hogy 
a Zöld Híd kapjon állami finanszí-
rozást. - Ezért került napirendre ez 
az ügy. Nagy Irén érdeklődött, hogy 
a számlázásról lehet-e már valamit 
tudni? Kiss Károly elmondta, hogy a 
rádióban nyilatkozott a Nonproílt Kft. 
igazgatója, hogy még augusztusban 
kiküldik a számlákat, visszamenőleg, 
de nem egyszerre kell kifizetni, ha-
nem háromhavi bontásban. A Zöld 
Híd szolgál-tat, a Nonprofit Kft. pe-
dig számláz, s addig az állam előlegezi 
meg a működéshez szükséges össze-
get.

Csaba László a még 2007-ben kötött 
szerződésre hivatkozva azt hiányolta, 
miért nem készültek el a hulladékud-
varok, s miért van jelentős hátrány-
ban a válogatott szemét mennyisége 
az ömlesztet, vegyes kommunális 
szeméttel szemben? Vig János arról 
érdeklődött, vajon mind a 104 telepü-
lés visszament a Zöld Hídhoz? Továb-
bá felvetette a helyi hulladékrendelet 
módosítását, hogy kisebb kukát is le-
hessen használni, ne csak a 120 literes 
után kelljen fizetni. Javasolta, hogy 
ne szavazzák meg a szerződést, várják 
meg a következő testületi ülést.

Gombkötő Róbert javasolta, kér-
dezzék meg a Kft vezetőjét, mi törté-
nik, ha nem szavazzák meg. 

Franka Tibor polgármester szüne-
tet rendelt el, majd a szünet után be-
jelentette, hogy telefonon megbeszél-
te a Zöld Híd ügyvezetőjével, hogy a 

következő képviselő-testületi ülésen 
vegyen részt, hogy a kérdésekre vála-
szolni tudjon.

Végül a képviselő-testület jóvá-
hagyja az Önkormányzat ügyvédje 
által véleményezett és szakmai ál-
láspontja szerint aláírásra javasolt, 
szerződés aláírását Kerepes Város 
Önkormányzata, az Észak-Kelet Pest 
és Nógrád Megyei Regionális Hulla-
dékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás, valamint a 
Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
között.

A biztonsági kamerarendszer átvé-
tele 

Franka Tibor bejelentette, hogy be-
fejeződött a kamerarendszer kiépíté-
se. A folyamatos felvételek fogadására 
és tárolására szolgáló helyiséget min-
den szükséges eszközzel fölszerelték, 
már csak műszaki szempontból kell 
átvenni, ő Bakai Kálmánra gondolt. 
Vig János kérdésére, hogy miért ké-
sett a telepítés, a válasz szerint, mivel 
a Vodafone és a Telenor bérli a víz-
tornyukat, a papírmunka elhúzódott, 
melyet az építési naplóban jegyeztek. 

Bakai Kálmán hozzáfűzte, hogy a 
kivitelező megakadt a víztoronynál, 
kiderült, hogy egyeztetésre van szük-
ség a telefonszolgáltatókkal. Két hétig 
nem kapott választ, emiatt később 
készült el a rendszer. Ráadásul nehéz 
volt alkalmas műszaki ellenőrt találni, 
volt, aki nem vállalta. Vig János sze-
rint az ellenőrzést a kiépítés során he-
tente kellett volna ellenőrizni a meg-
rendelőnek.

A testület a szavazás során megbíz-
ta Bakai Kálmán bizottsági elnököt 
és Vig János képviselőt, hogy a köz-
területi kamerarendszer kiépítésével 
megbízott Vállalkozóval megkötött 
szerződés műszaki és jogi tartalma 
alapján az átadás-átvételi eljárásához 
szükséges dokumentumokat aláírják, 
és a kapcsolódó önkormányzati érde-
ket képviselő jognyilatkozatokat meg-
tegyék. 

Önkormányzati intézmények klíma 
berendezéssel való kiépítésének kér-
dése 

Csaba László hangsúlyozta, hogy ez 
törvényi kötelezettség, munkavédelmi 
előírás, mindenkinek joga van az egész-
séges és tiszta munkahelyhez. Nagy 
Anna szerint azonban ennél vannak 
fontosabb dolgok, például a Családse-
gítő előtt nincs a buszmegállónak ol-
dala, szégyen a Szabadság út, a járdán 
nem lehet menni gyalogosan, stb. Bakai 
Kálmán véleménye szerint az országban 
az önkormányzatok döntő többségében 
nincs klíma, a járási hivatalban sincs. 
Amikor évente kétszer-háromszor hő-
ségriadó van, olyankor munkaidő ked-
vezményt adnak, hamarabb hazame-
hetnek a dolgozók. 

A döntés szerint az Önkormányzat 
valamennyi költségvetési intézményé-
ben mérjék föl a napi, heti átlaghőmér-
sékletet és az időszakos hőmérsékleti 
csúcsokat. A kapott eredmények alap-
ján a Polgármes-ter a jogszabályi hát-
tér alapján, szakemberek bevonásával 
tegyen javaslatot az önkormányzati 
intézményekben megtenni szükséges 
műszaki intézkedésekre.
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Elkészül a Járda a Hegy utca teljes hosszában
Folytatódik a Hegy utcai járda építése egy 
új szakaszon, a Szabó Magda emlékműtől 
a Szőlő utcáig. Ez a munka 8 millió Ft-
os beruházás, ami 500 méteres szakaszt 

jelent. A járda térkő borítást kap, alatta 
zúzott kő alappal, de egyúttal a vízelveze-
tést is megoldják szikkasztó árokkal, ami 
miatt egy gyaloghidat is be kellett iktatni.

Őszre itt is megszűnik a balesetveszély, 
nem kell már babakocsikkal, kerékpárral 
vagy gyalogosan az úttesten a száguldó 
gépkocsik közt közlekedni.

Mi legyen a Hold utca kövezetével?
Panasszal éltek a Hold utca lakói az 

úttest miatt, ami szerintük időnként jár-
hatatlan, s az esővíz elvezetést sem oldja 
meg. A bajok azzal kezdődtek, hogy a víz-
vezeték cseréje miatt felbontották a bazalt 
kockakövekkel fedett utat, s amikor az 
a munka befejeződött, a kivitelező cég 
visszarakta a köveket. Ez az ún. kövezés, 
azonban egy szakma, ami manapság már 
kiveszőben van. Nem találtak igazi szak-
embereket, de visszarakták, csak olyan 
hepe-hupás lett, hogy azt az önkormány-
zat nem fogadta el. Felszedették és újra 
rakatták, ám másodszorra sem sikerült 
jól. Vagy a tömörítés nem volt megfelelő 
és egyes kövek besüppedtek, vagy más 
okozott hibát, de nem lett egyenletes 
most sem. Emiatt háborog a lakosság. 

Igaz, hogy nincs nagy forgalom az ut-
cában, jószerivel csak az jár rajta, aki ott 
lakik, ám járda sincs egyik oldalon sem. 
Az esővíz pedig befolyik a mélyebben 
fekvő telkekre, ezzel sok gondot okozva. 

Hozzá kell tenni az igazság kedvéért, 

hogy az utca egy eléggé meredek dombol-
dalon halad, van telek, amire 8-10 lépcsőn 
lefelé lehet bejutni. Amikor beköltöztek és 
vállalták, hogy ott építkeznek, akkor is tud-
hatták, mit vállalnak. Az is igaz, hogy itt is 
él az a rossz szokás, ami egyben szabályta-
lanság is, hogy az utca dombos részen lévő 
ingatlanok kifolyatják az útra az esővizet, 
s az nyilván az alsóbb telkekre zúdul rá. 
Télen pedig a meredek szakaszokon, ha 
ráfagy a jég az egyébként is sima kockakö-
vekre, akkor onnan a kocsik még négyke-
rék meghajtás esetén sem tudnak fölfelé a 
Juhász Gyula utca felé kijönni – mondja 
Szászik Brigitta.

Mit lehet ilyenkor tenni? A polgár-
mester harmadszor is visszarendelte a 
helyreállítást végző céget, amelyek szak-
emberei nem szívesen szednék föl ismét 
a köveket (persze ezért sem jár fizetség 
nekik), ki tudja, hogyan sikerülne har-
madszor is lerakni azokat. A köves szak-
ember hiányra (is) hivatkozva, azt java-
solták, hogy terítsenek rá mart aszfaltot, 

s az kapjon egy olyan bevonatot, ami 
megszilárdítja annak a felszínét. Többek 
szerint azonban ez csak rövid ideig olda-
ná meg a helyzetet, mivel az nem lehet 
tartós. Ráadásul ez megint pénzébe ke-
rülne az Önkormányzatnak, s Magyar-
országon az önkormányzatoknak nem 
kötelező feladata az útépítés..

Tudják azonban az utca lakói is és az 
önkormányzat is, hogy a tökéletes meg-
oldás a teljes aszfaltozás lenne, csak hogy 
az igen drága. Kerepesen, mivel a kom-
munális adón kívül nincs más adónem, 
ellentétben a települések túlnyomó ré-
szével, így abból a családonként befize-
tett évi 18.000 Ft adóból legföljebb 2 m2 
aszfaltút jönne ki, de az is csak akkor, ha 
semmi másra nem kellene költeni belőle. 
Végleges megoldás kell! A legolcsóbb, ha 
a követ a kivitelező harmadszor is fölsze-
di és újra lerakja, de most már valóban jó 
minőségben. A drágább megoldástól az 
utca lakói sem zárkóznak el, anyagilag is 
hozzájárulnénak.

Itt tartott a munka 
augusztus 11-én

A szikkasztó árok és a gyaloghíd

Szászik Brigitta, Franka Tibor 
és a felújítást végző cég egyik 
képviselője

Mi lenne a jó megoldás?
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Biztonsági kamerarendszer
Elkészült Kerepes város biztonsági ka-
merarendszere. A 7 millió Ft-os beruhá-
zás 16 kamera kihelyezését tartalmazta, 
valamint a folyamatosan 16 helyszínről 
beérkező felvételek fogadására és táro-
lására alkalmas vezérlőközpont kialakí-
tását. A rendszer kiépítése nem titkos, 
táblák jelzik a bevezető utak mentán, 
hogy Kerepesen nem csak a polgárőr-
ség őrködik, hanem a kamerarendszer 
is folyamatosan üzemel. A rosszban sán-
tikálók, a zavarosban halászók, a mások 
megkárosítását tervezők kerüljék Kere-
pest, a saját érdekükben.

Franka Tibor polgármester úr elmondta, 
hogy a statisztika szerint a tavalyi évben 
csökkent a városban elkövetett bűncse-
lekmények száma. A most beüzemelt 
kamerarendszertől azt várja, hogy ettől 
kezdve még tovább javuljon a közbiz-
tonság. A Kerepesre bevezető utaknál 
elhelyezett kamerák felvételein látható 
kik, milyen kocsival jönnek be, s mikor, 
hogyan távoznak, Már ez egy jelentős lé-
pés, mivel igen jelentős nálunk az átme-
nő forgalom. Emellett a fontosabb belső 
helyszíneken is helyeztek üzembe ka-
merákat, így látni lehet, akár több nap-

ra visszamenőleg is meg lehet tekinteni, 
hol, ki, mit tett. Bízik benne, hogy ez 
vagy elriasztja a rossz szándékú embere-
ket, vagy, ha mégsem, akkor a felvételek-
nek köszönhetően több elkövető akad a 
rendőrség horgára ezek után, akiket így 
ki lehet vonni a forgalomból. Jó eséllyel 
sikerülhet megállapítani, ki és mikor tett 
le például egy-egy rakomány sittet, hul-
ladékot valahol.  Polgármester úr hozzá 
tette, hogy a bűnözést teljes mértékben 
megszüntetni nem tudják, azt nem is 
ígérik, de hogy csökkentsék, azért min-
dent megtesznek. 

Kapuszta Mihály 90 éves
Kapuszta Mihály 2016. július 25-én volt 90 éves. Erdőkürtön élt család-
jával. 2000-ben költözött Szilasligetre, a lányához. Jó egészségben van. 
Minden nap elmegy a boltba újságért, apróságokért, még a fájós lábú 
szomszédasszonynak is hoz zsömlét. Aki ismeri, szereti, ő lett a környék 
„papája”. Az úton mindenkinek köszön, mint ahogy megszokta otthon 
a faluban. 
90. születésnapján köszönti őt 4 lánya, férjeikkel, 8 unokája, párjaikkal, 
és 10 dédunokája.
A család nevében köszönöm, hogy megtisztelték látogatásukkal éde-
sapámat. 

Tisztelettel: Kamhal Györgyné, Kapuszta Irén

90 év 10 évre van a 100-tól, ezzel dicsekedhetsz bárhol.
Boldogságban, egészségben légy gazdag, mindent megkapj, 
amit az élet még megadhat.
Tőlem ezt a kis köszöntőt kapod, kívánok boldog 90. 
születésnapot

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!

Széchenyi túra!
2016. 09. 03-án, szombaton ismét 

megrendezzük a Széchenyi István Túrát, 
melyre mindenkit szeretettel várunk.

Rajt:   Vörösmarty utca 2. 
    - az iskolából és ide is érkezünk is vissza
Távok:   10 – 20 – 26 km
Szint:   450 m
Nevezés:   8.00 – 10.00-ig
Nevezési díj:   10 km: 300 forint
   20 km: 500 forint
   26 km: 700 forint
A célba érkezőket zsíros kenyérrel, frissítővel, oklevéllel és kitűzővel 
várjuk.

Útvonal:
Iskola – Csipkai rét – Szárhegy – Mogyoród, Szent László kilátó, kápol-
na – Szentjakab puszta – Szadai erdő – Gödöllő, Öreghegy – Iskola

Jó időt, jó túrázást kíván mindenkinek: 
Pivarcsi Gábor 

Kerepesi Természetjárók
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28,5 millió Ft támogatást nyertünk óvodakorszerűsítésre
Amikor polgármester lettem, 240 gyermek tanult az iskolába, 
rendkívül rossz volt a hangulat, sok volt a botrány. Most meg-
duplázódott a gyermeklétszám, és rend van az iskolában. Emi-
att kell bővíteni az épületet. 
Ehhez tevődik hozzá, hogy van már egy 360 millió Ft-os 
bölcsődénk, megtörtént a 206 millió Ft-os óvodai bővítésünk 
Szilason, s most pedig nyertünk 28,5 millió Ft-ot a legrégebbi 
épületünk, a Szabadság úti óvoda rendbetételére is. Az elnyert 
támogatási arány 95 %-os, így ehhez nekünk mindössze 1,5 

millió Ft-ot kell önrészként hozzá tennünk. Ez nagyon öröm-
teli hír. 
Ezekre a fejlesztésekre volt szükség ahhoz, hogy Kerepes váro-
si rangra emelkedhetett. 
A támogatási pénzek megszerzése azért is nagy dolog, mert Pest 
megye kiemelt EU-s régiónak minősül Budapest miatt, így eleve 
sokkal kevesebb pályázat elérhető a számunkra, s sokkal nehe-
zebben lehet nyerni. Nekünk mégis sikerült a 10 év alatt 2 mil-
liárd Ft pályázati pénzt hozni Kerepesre. Erre büszke vagyok!

Nem kell utaztatni a gyerekeket, az iskola 2 konténerteremmel 
bővül szeptembertől, és egy újabb örömteli hír: 30 millió Ft-ból 

korszerűsödhet a Szabadság úti óvoda épülete is
A hosszú mérlegelés és előkészí-

tés után megoldódik a gyerekek el-
helyezése helyben. Erről a helyzetről 
kértünk tájékoztatást Franka Tibor 
polgármester úrtól, aki az alábbi nyi-
latkozatot adta.

Az iskola tekintélyének és szín-
vonalának a helyreállításával pár-
huzamosan fokozatosan megnőtt a 
tanulólétszám is. Ennek az lett a kö-
vetkezménye, hogy gondoskodnunk 
kell a tanulók elhelyezéséről, s ez egy 
rendkívül örömteli feladat. 

Azonban tudjuk, hogy folyamat-
ban vannak állami beavatkozások az 
iskolák működtetésébe. Korábban 
az iskolák fenntartását már magához 
vette az állam, most pedig a működ-
tetésről is maga kíván gondoskodni. 
Emiatt most olyan köztes időszakban 
vagyunk, amikor a gyermeklétszám 
növekszik, az iskolát bővíteni kell, s 
most még az önkormányzatnak kell 
ezt megoldania. Ismeretink szerint ja-
nuártól azonban már átveszi az állam 
az iskolához működtetését is. 

Ha most arra várnánk, hogy majd 
januártól megoldja az állam, akkor 
szeptemberben nem tudnánk leültet-
ni a gyerekeket. Ilyen azonban nem 
történhet, amíg én vagyok a polgár-
mester. Felvállaltuk a feladatot, s úgy 
oldjuk meg, hogy bérelünk két iskolai 
tanteremnek készült konténert. (Ez 
egyértelműen Kerepesért, a kerepesi 
gyerekekért történik, mégis akadt bal-
oldali képviselő a testületben, aki ezt 
nem szavazta meg…) 

Ezek a konténerek szállodai minő-
ségű elhelyezést biztosítanak, parket-
tás padozattal, légkondicionáló beren-
dezéssel, s minden egyébbel felszerelt 
helyiségek. A gyerekek egyáltalán nem 
tartanak tőle, sőt versengenek, hogy 
mely osztályok kerülhet oda. Ezt majd 
az igazgató úr dönti el.

A konténer termeket úgy kell el-
helyezni, hogy egy ún. nyak-taggal 
közvetlenül kapcsolódjanak az iskola 
meglévő épületéhez, tehát nem kell 
kimenni az udvarra ahhoz, hogy át-

jussunk a konténerekbe. Ezt a csatla-
kozást biztosító nyak-tagot már előre 
le is szállították. Bonyodalmat egyedül 
az okoz, hogy rendkívül sok engedélyt 
kell beszerezni mindehhez: ilyen ható-
ságok például a Katasztrófa védelem, 
az ÁNTSZ, a Tűzoltóság, a Közegész-
ségügy, stb. Az engedélyek kiadásának 
sürgetésére kértem a Járási Hivatal 
vezetőjét, a Kormányhivatal vezetőjét, 
hogy segítsenek, hogy a szeptember 
elsejétől használatba vehessük a két új 
helyiséget. Teljes mértékben meg kell 
felelniük minden követelménynek, 
ugyan úgy, mint bármelyik iskolai 
tanteremnek.

Úgy érzem, kötelességünk volt ezt 
felvállalni, mert ellenkező esetben az 
állam gondoskodna a két osztály napi 
el- és visszaszállításáról, de hogy hová, 
azt senki nem tudja, mert egyik kör-
nyékbeli iskolában sincsenek szabad 
termek. Azt, hogy kitegyük a gyereke-
ket és a szülőket annak, hogy ki tudja 
hová szállítsák őket nap, mint nap, ezt 
egy város nem engedheti meg magá-
nak.

Egy évre béreltük a konténere-
ket. Ha januártól átveszi a működte-
tést az állam, akkor attól az időpont-
tól, majd az államnak kell fizetnie a 
bérleti díjat.

Ilyen a konténereket az iskola 
épületével majdan 
összekötő nyak-tag
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Milyen most az iskola és milyen változások következtek be 
az elmúlt hat év során?- kérdeztük Nagy László igazgató úrtól

Tudom Polgármester úrtól, hogy Ön már dolgozott itt korábban is igazgatóként, s nem jó szívvel vált meg 
akkor ettől a munkahelytől. Távolléte alatt az iskolában rengeteg gond támadt, kevés volt a gyerek, mert 
rossz híre lett az iskolának, s nem csak a híre volt rossz, hanem valóban rossz volt a hangulat és maga az 
iskola színvonala is leromlott, Kerepes szégyene lett. Ezt látva és nem bízva az akkor vezetőségben, 2010-
ben visszahívta Önt a polgármester, javasolta, hogy pályázza meg az igazgatói munkakört. Akkor ez 
meglepetésként érte Önt, s nem is vállalta el azonnal, gondolkodási időt kért. Végül azonban visszahúzta 
szíve, elvállalta, s most már szeptemberben a hetedik tanévet kezdi már itt. Hogy értékeli ezt a nem rövid 
időszakot?

Igen így volt. A javulás azzal kezdődött, hogy megbeszél-
tük az akkori nevelőtestülettel, hogy mit kell tennünk ennek 
a kialakult rossz állapotnak a megváltoztatásáért, számítva 
az önkormányzat és különösen a polgármester támogatására. 
Első körben megállapodtunk az akkori elsős osztály tanulói-
nak szüleivel, hogy szavazzanak mégis bizalmat az iskolának. 
Ők lesznek most hatodikosok. Abban tudtunk megállapodni, 
hogy itt maradnak az alsó tagozaton, s majd a felsőbe érve 
meglátják, érdemesnek tartják-e, hogy a gyerekek továbbra 
is ami iskolánk tanulói maradjanak. Sikerként könyvelhetjük 
el, hogy a most hatodikba lépő évfolyam teljes létszámban 
velünk maradt. Ezzel együtt azt is elértük, hogy az akkor alig 
több mint 200 tanuló helyett szeptemberben 460 tanulónk lesz. 
Ez mindenképpen a kerepesi szülők bizalmának a jele. Sike-
rült közösen megváltoztatnunk az iskola színvonalát, légkörét, 
hangulatát. 

Ez a létszámnövekedés abból fakad, hogy a kimenő osztá-
lyok száma évfolyamonként 1-2, míg az elsősök azóta általában 
3 osztályt tesznek ki. Emiatt fokozatosan elfogytak az épület-
ben az üres termek, sőt évente új és új tantermeket kellett ki-
alakítanunk, majd a beszűkült lehetőségek miatt megszűnt az 
egykori tanári is, sőt végül a könyvtárnak is ki kellett költözni 
az iskola épületéből. További terjeszkedési lehetőségünk nincs, 

emiatt kényszerül a működtető Önkormányzat arra, hogy kon-
téner tantermek bérlésével tegye lehetővé a gyerekek elhelye-
zését szeptembertől. A jövőt nem látjuk még pontosan, de két 
éven belül még legkevesebb 3 tanteremre lesz szükség, még ak-
kor is, ha nem jön vissza a könyvtár, s a szaktantermi rendszert 
sem alakítjuk még ki. 

Közben átalakítottuk a pedagógia programunkat, majd 
2012-ben bevezettük a német nemzetiségi oktatást felmenő 
rendszerben. Ez is a 6. évfolyamnál tart, még két tanév és min-
den évfolyamon lesz német tagozat. Akkor derül ki, hogy 8 
tanév alatt, heti 5 órában tanulva, mennyire jutnak el a gyere-
kek a német nyelv elsajátításában. 

Menet közben az épület sok részén történt az Önkormány-
zat jóvoltából felújítás, rendbetétel. Dolgoztunk tetőjavításon, 
kazánház felújításon, belső terek átalakításán, lépcsőjavításon, 
stb. Mindig történt annyi lépés, hogy a 35 éves épületben a pe-
dagógia munka feltételei rendben legyenek. 

Ez a 6 év mondhatni, viharos volt a nevelőtestület számára. 
2010. és 2012. között zajlott az iskola és az önkormányzat kö-
zötti feltétel és igény rendszer kialakulása. 

2013-ban pedig az állam átvette a fenntartást, azaz az irá-
nyítást az önkormányzatoktól, mi is átkerültünk a tankerületek 
fennhatósága alá. 

A változásoknak azonban még nincs vége, mert ismereteink 
szerint 2017. januárjától a működtetést is átveszi az állam az 
önkormányzatoktól.

A nevelőtestület is sokat változott a hat év alatt, ha másért 
nem azért, mert évente egy-két tanár nyugdíjba ment, más-
részt azért, mert a tanulólétszám növekedésével együtt nőtt a 
nevelőtestület létszáma is. Általában fiatal, nem régen végzett, 
de már gyakorlott tanárok, tanítók léptek be, de van néhány 
pályakezdőnk is. Most már közel 50 fővel számolunk, ami 
szeptemberig még tovább nőhet. A fiatal pedagógusok belépé-
se hasznos számunkra, mert a kor új kihívásaival könnyebben 
boldogulnak, ugyanis - amint tudjuk - a gyerekek sem olyanok 
már, mint 10-20 évvel ezelőtt. 

Igazán komoly, problémás gyerekek szerencsére már nincs 
az iskolában, de fokozott odafigyelést igénylő azonban akad 
nem is kevés. Most 31 SNI-s (speciális nevelési igényű) diá-
kunk van, s van még 50 olyan, aki nem SNI-s besorolású, de 
ahhoz hasonlóan kell vele kiemelten foglalkoznunk. Ez jelen-
tős teher a nevelőtestület számára, hiszen a teljes iskola létszám 
20 %-áról van szó. Ez az arány azonban mégsem kiugró, az or-
szágos átlagnak megfelelő.

Más tekintetben érdekes pedagógiai változás állt be a gyere-
kek vonatkozásában. 2010-ben zömében tanulási nehézségek-
kel, magatartási gondokkal küzdő gyermek volt az iskolában, 
most azonban már a másik oldal is megjelent. Számos külö-
nösen tehetséges gyermekkel is van dolgunk, akiknél nem a 
felzárkóztatás a feladat, hanem tehetség-gondozást kell foly-
tatnunk, hogy a képességeik szerint fejlődhessenek. Ez megint 
egy kihívás, amivel annak idején nem volt dolgunk. Ez azon-
ban már sokkal kellemesebb feladat.
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Forma-1 Magyar Nagydíj 2016.

Lezajlott a Kerepes életében minden évben kiemelkedő 
jelentőségű FORMA1 futam. A verseny különösebb bonyo-
dalom nélkül, viszonylag kellemes időjárás mellett folyt, a 
győztes ez alkalommal is Hamilton, a Mercedes istálló angol 
versenyzője lett, akinek ez már az idén az 5. győzelme, s a 
Hungaroringen is ötödik alkalommal szerezte meg az első 
helyet. A Magyar Nagydíj történetében így már ő a legered-
ményesebb versenyző. 

Érdekesség, hogy a különböző csapatokban különböző 
nemzetiségű és korú versenyzők, különböző márkájú ver-
senykocsijukon, különböző motorolajat használtak, azonban 
minden kocsi Bridgestone gumin gurult. Ez volt talán az 
egyetlen, ami mindegyikük esetében azonos volt.

A verseny eredmény jegyzékét az alábbi táblázat tartal-
mazza.

 # Versenyző Csapat  
 1. Hamilton L. Mercedes 
 2. Rosberg N. Mercedes 
 3. Ricciardo D. Red Bull 
 4. Vettel S.  Ferrari 
 5. Verstappen M. Red Bull 
 6. Raikkonen K. Ferrari 
 7. Alonso F. McLaren 
 8. Sainz C. Jr. Toro Rosso 
 9. Bottas V.  Williams
 10. Hülkenberg N. Force India
 11. Perez S.  Force India
 12. Palmer J. Renault Sport
 13. Gutierrez E. Haas
 14. Grosjean R. Haas
 15. Magnussen K. Renault Sport
 16. Kvyat D.  Toro Rosso
 17. L. F. Nasr Sauber
 18. Massa F.  Williams
 19. Wehrlein P. Manor Racing
 20. Ericsson M. Sauber
 21. Haryanto R. Manor Racing
 DNF Button J.  McLaren

A Hungaroringre kilátogatók száma némileg csökkent az 
idén, arányaiban viszont nőtt a magyar jegyvásárló. Összesen 
azonban így is a 3 nap alatt közel 180 ezer vendég jelent meg 
a lelátókon. Ebben többek szerint szerepet játszott, hogy a le-
zajlott labdarúgó Európa-bajnokság és a közelgő nyári olim-
pia Rio de Janeiróban némileg elterelte a figyelmet a száguldó 
cirkuszról. Ugyan ez az érdeklődés csökkenés volt kimutatha-
tó az osztrák és a német futamon is.

A jegyzárak az idén sem voltak olcsók, kivéve a 3 napra 
szóló diákbérletet, amely „csak” 13.900 Ft-ba került. Ilyennel 

azonban kizárólag a hivatalos és érvényes diákigazolvánnyal 
rendelkezők juthattak be az álló helyekre, ám járt hozzá egy 
boksz utcai látogatási lehetőség is a futam előtti csütörtöki 
napon.

Az ülőhelyeket jóval borsosabb árú jegyekkel lehetett fel-
keresni. Például a hétvégi jegy a Three Corner Gold székekbe 
260 Euró, átszámítva 84.000 Ft volt, de egy szintén kétnapos 
VIP jegy ennek közel a duplájába, 450 Euróba került. Aránya-
iban nem volt sokkal olcsóbb az egynapos, csak vasárnapra 
szól VIP jegy, amely 395 Eurót ért. A Gold1 vasárnapi belépő-
jéért 260 Eurót, a Silver1 vasárnapi jegyért 225 Eurót fizettek 
a rajongók. Jóval kevesebbe kerültek a Bronz szektorba szóló 
jegyek, például a Bronz1 helyre a kétnapos jegy már csak 145 
Euróba került, míg egy csak a vasárnapra érvényes állóhelyért 
80 Eurót, 25.600 Ft-ot kértek. Ezen túl vannak az úgynevezett 
paddock klub jegyek, amelyek számos szolgáltatást tartal-
maznak: üdítőket, pezsgőt, ebédet, borokat, parkolóhelyeket, 
padlószőnyeges, tapétázott, élővirággal díszített tartózkodó 
helyiséget, s több egyéb kényelemi és a szórakozási lehető-
séget. Egy ilyen jegy azonban szombat-vasárnapra már több 
mint 4000 Euróba került.

Amíg a Magyar Nagydíj, a versenyzőknek életre szóló 
kihívás, a 180.000 rajongónak 
szórakozás, addig az 1000 ide 
vezényelt, biztosítást végző 
rendőröknek ez kőkemény 
föladat, s nem csak a tűző 
napon végzett forgalomirá-
nyítás, de maga szervezés, a 
helikopteres ellenőrzés, stb. 
is beletartozik sok más mel-
lett a munkájukba. Nem is 
szoktak látni a versenyből és a 
versenyzőkből szinte semmit, 
legföljebb utólag a TV-ből. A 
rendőri létszámot Beluzsárné 
Belicza Andrea, a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvi-
vője Mogyoródon, a Hungaroring főbejáratánál kialakított 
rendőrtáborban megtartott sajtótájékoztatón jelentette be. 
Azt is megtudtuk, hogy ez alkalommal is román, szlovák és 
osztrák rendőrök, valamint a magyar készenléti állomány is 
segítette a Pest megyeieket, továbbá ezúttal is voltak lovas, 
kutyás és motoros rendőrök is szolgálatban. A gépkocsifor-
galmat folyamatosan figyelték helikopterről, hogy torlódá-
sok, dugók, esetleg baleset esetén beavatkozhassanak. A ren-
dőrtábor területén építették ki a biztosítás vezetési pontját, 
s emellett egy ideiglenes rendőrőrsöt is létesítettek, amelyet 
szükség esetén felkereshettek a károsultak. Figyelmeztették a 
gépkocsival érkezőket a verseny ideje alatti útvonal egyirá-
nyúsítására és arra, hogy a szabálytalanul parkoló kocsikat 
könyörtelenül elszállítják a forgalom zavartalansága érdeké-
ben.

Beluzsárné Belicza Andrea
(képünk nem ezen az eseményen készült)

A győztes 
a díszes 
kupával

A rajt után
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 Mifelénk magasra
nő a mászóka

A körülöttünk lévő értékek teszik igazán otthonossá világunkat. 
Azon dolgozunk, hogy szolgáltatásaink is ilyen értéket  
jelentsenek számodra.

Ismerd meg te is legújabb tévé-, internet- és telefoncsomagjainkat. Szívesen 
segítünk választani közülük akár az otthonodba, akár vállalkozásodhoz!

Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1-3. Tel.: (06 28) 536 596

…és van Invitel! 
160832-FI1
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Ősszel már harmadik félévét kezdi 
Kerepesen a Szenior Akadémia!

Intézményünkben a rendezvények sora 2015 őszén egy új prog-
rammal bővült, amikor Dr. Jászberényi József, a Zsigmond Király 
Főiskola intézetvezetője kezdeményezésére elindultak a „szenior 
előadások”. Elmondhatjuk, az ötlet sikeres volt, hiszen az első fél-
évben csak előadások, a másodikban már előadások és egy die-
tetika tanfolyam is indult a szenioroknak, a ZSKF szervezésében. 
Augusztus elsejétől a ZSKF Zsigmond Egyetemmé vált, az Or-
szággyűlés döntése alapján, de a szenior képzések tovább folyta-
tódnak.
2016. szeptember 27-én kedden, 16 órától Dr. Kovácsné Magyari 
Hajnalka szépségápolási szakember, aki évek óta részt vesz  a főis-
kolai szenior képzésében, Szépségápolás időskorban - férfiaknak 
és nőknek címmel tart előadást a Forrás Művelődési Házban.
2016. október 4-én kedden, 16 órától Dr. Zelena András kom-
munikációs szakember jön Kerepesre, ő régóta foglalkozik egy új 
tudománnyal, a gyász- és a veszteségfeldolgozással. Ezen előadá-
sában is ez lesz a fő téma.
2016. november 8-án kedden, 16 órától Dr. Jászberényi József ge-
rontológus jön el hozzánk Időskori pszichológiai és pszichiátriai 
problémák című előadásával - ő a képzési rendszer legismertebb 
előadója, külön nem is kell bemutatnunk a kerepesieknek.
A félévi sorozat zárásaként, december 13-án, kedden szintén ő tart 
előadást egy másik népszerű témával, a geopolitikai-világpolitikai 
helyzet elemzésével. A képzési rendszerben minden szenior-előa-
dás ingyenes, s mivel minden téma érdekes és izgalmas lehet az 
ötven alatti korosztálynak, őket is várjuk szeretettel, képzés szlog-
enjével:
  Tanulni sohasem késő!
  Találkozzunk a Forrásban!
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VIII. Kalamajka Tábor
Az évek óta visszatérő családok 

már tudják és számítanak rá, hogy júli-
us utolsó hetében Kalamajka tábor van 
évről évre a kerepesi Forrás Művelődési 
Házban. A főként helyi gyerekekből álló 
csapat több, nagyszülőknél kerepesen 
nyaraló, távoli településekről vagy orszá-
gokból itt lévő táborozóval egészült ki. 

Nagyné Mándy Katalin a Széchenyi 
István Általános Iskola pedagógusa volt 
a szakmai vezetője idén is a tábornak, 
Sütő Melinda pedagógiai asszisztens- és 
Fónagy Gabriella nagytarcsai tanítónő 
segítségével. A művelődési ház mun-
katársai az előkészítésben, tervezésben, 
szervezésben, adminisztratív feladatok-
ban ugyanúgy jelen voltak egész héten, 
mint az étkezések körüli segédkezésben, 
kiránduláson és minden helyzetben, 
ahol szükség volt a munkájukra.

Közkedvelt program minden évben 
a lovaglás, a mozi, ugyanúgy, mint az 

egésznapos kirándulás, amelynek cél-
pontja most a Budakeszi Vadaspark és 
Kalandpark volt. A kézműves tevékeny-
ségek sorában a kosárfonással ismer-
kedtünk, batikoltunk is, textildíszítés és 
különféle papírdekorációk készültek.

A táncház, a mese, a dramatikus já-
tékok, az udvari sport játékok az idén is 
fontos elemei voltak a tábornak.

Különleges napunk volt, amikor az 
Aranyeső Nyugdíjas Klub tagjai ven-
dégül látták a táborozókat. Ebédet és 
uzsonnát készítettek, hatalmas üstben 
főztek nagy szeretettel és nagy hozzáér-
téssel. Ez a gesztus fontos üzenetet hor-
doz, hiszen az idősek generációjának 
ugyanolyan fontos a gyerekekkel való 
kapcsolat, mint fordítva. A finomságok 
elkészítésén és felkínálásán túl a klub 
tagjai meghívták Molnár Jánost, aki 
meséket mondott a gyerekeknek. A mű-
velődési ház színpadjára kiterített nagy 

szőnyegen ülve, fekve boldogan hallgat-
ták az érdekes történeteket a táborozók. 
Ezúton is nagyon köszönjük a dolgos 
kezek, kedves nénik munkáját, János bá-
csi meséjét, a kedvességet és a szeretetet.

Köszönet illeti zöldséges Terikét, 
aki minden évben nagy felajánlást tesz, 
gyümölccsel, dinnyével ajándékozza 
meg a Kalamajkás csapatot. 

Úgy gondoljuk, hogy a 2016-os, VIII. 
Kalamajka táborban részt vett 24 gyermek 
a tartalmas programokban tudott élmé-
nyeket és barátokat szerezni, új dolgok-
kal és helyzetekkel ismerkedhettek meg. 
Gazdagodhattak történetekkel, amelyeket 
társaiktól vagy foglalkozásvezetőiktől kap-
tak. Ügyesen elkészített, szép kézimunkáik 
pedig emlékeztetni fogják őket az itt töl-
tött pár napra. (A táborban készült fotók 
a www.kerepesmuvhaz.hu/galéria oldalon 
megtekinthetők) 

H.Zs.Cs.

Közösségépítő Játszóházi Foglalkozás és Tánctábor
Igazán aktív pihenéssel töltötte augusztus első hetét a szo-

kásos egyesületi tábort megrendező Kerepesi Hagyományőrző 
Pávakör Egyesület. Az idén a Forrás Művelődési Ház életébe 
vittek színt az egyhetes táborban résztvevő Pávakör és a Kisvi-
rág Tánccsoport tagjai. 

A Kisvirág-gyermekek gyakorolták, pontosították eddig ta-
nult táncaikat, valamint új koreográfiát tanultak. Új táncokkal 
is megismerkedtek a tábor idején, készültek következő fellépé-
seikre. Az igen intenzív táncpróbák között felüdülést jelentett 
a lelkes szülők és Póka Marika közreműködésével egész héten 
át biztosított kézműves foglalkozás. Rendkívül szép, kreatív 
munkák kerültek ki a gyerekek kezéből, melyeket büszkén vi-
hettek haza a nap végén. A programot színesítette, hogy egy 
kedves szülőpár, Bende János és Molnár Csilla jóvoltából a 
gyerekek a lovaglást is kipróbálhatták a művelődési házhoz 
közeli szabad területen. Pénteki napon kürtőskalácsot is készí-
tett a kis csapat Drobny Edit közreműködésével, melyet nagy 
örömmel fogyasztottak el a fárasztó, ám annál hasznosabban 
eltöltött hét után.

A mozgás örömét nem csak a kicsik, a nagyok is élvezhet-
ték. A Pávakör új koreográfia betanulása mellett megkezdte az 
augusztus 20-i ünnepségre, valamint a Kerepesi Nemzetközi 
Nemzetiségi Fesztiválra való felkészülést. Az Egyesület nagy 
örömére párokkal és fiatalokkal is kiegészült Pávakör igazán 
jól kihasználta a tábor adta lehetőséget, és alapos, intenzív 

gyakorláshoz, tanuláshoz látott. A Lami István díj elnyerése 
után az elismeréssel az is együtt jár, hogy a jövőben is hasonló-
an igényes produkciókat nyújtson a Tánccsoport mindenkori 
közönségének.

Idén „Közösségépítő Játszóházi Foglalkozás és Tánctábor” 
az Emberi Erőforrás NEA és Kerepes Önkormányzat támoga-
tásával valósult meg.

Ezenkívül köszönetet mondunk még Barcsiné Zámbo-
ri Andreának, Bende Jánosnak, Bíró-Horváth Tímeának, 
Drobny Editnek, Kira Krisztinának, Krepler Erzsébetnek, 
Matóné Tatár-Kiss Tímeának, Molnár Csillának, Nagy Irén-
nek, Szalma Tündének, akik áldozatos munkájukkal segítették 
a tábor lebonyolítását, gondoskodtak a gyerekek ellátásáról, 
biztosították felügyeletüket a tábor során. Sinkó Györgyöt is 
köszönet illeti, hiszen fotókat, videofelvételeket készített a tá-
bor életéről, valamint feleségét, Póka Marikát, aki csodálatos 
technikával készült kézműves tárgyakat készített a kicsikkel.

Végül, de nem utolsó sorban minden hálánk és köszöne-
tünk a táncpedagógusoké, Ragoncza Imréé, Szilágyiné Suba 
Éváé, Szilágyi Zsolté, és a Kóborzengő zenekaré, kiknek szak-
mai tudása az együttesünk színvonalas előadásainak a záloga.

Remélhetőleg ez az egész hetes együttlét még jobban ösz-
szekovácsolta az egész egyesületet, és újult erővel, változatlan 
lelkesedéssel állunk elébe az előttünk álló hónapok kihívása-
inak.
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INDULATOK
- itthon, Kerepesen -

Körben, a párás ég súlyos terhe alatt álmosan bomlik szét a 
nyár. A játszótérről a nyári káprázat legszebb muzsikája, vagy-
is gyerekek zsongása hallatszik. Mézes illatban álmodik a tér, 
a kert. És a város felett magasan, a halványkék ég ölelésében 
őrködik a végtelen idő. A frissen kaszált tér a gyermekkor szé-
naillatát hozza vissza. Esővel álmodik a fűzfa, és alatta szertelen 
portölcsér járja táncát. Színek, fények és illatok pazarló bősége 
mindenütt. Felnézve a végtelen égre, annak befogadó tágassága 
megnyugtat. 

Ha az embert a környezete okán különféle érzés keríti ha-
talmába, akkor ez többnyire indulatos megnyilvánulásokra ra-
gadtatja. Ez a reakció lehet kritikus, és lehet örömteli is. Hogy 
éppen melyik, az a pillanattól, és az egyén beállítottságától 
függ. Jómagam igyekszem a környezet eseményeit hűvös tár-
gyilagossággal elemezni, majd az eredményt leírni, de min-
dig nem igazán sikerül, ugyanis érzelmek, és indulatok nélkül 
hamisnak érzem reakcióimat a világ tüneményeire. Általában 
megpróbálom - több-kevesebb sikerrel - a feszengő finom-
kodást mellőzni, és valamilyen derűs nyitottsággal szemlélni 
a világot. Természetesen az ideiglenes hazafiak, vagy éppen a 
szokatlan lelkűek elé időnként odatartom a tükröt, hadd lássák 
benne saját törpeségüket.  

A minap elnéztem a közmunkások fűnyírását, és meg is je-
gyeztem, hogy ezek az emberek egy ideje pontosan úgy vágják 
le a füvet, ahogy azt kell. Korábban már feltűnt a Mogyoró-
di úti emlékmű körüli szép rend is, és tudva, hogy ezt milyen 
kevés pénzért teszik, bizony őszinte elismerés illeti őket. A 
nyitott szemmel járó lakótársaim zöme - velem együtt - az ön-
kormányzat munkájával elsősorban a közterületek használata 
során találkozik. (járdák, utak, virágok, füves területek, játszó-
terek állapota, stb. ). A lappangó indulattal teli kritikák mellett 
már vannak örömteli megjegyzések is, ami azt jelzi, hogy köz-
területeink valóban szépülnek. 

Viszont az emberek közötti kapcsolatok általánosan ismert 
vidékies, vagyis konzervatívnak mondható, jól ismert elemei 
megszűnőben vannak. Például a boldog békeidőket idéző 

templom, vagy a bolt előtti ráérős beszélgetésekre gondolok. 
Sajnos az életmódbeli káros változások folyamata gyorsan, a 
civilizáció őrülten tragikus tempójában zajlik. Tapasztalatom, 
hogy a tobzódó civilizáció mesterséges világa nem tesz jót a 
normális emberi kapcsolatoknak, ugyanis ördögi eszközeivel 
átformálja az egyént, és elpusztítja benne a természetest. Fél-
tő elfogultsággal írom le, hogy szétesni látszik az összetartó 
kapocs a lelkek között, és ezt a szakadékot okosnak mondott 
telefonnal nem lehet áthidalni. Az utóbbi évtizedekben valami 
meghalt, valami véget ért. Tudom, hogy nyugtalanító gondola-
tok ezek, de sajnos a liberális szellemiségű civilizáció egy rozo-
ga tákolmány, és félő, hogy egyszer maga alá temet bennünket. 
Meggyőződésem, hogy általában és áttételesen a túlzott gépe-
sítés, majd az ebből eredő túltermelés is generálja a munka-
kerülők számának növekedését. És így tovább. Az éppen zajló 
szabadelvű ámokfutás viszont megerősít a tudatban, hogy to-
vább kell cipelni a keresztet, melyet a vállunkra rakott a sors. 
Semmi sem tart örökké, még ez a liberális elnyomás sem. Tel-
jesen biztos az is, hogy Európa szándékos elárasztása veszélyes 
idegenekkell csak erőszak árán lesz kezelhető. Remélhetőleg, 
ezek a ficamos identitású uniós vezetők majd felelősségre lesz-
nek vonva a mérhetetlen károkozásért, amit földrészünk ellen 
elkövettek.

Kinézve az ablakon látom, hogy a fülledt párán átderengő 
távoli kontúrok mögött halk dörgéssel villogni kezd az ég. Szel-
lő sem rezdül most, és tapintható feszültséggel teli csendes vá-
rakozás üli meg a környéket. Vihar közeleg.

Kovács Ferenc 

MEGHÍVÓ! 
Tisztelt Lakosság,  

Kerepes Város Önkormányzat 
képviselője, Gombkötő Róbert 

fogadóórát és fórumot tart  
2016. Augusztus 31.-én szerdán 18 óra 

a Kerepesi Forrás Művelődési Házban 
Aktuális témák:  

SZEMÉTÉGETŐ-Kerepesen 

VÁROSKÖZPONT-Szilasligeti-réten 

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 
Meghívott vendég: Hajdú Nóra szakpolitikus 

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várok! 

Kerepesiek a „Lecsót a keceléből” 
elnevezésű zsámboki fesztiválon
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Már feléltük a Föld erőforrásait
Idén augusztus 8-ra esett a túlfogyasztás napja, vagyis ad-

digra használta el az emberiség a Föld éves erőforrásait. Más-
nap már a bolygó tartalékai fogynak.

A Természetvédelmi Világalap (WWF) magyarországi 
szervezetének közleménye szerint az ezredforduló óta mintegy 
két hónapot rövidült az az idő, amely alatt az emberiség feléli 
a Föld egy évre szánt, megújulni képes erőforrásait – írja az 
MTI. Az emberiség jelenlegi életmódjának fenntartásához 1,6 
bolygóra lenne szükség, ha mindenki úgy élne, ahogy a ma-
gyarországi lakosság, akkor 1,7 Földre lenne szükségünk, ha 
azonban a luxemburgi fogyasztási ütem lenne általános, akkor 
9,1 Föld sem lenne elég évente.

 A Global Footprint Network 2003 óta évről évre össze-
hasonlítja a természeti erőforrások megújuló képességét az 
emberiség erőforrásigényével, vagyis ökológiai lábnyomával. 
A szervezet adatai szerint azért lehetséges, hogy idén már au-
gusztus 8-ra elhasználta az emberiség a Föld éves erőforrását, 
mert több szén-dioxid kerül a levegőbe, mint amennyit az óce-
ánok és erdők képesek felszívni, nagyobb léptékben halásznak, 
valamint gyorsabban irtják az emberek az erdőségeket, mint 
ahogyan azok újranőhetnének.

A túlfogyasztást előidéző faktorok közül a szén-dioxid-ki-
bocsátás mértéke növekszik a leggyorsabban, mára ez az embe-
riség ökológiai lábnyomának 60 százalékát teszi ki. Amennyi-
ben az emberek meg akarnak felelni a mintegy kétszáz ország 
által tavaly decemberben aláírt párizsi klímaegyezményben 
foglalt céloknak, akkor a “szénlábnyomot” 2050-re fokozato-
san nullához közelire kellene csökkenteni. Ehhez azonban egy 
olyan új életformát kell kialakítani, amelynek szükségletei iga-
zodnak a Föld erőforrásaihoz - idézi a közlemény Sipos Kata-
lint, a WWF Magyarország igazgatóját.

Mathis Wackernagel, a Global Footprint Network társalapí-
tója és igazgatója szerint jó hír azonban, hogy a változás megva-
lósítható a jelenlegi technológiai fejlettség mellett, és gazdasági-
lag is jövedelmező, hiszen az átfogó haszon messze meghaladja 
a befektetés mértékét. Véleménye szerint olyan feltörekvő szek-
torokat kellene fellendíteni, mint a megújuló energiák területe, 
miközben az éghajlatváltozás káros hatásaihoz köthető kocká-
zatok és a nem megfelelő infrastruktúrából adódó nehézségek 
kiküszöbölésére sokkal kevesebbet kellene költeni.

Néhány ország már a haladás útjára lépett: Costa Rica 
például az ország elektromosságának 97 százalékát megújuló 
erőforrásokból nyerte az idei év első három hónapjában, Por-
tugália pedig villamosáram-igényét több napon át 100 száza-
lékban megújuló forrásokból fedezte. A kínai kormány kiadott 
tervezete szerint 50 százalékkal csökkentenék a lakosok húsfo-
gyasztását, ami számításaik szerint egymilliárd tonnával fogná 
vissza a kínai állattenyésztési iparág szén-dioxid-kibocsátását 
2030-ra, de Németország és Nagy-Britannia is úttörő lépéseket 
tett az év során.

A túlfogyasztás napjának időpontja 2000-ben még késő 
szeptemberben volt, az idei augusztus elejéhez képest. Jó hír 
azonban, hogy ennek a naptári előremozdulásnak a mértéke az 
elmúlt öt évben kevesebb mint évi egy napra csökkent, míg az 
1970-es évek elején még átlagosan évi három nap volt.

A természetvédők határozottan figyelmeztetnek, hogy a 
források túlhasználata csak egy ideig lehetséges, hiszen a ter-
mészeti rendszerek egy idő után károsodnak, majd összeom-
lanak. Ez mutatkozik meg a már most is sok helyen tapasztal-
ható vízhiányban, elsivatagosodásban, talajerózióban, a fajok 
sorozatos kihalásában és az éghajlatváltozásban is.

forrás MMonline

Hajrá csajok!
Négy év után újra indul Kerepe-
sen a női labdarúgás. A csapat 
Újpestről tért vissza, és a Buda-
pest Bajnokságban indul, amit 
korábban már sikerült megnyer-
ni. Kiss Kámán edző vezetésével 
a cél most sem lehet más!

A Kerepesi Sportbarátok Köre 
várja focizni vágyó fiúk-lányok 
jelentkezését 11-16 éves korig.

További információ: 
Karikás Rozália 
06706246961, 
karikasrozalia@citromail.hu
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Pihenőnapján érte tetten a tolvajt 
a mogyoródi körzeti megbízott 

rendőr
Egy 56 éves férfi megkísérelt eltulajdonítani egy kerékpárt Mogyoró-
don, azonban egy szolgálaton kívüli rendőr tetten érte és elfogta.

A Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást indított lopás 
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt P. Sándor 56 éves mogyo-
ródi lakos ellen.  
A férfi 2016. július 19-én 18 óra 51 perckor Mogyoródon egy élelmisze-
rüzlet hátsó részén lévő gázpalack tárolótól ellopott egy kerékpárt, amelyet 
ugyanabban az utcában egy gazos földterületen letett, majd hazament. A 
lopásról az üzlet kamerarendszere felvételt készített. A bolt vezetője hívta a 
település körzeti megbízottját, aki éppen a helyszín közelében tartózkodott. 
A helyi rendőr a kamerafelvételek alapján azonosította a bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit, akit a kistarcsai járőrök 
előállítottak a Gödöllői Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgat-
ták ki.  
P. Sándor ellen a további eljárást- szabadlábon hagyása mellett- a Gödöllői 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le.

Gépkocsiból akart lopni… Ki ismeri?
A Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály, Fel-
derítő Alosztály nyomozást folytat lopás bűntett elkö-
vetése miatt ismeretlen személy ellen, aki 2016. július 
12-én 11 óra 50 perc körül Isaszegen, a Rákóczi úton 
kiszállt a társa által vezetett fekete színű Alfa Romeo 
156 típusú személygépkocsi jobb első üléséről, majd 
gyalog átment az Isaszeg, Rákóczi utca 66. szám  alatt 
lévő tüzép telep parkolójába, ahol ismeretlen módon 
betörte az ott parkoló Nissan Navara típusú és már-
kájú gépkocsi jobb első szélvédőjét, de abból nem vitt 
el semmit. A fenti eseményt kamerafelvétel rögzítette.
A rendőrség azok jelentkezését várja aki(k) felismerik 
a fotón látható személy vagy a bűncselekménnyel kap-
csolatban érdemleges információval rendelkeznek. 
A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személyt 
felismeri vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban ér-
demleges információval rendelkezik, hívja a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányí-
tási Központját a 06-1/236-2883-as telefonszámon, 
munkaidőben a Gödöllői Rendőrkapitányságot a 
06/28-524-600-as/7224-es vagy 7236-os melléken, il-

letve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen 
hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, valamint a 107 
vagy 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Gödöllői Rendőrkapitányság

Több autót nyitott ki egy parkolóban - Tetten érték a rendőrök 20 éves férfit
A Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi 

Osztálya eljárást indított lopás vétség kísér-
let elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att M. Márió 20 éves szekszárdi lakos ellen.  

A férfi 2016. július 23-án 0 óra 20 perc 
és 0 óra 35 perc között Gödöllőn egy par-
koló autót kinyitott, majd kivette annak 
akkumulátorát. Továbbment és egy másik 
autóból egy egészségügyi csomagot vett ki. 
A parkoló másik részében egy harmadik 
autóból üzemanyagot akart leszívni. A férfi 
egy közelben parkoló teherautó platójáról 

egy slagot lopott el, abból levágott egy nagy-
jából 1,5 méter hosszú darabot, azzal akarta 
leszívni a személyautóból az üzemanyagot, 
de megzavarták az arra közlekedők. Ekkor 
beszállt saját kocsijába és haza akart indulni, 
de a járőrök megállították. A 20 éves férfit 
ezután előállították a Gödöllői Rendőrkapi-
tányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként 
hallgatták ki.

M. Márió ellen a további eljárást- szabad-
lábon hagyása mellett- a Gödöllői Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le.
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

ORFK központi zöld szám: 06-80/201-303

ORFK Telefontanú Zöldszám: 06-80/555-111

BRFK Központi Ügyelet 107, 112
Zöldszám: 06-80/323-232

BRFK SMS vonal hallássérülteknek:
06-20/9000-107

BRFK Drog segélyvonal:
Zöldszám: 06-80/202-502

BRFK Vagyonvédelmi Osztály
Zöldszám: 06-80/201-343

BRFK Gepárd Csoport (lopott gépjárművek)
Zöldszám: 06-80/201-334

BRFK Kaptár Csoport (ingatlancsalások)
Zöldszám: 06-80/323-232 

Rendőrségi figyelmeztetés! 
Aljasabbnál aljasabbak a trükkök

Ez a betörők legújabb trükkje, de csak nagyon kevesen is-
merik fel! 
Több alkalommal is igyekeztünk már felhívni a figyelmet 
azokra a módszerekre, melyekkel a trükkös tolvajok, illetve 
potenciális betörők bejutnak a sértettek otthonaiba, hogy on-
nan értékeket, illetve pénzt tulajdonítsanak el, valamint fel-
mérjék a terepet abból a célból, hogy később visszatérjenek. 
Sajnos azonban még mindig van új a nap alatt. Az Országos 
Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az utóbbi időben 
bár csökkent az úgynevezett unokázós csalások száma, új 
módszerekkel csalnak ki, illetve rabolnak el pénzt az egyedül 
élő idősektől a trükkös tolvajok.

Ajándékcsomag és gyógymatrac daganatos betegségekre
Új módszer például, hogy egy értéktelen ajándékcsomagot 
visznek a sértetteknek, állítólag egy multicég képviseletében, 
és azt kérik, fizessék ki a 10-20 ezer forintos szállítási díjat. 
Kifigyelik, hol tartja az idős ember a pénzét, elterelik a figyel-
mét például azzal, hogy vizet kérnek, és meglopják.
Szintén új módszer, hogy beszédbe elegyednek az idős emberrel, 
kikérdezik, milyen betegsége van, és akciósnak hirdetve értékte-
len paplanokat ajánlanak neki a keringési panaszokra, ízületi vagy 
daganatos betegségekre, majd az előző módszerhez hasonlóan 
kifigyelik, hol tartja a pénzét, és a figyelem elterelésével meglopják.

A szórólapterjesztőktől a drótig
A rendőrség továbbá számos más módszerről is tájékoztatta 
a lakosságot. Egy felderítésük során például kiderült, hogy 
két nő szórólapterjesztőnek adta ki magát, így bejutva az in-
gatlanokba, majd elterelve a sértettek figyelmét, készpénzt és 
ékszert vittek el. Menekülésüket két férfi segítette autóval. Az 
elkövetők 2015. vége és 2016. áprilisa között tíz ügyben össze-
sen 25 millió forint kárt okoztak, például Sarkadon, Kőszegen, 
Balmazújvárosban, Szegeden.
További példaként közölték a csalások különféle típusaira, 
hogy Monoron három férfi uzsoratartozásra hivatkozva csalt 
ki pénzt idősektől, 2 millió forint értékben. Dabason az Elmű-
re hivatkozva telefonáltak egy idős asszonynak, hogy túlfize-
tése van, de a nő gyanakodott, értesítette a rendőröket, akik 
elfogták az elkövetőt. 
A rendőrség keres három férfit, akik idős emberekhez mentek 
be, vizet kértek, vagy drótot, és a sértettek figyelmét elterel-
ve elvették a pénzüket. Gyálon 2,5 millió, Pilisszentivánon 1,5 
millió forintot szereztek meg így.

Az unokázás sem szűnt meg
A bűnözők továbbra is próbálkoznak a rendkívül aljas, uno-
kázós csalással. Egy férfit és egy nőt például tizenegy, illetve 
tíz ügyben gyanúsítottak meg. Vácon azonban mások csak 
próbálkoztak a csalással, ugyanis az idős nő mellett állt éppen 
a lánya, akire az elkövetők hivatkoztak. Amíg a nő szóval tar-
totta a telefonálókat, a lánya értesítette a rendőröket, akik így 
elkapták az elkövetőt.
Bár az áldozat bárki lehet, a rendőrök információi szerint a bű-
nözői körök adják-veszik a régi, nyomtatott telefonkönyveket, 
melyeket fel tudnak használni ehhez a csaláshoz.

Szólj mindenkinek, akit ismersz!
A rendőrség szerint nagyon fontos, hogy a hasonló esetekről 
mindenki tudjon, és az első adandó jelre gyanút fogjon, ami-
hez szintén lényeges, hogy a lehető legtöbben tájékoztassák 
minderről idős, illetve egyedül élő ismerőseiket, rokonaikat.

Úgy vélik ugyanis, a modern kriminológia már nem bűnmeg-
előzésről, hanem veszélymegelőzésről beszél, a kriminalitással 
szemben pedig eredményesen ott lehet fellépni, ahol nagyon 
magas szintű a közösségi, társadalmi bűnmegelőzés, ezért fel-
értékelődik a társadalmi prevenció.

Túljárt a telefonos csalók eszén, a dörzsölt nagymama 
Egy szakállas trükkel próbálkoztak, de az idős asszony nem 
dőlt be nekik.  Gyorsított eljárásban bíróság elé állították azt 
a két férfit, akik néhány héttel ezelőtt megpróbáltak becsapni 
egy hatvankilenc éves, budapesti asszonyt. Egy jól ismert trük-
kel próbálkoztak.
A huszonéves csalók egyike, magát a nő unokájának kiadva 
felhívta az asszonyt, hogy pénzt kérjen tőle kölcsön a tartozá-
sai rendezésére. Azt állította, ha nem fizet azonnal, a hitelezői 
nagyon megverik. Az asszony gyanút fogott, de nem ellenke-
zett. Végighallgatta a férfit, majd a beszélgetés után rögtön ér-
tesítette a rendőrséget.

Nagypapának állt az egyik nyomozó
Az elkövetők hamarosan újra telefonáltak, de ekkor már az 
egyik nyomozó vette fel a kagylót. A rendőr a „nagypapaként” 
mutatkozott be, mire a telefonáló neki is elmesélte a korábban 
előadott történetet. A sztorit azzal színesítette, hogy a hitele-
zői már az életét fenyegetik. A férfi 1,3 millió forintot kért a 
„nagyszülőktől”. A telefonban meghagyta, hogy nem ő, hanem 
az egyik ismerőse megy majd a pénzért.

Nem ez volt az első ügyük
El is mentek mindketten a megbeszélt helyre. Itt kapcsolták le 
őket a rendőrök. Az „unokáról” kiderült, nem ez volt az első 
ügye. Többszörös visszaesőként 2 év 4 hónap fegyházbüntetés-
re, valamint 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélték. A társa 300 
ezer forint bírságot és 1 év 4 hónapot kapott, plusz le kell ülnie 
egy korábbi, 14 hónapos felfüggesztett börtönbüntetését is.
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