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Kozár Gábor (1985 - 2016)
Kevesen tudtuk, hogy a magyar tűzszerészek évente 3000 bombát hatástalaní-

tanak hazánkban. Ezek a bombák nem csak a második világháború hagyatékai, 
hanem hozzáadódik a hidegháború alatt a Vörös Hadsereg által tesztelt, és ránk 
hagyott bombák tömkelege. Ennek tükrében is döbbenetes szám az évi három-
ezer. A hortobágyi tragédia nyitotta fel szemünket és mutatta meg, hogy csöndes 
hősök egy kis csoportja évtizedek óta kitartóan végzi munkáját, és számolja föl a 
gyilkos hagyatékot, folyamatosan tisztítva anyaföldünket. Július elsején egy 250 
kilós bomba felrobbant és négy fiatalember halt hősi halált. Köztük Kozár Gá-
bor, kerepesi férfi a Rét utcából. 

Gábor ide járt a Széchényi István Általános Iskolába, majd Kőbányán a Zrínyi 
Miklós Gimnáziumban érettségizett. Tanulmányait a Kodolányi János Főisko-
lán folytatta, majd időközben váltott a katonai pályára. Ennek oka, hogy már 
gyermekkora óta rendkívüli érdeklődést tanúsított a történelem, ezen belül is a 
magyar hadtörténelem iránt.

Először Szentendrén kapott alapkiképzést, majd a Maléter Pál Rendész Zász-
lóaljnál kezdte a katonai pályafutását. Ezután találta meg a számára legmegfele-
lőbb honvédelmi feladatot: a tűzszerészetet. Ennek keretein belül elsődleges cél-
jának tekintette hazája és honfitársai biztonságát. Vagyis a MI biztonságunkat!

Munkáját 2008 óta szívvel-lélekkel, végtelen alázattal és elkötelezettséggel vé-
gezte. A katonai hivatás már gyermekkori álma volt, ez vezette Őt nap, mint nap. 
Annak ellenére, hogy tisztában volt a feladata veszélyességével. Tudásvágya mo-
tiválta abban is, hogy folyamatosan képezze magát.

Sajnos, ez a hivatása teljesítése közben bekövetkezett tragikus baleset véget 
vetett fiatal életének!

Váratlan halála mély gyászt és fájdalmat okozott ifjú feleségének, Orsolyának 
– akivel teljes, csodálatos harmóniában éltek, s akivel augusztusban lettek volna 
egy éves házasok – szüleinek, húgának, nagyszüleinek, felesége családjának, ro-
konainak, barátainak, bajtársainak.

Mindenkit sokkolt a tragikus baleset híre, melyet földolgozni lehetetlen, a fáj-
dalom, amit érzünk szavakba nem foglalható!

Emlékét örökké megőrizzük!

Frajna atya 
búcsúztatója

Nemzeti zászlóval takart koporsó

„…ünnepélyes, lassú gyász-zenével…”

Koszorúk és virágok a síron

Kozár Gábor szolgálatban,
egy harcjárműben
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KEREPESI VÉLEMÉNY
Kerepes információs lapja • Megjelenik havonta  3800 példányban. Kerepes Város Önkormányzata megbízásából kiadja:

 Windhager Kft • Felelős szerkesztő: Windhager Károly • A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, 
illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg és nem küldünk vissza. 

• Anyagleadás: windhager@decens.eu, telefon: 06-30-335-9050. • Anyagleadási határidő: tárgy hó 5-e. 
• Nyomdai előkészítés: jenografika@gmail.com • Nyomda: Press-Union Kft. Mogyoród.

Kerepes újabb hősi halottja
„Életét és halálát is a tűzszerész hivatás jelentette”

Július 16-án több százan kísérték végső útjára Kerepesen 
Kozár Gábor posztumusz hadnagyot, a Magyar Honvédség 1. 
Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezredének tűzszerészét, aki 
július 1-jén, a Hortobágyon, szolgálatteljesítés közben vesztet-
te életét.

Emberemlékezet óta nem voltak ilyen sokan a kerepesi te-
metőben, mint ezen a napon, Kozár Gábor tűzszerész teme-
tésén. A hősi halott búcsúztatóján a család, a barátok, a ka-
tonatársak mellett részt vett dr. Simicskó István honvédelmi 
miniszter, dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar 
főnöke, valamint a tárca és a honvédség több felelős vezető-
je, Vécsey László, a térség országgyűlési képviselője, valamint 
Rácz András, a Földművelési Minisztérium környezeti ügye-
kért felelős helyettes államtitkára. 

Természetesen megjelent a ravatalnál Franka Tibor, Kere-
pes polgármestere, és a város önkormányzatának képviselői is 
jelen voltak a temetésen, csakúgy, mint az elhunyt barátai és 
ismerősei. Jöttek olyan lakosok is, akik sosem találkoztak vele, 
de fejet kívántak hajtani kerepesi honfitársuk előtt, aki életét 
kockáztatta, s végül áldozta is mindannyiunk biztonságáért. 

A végső búcsúztatón ismertették a honvédelmi miniszter 
határozatát, melynek értelmében a Magyarország és állam-
polgárai biztonsága érdekében végzett önfeláldozó szolgálatá-
ért, példamutató, bátor és hősies helytállásáért Kozár Gábor 
szakaszvezetőt hősi halottá nyilvánította, és kinevezte posz-
tumusz hadnaggyá. Ezzel egyidejűleg számára a miniszter a 
Hazáért Érdemjelet adományozta. 

Csurgó Attila ezredes, az 1. Honvéd Tűzszerész és Hadiha-
jós Ezred parancsnoka búcsúztatójában többek között úgy fo-

galmazott: „Azt mondják, hogy az ember lelke a csillagokban 
születik, és halála után oda tér vissza. Nos, nekünk, tűzsze-
részeknek, sajnos most több csillagához visszatérő lélekre kell 
gondolnunk és emlékeznünk, melyek között fényesen ragyog-
va Kozár Gábor bajtársunk lelke is jelen van.”

A köszönet hangján szólt Franka Tibor, Kerepes város pol-
gármestere is, aki rámutatott:

A magyar honvéd mindig ott állt, és ma is ott áll a Hargitán. 
Ön, Hadnagy Úr, talán hat éves lehetett, amikor a szovjet csa-
patok végleg elhagyták Magyarország területét. S az Ön életét, 
szolgálatteljesítés közben egy olyan bomba oltotta ki, amelyet 
szovjet pilóta dobott le hazánk földjére. Vajon él ez a pilóta, 
simogatja-e unokái fejét? A sors fintora, s micsoda igazság-
talanság! A magyar katona mindig a hazáját, a népét védte, s 
mindig példakép volt. Így cselekedett Kozár Gábor is, és vált 
példaképpé. Bennünket, civileket védett akkor is, amikor hősi 
halált halt.  A polgármester hozzátette: a lakosság köszöneté-
nek és elismerésének jeleként neve felkerült a város hősi em-
lékművére, hogy örökre emlékeztessen a katonahős tetteire.

Frajna András esperes, plébános katolikus szertartás szerint 
búcsúztatta az elhunyt tűzszerészt előbb a ravatalozóban, majd 
a sírhelynél. A díszszakasz sortűzzel búcsúzott a katonatárstól, 
végül a temetésen megjelentek részvétükről biztosították Ko-
zár Gábor családtagjait.

A temető mellett álló hősi emlékműre rótt névsor pedig, 
amint azt a polgármester jelezte, egy újabb névvel gyarapo-
dott, jelezvén, Kerepes megbecsüli katonahőseit, s örökre 
megőrzi emléküket. 

Kép és szövegforrás: honvedelem.hu és SzilasTV 

Bajtársak tisztelgése

Vécsey László országgyűlési képviselő, dr. Benkő Tibor vezérezredes, 
Franka Tibor polgármester, dr. Simicskó István honvédelmi miniszter
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Képviselő-testületi ülés
2016. június 28

Napirend előtti felszólalás

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

Gombkötő Róbert hozzászólásában ismertette miért gon-
dolja úgy, hogy az önkormányzat hulladékkezelő művet készít 
elő, s kijelen-tette, hogy ő továbbra is mindent elkövet, hogy 
legyen erről népszavazás, még ha korábbi kezdeményezéseit a 
hatóságok el is utasították.

Franka Tibor válaszában leszögezte, hogy Kerepes Város 
Ön-kormányzatát nem kereste meg senki azzal, hogy hulla-

dékkezelőt óhajt létesíteni. Ilyenről tárgyalások nem folynak. 
Meg kell várni a szakvéleményeket, hogy egyáltalán az a bizo-
nyos ingatlan átminősíthető e ipari területté. Ha igen, akkor 
majd jöhet oda valamilyen beruházás, de ettől még nagyon 
messze vagyunk. Az lenne a jó, ha olyan cég vállalna ott beru-
házást, amelyik a város közösségének az adókötelezettségét ki-
váltaná. Jelen pillanatban Kerepesen nincs hulladékkezelő ügy.

A képviselők és bizottságok tagjainak 
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 
szóló 28/2008.(X.9.) önkormányzati 
rendelet módosítása
Oláh János jegyző Nagy Irén észrevé-
telére válaszolva pontosította, hogy a 
Települési Értéktár Bizottság képviselői 
tiszteletdíja mértéke az illetményalap 
143%-a, azaz bruttó 55.270 forint. Liptay 
Gábor azonban javasolta az előterjesz-
tésben tévesen meghatározottak szerinti 
kisebb összeg, a 38.650 forint elfogadá-
sát. 

Az Értéktár Bizottság tagjai 2016. július 
1. napjától kapnak munkájukért tiszte-
letdíjat.

A 2091 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett 
beépítési kötelezettség törlése iránti 
tulajdonosi kérelem 
A képviselők elfogadták a beépítési köte-
lezettség megszüntetését.

A Babaliget Bölcsőde intézményveze-
tője vezetői pótlékának módosítása 
A Képviselő-testület a Babaliget Bölcső-
de vezetője részére 2016. január 1. nap-
jától visszamenőleg havi 68.200,-Ft ve-
zetői pótlékot, és 2016. július 1. napjától 
40.000,-Ft költségtérítést állapít meg.

Beszámoló a Kerepes Város Szociális 
Alapszolgáltatási Központ 2015. évi 
munkájáról 
A testület elfogadta a beszámolót.

Beszámoló a település gyermekvédel-
mi helyzetéről 
A testület elfogadta a beszámolót.

Beszámoló a település egészségügyi 
helyzetéről 
Jakab Mariann javasolta, hogy a Védőnői 
Szolgálat épületének felújítására, aka-
dálymentesítésére készüljön egy pon-tos 
leírás, hogy dönthessen erről a testület. 
A testület elfogadta a beszámolót.

Belső ellenőri intézkedési terv elfoga-
dása 
A képviselők elfogadták a tervezetet.

Belső ellenőri pályázatok eredményé-
nek jóváhagyása 
A testület jóváhagyta, hogy a Kerepesi 
Polgármesteri Hivatal és Kerepes Város 
Önkormányzat intézményeinek belső 
ellenőrzési tevékenységének ellátására 
2016. július 1. napjától 2017. június 30. 
napjáig, havi bruttó 127.000,-Ft összegű 
díjazás mellett a K. F. Audit Gazdasági és 
Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel jöjjön létre 
jogviszony.

A Csicsergő Óvoda régi épület te-
tőszerkezet felújításával és a Szivár-
vány Óvoda kerítésének felújításával 
kapcsolatos beszerzési eljárás eredmé-
nyének megállapítása 
A Csicsergő Óvoda régi épület tetőszer-
kezet felújításával, valamint a Szivárvány 
Óvoda kerítésének felújításával kapcso-
latos beszerzési eljárásokat eredmény-
telennek minősítették, miután egyikre 
sem érkezett egyetlen ajánlat sem.
Így a felújítási munkák elvégzésével a 
Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft-t bízták meg. 

Iskolai tanterem céljára szolgáló kon-
téner beszerzésére irányuló eljárás 
eredményének megállapítása 
Franka Tibor ismertette, hogy komoly 
feladat áll a testület előtt. A gyermek-
létszám adott, de ez a megoldás nem ol-
csó. A másik megoldás, viszont az lehet, 
hogy az állam a gyermekeket valahová 
elszállítja. Nagy László igazgató elemez-
te, hogy 2011.óta folyamatosan emel-
kedik az iskolai csoportlétszám. Tavaly 
minden alkalmas helyiséget tanteremmé 
alakított a működtető önkormányzat. A 
3 milliárdos megyei felújítás-fejlesztésről 
május végére ígért a minisztérium dön-
tést, de ez elmaradt. 2017. január 1-jével 
azonban az állam már a működtetést is 
átveszi, s a KLIK utódja szembesül majd 
ezzel a helyzettel.
Liptay Gábor mérlegelte, hogy a költ-
ségvetésbe 10 millió forintos költség 
szerepel erre a beszerzésre, míg a kapott 
árajánlat több mint 28,5 millió Ft, s ez 
is csak bérleti összeg. Mivel az Önkor-
mányzatnak csak szeptembertől-decem-

ber végéig kell ezt a feladatot megoldani, 
ez a 4 hónapos bérlés aránytalanul magas 
és megterhelő a városnak, ami önkéntes 
vállalás, hiszen ez az állam feladata lenne 
ezt megoldani. 
Ekkora összegből építhetnének egy 
családi házat, abban helyezzenek el két 
tantermet, s így a ráköltött összeg nem 
kidobott pénz.
Nagy László szerint Liptay Gábor ja-
vaslata elkésett, az Önkormányzat arról 
tájékoztatta a KLIK-et, hogy januárig 
ezt a kérdést megoldják, ennek megfe-
lelően megkapták a 3 osztály felvételére 
a lehetőséget. Amikor ennek nekiláttak, 
sokkal alacsonyabb árszint volt, a külön-
böző szakhatósági előírások drágították 
meg a konténereket. Bakai Kálmán kér-
dezte, kaptak-e biztosítékot a KLIK-től, 
hogy a bérleti díjat januártól átvállalják, 
mivel a bérlet 1 évre szól?
Kiss Károly alpolgármester ismertette, 
hogy a bérleti díj naponta közel 80 ezer 
forint, ha december 31-ig fizetik, az kb. 
10 millió forint.
Nagy László harmadik lehetőségként 
említette, hogy a Hivatal helyén is mű-
ködhetne iskola. 

Springer Friedrich Horst véleménye sze-
rint 1 éves szerződés esetén nincs arra 
garancia, hogy a KLIK fogja fizetni a 
bérleti díjat januártól, mert azt az Ön-
kormányzat kötötte. Sőt dönthet úgy is, 
hogy szeptembertől nem igényli a konté-
nert, s elviszik a gyerekeket. Nem lehet a 
szerződést rövidebb időre kötni? 
Vig János egy könnyűszerkezetes épület 
hozzácsatolásának lehetőségéről érdek-
lődött. Liptay Gábor szerint, ha az épület 
el is készülne, de az engedélyek beszer-
zése legkevesebb fél évet venne igénybe.
Franka Tibor mérlegelte, kétségtelen, 
hogy nagyon drága a bérlés, de az is 
szempont, hogy ne hordják el a gyere-
keket innét busszal. Meg kell oldani két 
osztály ideiglenes elhelyezését. 
Jakab Mariann javasolta, hogy vizsgálják 
meg az Ügyfélszolgálat esetleges kihelye-
zését más épületbe, s akkor nyílna hely a 
két osztály elhelyezésére.
Franka Tibor szerint, ha átengedik a 
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Hivatalt az iskolának, akkor azt ingyen 
átadták az államnak. Ez akkor lehetne 
jó megoldás, ha az állam kárpótolná a 
várost ennek fejében. Inkább találjanak 
alkalmas helyet a településen minél kö-
zelebb, ahol a tanítás megoldható.

Nagy László szerint nincs értelme új 
megoldásban gondolkodni, egyszerűbb, 
ha jelzik a KLIK-nek, hogy a város nem 
tudja megoldani, intézkedjenek ők. 
Franka Tibor elmondta, hogy ő a mű-
velődési ház emeletére is gondolt, ahol 
minden megvan, a szociális blokk és fű-
tés megoldható.
Nagy László szerint nem elég ott a hely 
két osztály számára.
Franka Tibor megjegyezte, hogy egy 
osztály ott elfér, a másiknak átalakíthat-
nák a Szilasligeti Közösségi Házat.
Nagy László szerint az nem felelne meg a 
jogszabályi előírásoknak. 

Liptay Gábor megjegyezte, hogy amióta 
képviselők, azóta ez megoldandó hely-
zet, helyhiánnyal küszködik az iskola. 
Ideje belátni, hogy nem képesek orvo-
solni ezt az állapotot, adják vissza a fel-
adatot az államnak. Véleménye szerint 
kifutottak az időből, s az intézkedéshez 
szükséges időt a KLIK-től veszik el.
Oláh János jegyző összefoglalta a hely-
zetet, s jelezte, hogy a Képviselő-testület 
megteheti, hogy az eljárást eredmény-
telennek minősíti, és az alapján ilyen 
feltéte-lekkel nem tud a korábban vál-
lalt céljának eleget tenni. A beszerzési 
eljárásban bérleti jogcím formájában 
megszerzendő konténerekre az építési 
engedélyezési eljárás azonban lefolytat-
ható, telepítése befejezhető a tervezett 
időpontra. A Képviselő-testület dönthet 
féléves időtartamról is. Hangsúlyozta, 
hogy ez nem az önkormányzat kötelező 
feladata, úgy döntöttek, hogy ez a helyi 
társadalom szempontjából fontos és eb-
ből eredően ezt a  feladatot is vállalják.
A szavazás során a Képviselő-testület 9 
nem és 1 igen szavazattal nem támogatta 

Liptay Gábor javaslatát, hogy a pályáza-
tot eredménytelennek minősítsék.
A második szavazással felhatalmazták a 
Polgármestert, hogy a Pályázóval fél évre 
bérleti szerződést kössön, és később le-
gyen lehetőség szükség a bérleti szerző-
dést további fél évre meghosszabbítani. 

Tájékoztatás a településkép védelméről 
szóló törvényről 
Kovács Beáta főépítész ismertette, hogy 
az új törvény júliusban lép hatályba. 
2017. december 31-ig lehet alkalmazni a 
jelenlegi jogszabályokat, de ezeken mó-
dosítani már nem lehet. Előkészítés alatt 
vannak a végrehajtási rendeletek. 

A testület az Országgyűlés által elfoga-
dott településkép védelméről szóló tör-
vény figyelembevételével felkérte Kovács 
Beátát a jogszabályok hatályba lépését 
követően a vonatkozó önkormányzati 
feladatok meghatározására, és a hatályba 
lépést követően a Képviselő-testület tá-
jékoztatására.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program fe-
lülvizsgálata 
Nagy Irén megjegyezte, nem fogja meg-
szavazni az előterjesztést, mert sérült az 
esélyegyenlősége, mivel az általa kért 
vers nem került be a Kerepesi Króniká-
ba. Springer Friedrich Horst kifogásolta, 
hogy az esélyegyenlőségi programban 
nem szerepelnek a helyi nemzetiségek 
még említés szintjén sem. Franka Tibor 
szerint azért, mert az esélyegyenlőség 
mindenkit megillet, tehát a nemzetisé-
geinket is. A képviselők jóváhagyták a 
felülvizsgálatot.

A Wéber Ede utcai Csicsergő Óvoda 
tálalókonyhájának korszerűsítésével 
kapcsolatos pályázathoz önerő bizto-
sítása 
A Képviselő-testület a bruttó 2.564.922 
forint összköltségű pályázathoz bruttó 
128.246 forint összegű önerőt biztosí-
tott.

A Nyárfa utcán végzendő munkálatok, 
Bajcsy-Zsilinszky utca tervezéséhez 
tervezői árajánlatok bekérése 
Kiss Károly alpolgármester ismertet-
te, hogy a helyreállítási munkálatokat a 
műszaki irodán keresztül megrendelte 
a Kft-től a viharok okoztak károk miatt.
A döntés során a Nyárfa utca lakóinak 
kérését figyelembe véve, a településsz-
intű csapadékvíz-elvezetési elvi enge-
délyezési dokumentáció elkészítését és 
Önkormányzatnak történő átadását kö-
vetően kívánják fölkérni dr. Havasi Zol-
tán mérnököt, hogy készítse el a járda és 
az útépítésre vonatkozó tervdokumentá-
ciókat az előterjesztéshez csatolt előzetes 
ajánlatában rögzített 250.000 forint + 
ÁFA összegen.
Egyben fölkérték a Polgármestert, hogy 
az elvi vízjogi engedélyezési tartalmú 
terv alapján szerezzen be ajánlatokat a 
Nyárfa utcában keletkező csapadékvízel-
vezetését, elhelyezését szolgáló vízjogi 
létesítési dokumentáció elkészítésére.
Ugyancsak támogatták, hogy a Baj-
csy-Zsilinszky utca teljes hosszára ké-
szüljön el az út és járda vonatkozásában 
az építési engedély beszerzésére alkal-
mas tervdokumentáció. 

Az Előd utcai játszótér tervezett kiala-
kítása 
A Képviselő-testület megbízta a Kere-
pesi Községszolgáltató Közhasznú Non-
profit Kft.-t, hogy 5 millió forint + ÁFA, 
illetve 8 millió forint + ÁFA összeghatá-
rig, tervező bevonásával tegyen javasla-
tot tervezett játszótér területi kialakítá-
sára és játszótéri eszközök elhelyezésére. 
Továbbá tegyen árajánlatot a tervezett 
játszótér lekerítésére, a biztonságos ját-
szótéri környezet elengedhetetlen része-
ként, valamint három pad és két szeme-
tes letelepítésére. 

Tájékoztatás a nyári napközis táborról
Horváth Vera jelezte már korábban is, 
hogy a költségeket alultervezték. Részle-
tesen ismertette, mire mennyit költenek, 
s kérte, hogy az intézmény költségvetési 
főösszegét emeljék meg. Liptay Gábor 
nem javasolta elfogadni a költség túllé-
pést.
Vig János véleménye szerint a 170 ezer 
forintnyi összegen nem szabad garasos-
kodniuk, ezt mind a gyerekekre fordít-
ják. 
A testület elfogadta az alternatív napköz-
beni ellátás működési engedélyeztetési 
eljárásának állásáról szóló tájékoztatását. 

Tájékoztatás a Kerepesi Községszol-
gáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel 
megkötött szerződésről 
A képviselők jóváhagyták az Attila utca 
11. előtti lépcső és óvoda között járda-
szakaszon javítási munkálatok elvégzé-
séről, valamint a Attila utca és Mártírok 

A közönség sorában 
a konténer kölcsönző 

cég vezetője
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útja közötti lépcsős járdaszakasz aka-
dálymentesítéséről szóló szerződéseket.

Tájékoztatás a Rákóczi Szövetséggel 
megkötött szerződésről 
Kerepes Város Önkormányzata a ha-
táron túli gyerekek magyar nyelvű is-
kolába történő beiratkozás támogatása 
céljából a 2016. évben 100.000 forint 
támogatást nyújtott. A polgármesteri tá-
jékoztatást tudomásul vették. 

Tájékoztatás az EnterArt Bt-vel meg-
kötött szerződésről
A 2016. május 2. napján megkötött meg-
bízási szerződést jóváhagyták, a polgár-
mesteri tájékoztatást tudomásul vették. 
Továbbá felkérték a Polgármestert, hogy 
a közcélú műsorok szolgáltatására foly-
tasson le beszerzési eljárást.

Kerepesi Német Kultúregyesület tá-
mogatási kérelme 
Franka Tibor javasolta, hogy támogas-
sák a rendezvényt 300 ezer forinttal, 
együttműködési megállapodás kötésé-
vel egyetemben, s az önkormányzat le-
gyen a fő támogató.
A képviselők megszavazták az összeget 
a július 9-i Felvonulási ünnepség meg-
rendezéséhez.

Tájékoztató a Polgármester átruházott 
hatáskörben hozott határozatairól 
A tájékoztatót tudomásul vették.

Tájékoztató a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásának állásáról 
A tájékoztatót tudomásul vették.

A 147/2016.(V.31.) Kt. határozat visz-
szavonása, a 154/2016.(V.31.) Kt. hatá-
rozat módosítása 
A Beszámoló a Kerepesi Községszol-
gáltató Nonprofit Kft. 2015. évi mun-
kájáról meghozott 147/2016.(V.31.) Kt. 
határozatot visszavonták. Kft. 2015. évi 
munkájáról szóló beszámolóját a Kft. 
Felügyelő Bizottsága és a Könyvvizsgáló 
jelentésének ismeretében elfogadták.

Erősödő testvértelepülési kapcsolat 
Alsóbodokkal – tájékoztatás
Kiss Károly alpolgármester és dr. Fila 
László aljegyző ismertették látogatásuk 
eredményét.
Meghívást kaptak július 22-23-i falu-
napra, Kerepes pedig a szeptember 3-i 
fesztiválra hívta meg őket. 

Tájékoztatás a Gulág Emlékévhez kap-
csolódó emléktáblák kihelyezésének 
támogatása pályázatról 
Franka Tibor ismertette, hogy pályáza-
ton 400 ezer forintot nyertek. Az összeg-
ből a művelődési ház falára készül egy 
65-70x90-es márványtábla, amit októ-
ber 23-án tervezik felavatni. 

volt gondja. Mint elmondta a költségve-
tésben nem szerepelt ez a tétel és a mű-
szaki megoldás is kérdéses a számára. 
Nem kértek be árajánlatokat sem hozzá. 
Franka Tibor elmondta, hogy az önkor-
mányzat Kft-je vezényelte le a munkát.
Klacsán István ismertette, hogy az út 
5-5,5 méter széles. Az útpálya szórt 
technológiás mart aszfaltos megoldás, 
ami zúzalékkal van megszórva. Ilyet egy 
kerepesi vállalkozó csinált tavaly Kis-
tarcsán. Ott voltak mint alvállalkozók. 
Ezért javasolta a Polgármester úrnak, 
hogy érdemes lenne kipróbálni. Ár-ér-
ték arányban megfelelő megoldásnak 
tartja. Az úttest mellett szikkasztó ár-
kok készültek. Utat, vízelvezést engedély 
nélkül nem tudnak csinálni, ez azonban 
csak ún. útstabilizáció, amihez nem volt 
szükség engedélyek beszerzésére. Ezt 
próbának szánták, amit más utcákban is 
megtehetnek, ha beválik. Bizottsági ülé-
sen tárgyalták, s nem gondolt rá, hogy 
testületi ülés elé nem került. 
Farkas Domonkos elmondta, hogy jó 
érzés volt végigmenni az szép, sima 
úton, ahol korábban az iskolások sárban 
jártak.
Nagy László szerint mindenképpen 
a Képviselő-testület elé kell kerülnie 
az ügynek, hogy a 3,9 millió forint ott 
van-e a Halász utcában. Ha igen, akkor 
egyik oldalról rendeződött a kérdés. A 
másik jogi kérdés, hogyan fizetik ki a 
Kft-nek az összeget, mivel nincs rá tes-
tületi határozat.
Franka Tibor megismételte, hogy fele-
dékenységből szabálytalanságot követett 
el, de ez nem bűncselekmény, s város ér-
dekében történt. 
Gombkötő Róbert nem javasolja, hogy 
külön bizottság alakuljon, amikor ott 
vannak a meglévő bizottságok. 

Hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tásra vonatkozó felmondó nyilatkozat 
közös megegyezéssel történő hatályta-
lanítása 
Franka Tibor ismertette, hogy megvál-
tozott a helyzet. A cég az állami költ-
ségvetéstől kapott 297 millió Ft gyors 
segélyt, ami másfél hónapra elegendő a 
számukra. 
A felmondó nyilatkozatot közös meg-
egyezéssel hatálytalanították.

Halász utca mart aszfaltos felújítása 
Franka Tibor elmondta, hogy elmaradt 
az utca felújításának képviselő-testületi 
napirendi vitája, s ezt a felelősségét el-
ismeri. A beruházás megvalósult, rend-
ben van, de most kénytelen utólagos 
jóváhagyást kérni, sajnálja, hogy lema-
radt egy korábbi ülés napirendjéről ez a 
fejlesztés.
Bakai Kálmán azt javasolta, hogy hoz-
zanak létre egy bizottságot, amely meg-
vizsgálja a beruházás műszaki tartalmát, 
hogy a ráfordított költség arányban áll-e 
a műszaki tartalommal. Tagnak java-
solta Nagy Irén képviselőt, Nagy Anna 
képviselőt, ill. Katona Róbertet a TFIB 
tagját és a műszaki ellenőrüket, vala-
mint az ügyvédnőt.
Nagy Irén a bizottság létrehozását érde-
kes felvetésnek tartotta, de ő nem vál-
lalja, mert ő az egyetlen képviselő, aki 
egyetlen bizottságnak sem a tagja. Úgy 
érzi, hogy őt a Polgármester nem tartot-
ta erre a feladatra alkalmasnak. Tartja 
magát ehhez, és most már ő nem akar 
bizottsági tag lenni.
Franka Tibor magyarázta, hogy ez egy 
rövid utca, amit rendbe kellett tenni, 
mert igen forgalmas, ezen keresztül so-
kan érkeznek az iskolába és a bölcsődébe. 
Liptay Gábornak az egész folyamattal 

A Német Önkormányzat 
nevében Kertészné Szente 

Margit megköszöni a 
testület által megítélt 

támogatást
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Vig János kifogásolta, hogy a Kft. adott 
egy ajánlatot, majd olyan vállalkozót vett 
igénybe, amelynek kiválasztásába sem-
miféle beleszólása nem volt az Önkor-
mányzatnak. A Pénzügyi Bizottságnak 
el kellene gondolkodnia azon, hogy a 
Polgármester ellen fegyelmi eljárást in-
dítson, mert a közpénzről van szó. 
Springer Friedrich Horst kérdezte, mi 
történik akkor, ha a testület most egy-
hangúlag azt mondja, hogy nem? A 
polgármester akkor saját zsebből fogja 
kifizetni? 
Rozsnyai Sándor bejelentette, hogy ez 
számára emberileg nem fogadható el, a 

Pest Megyei Nyomozó Ügyészségnek be 
fogja küldeni, mert szerinte ez költség-
vetési csalás.
Liptay Gábor szerint senki nem azt vi-
tatja, hogy ne kellett volna aszfaltozni 
egy nem aszfaltos utcát. A gond ott van, 
hogy ezt a képviselő-testületi hatáskörbe 
tartozó döntést a Polgármester úr hozta 
meg. Ez az eljárásrend nem megfelelő. 
Franka Tibor magyarázta, hogy bár va-
lóban nem volt tervezve a költségvetés-
ben, de a tartalékkeretből tudják finan-
szírozni. Az elsődleges szempont az volt, 
hogy az iskolába közlekedők járhatóbb 
úton jöhessenek.

Vig János szerint ez nem egyszeri hiba, 
hanem koncepciózus. Azért nem fogad-
ja el, mert se aláírt szerződés nem volt, se 
előkészítve nem volt.
Nagy Anna javasolta, hogy legyen név-
szerinti szavazás. Vig János összefoglalta a 
véleményét, mely szerint senki nem vitatja 
műszakilag ezt a beruházást, valószínűleg 
árérték arányos. A beruházás lebonyolí-
tásával van gond, hogy képviselő-testületi 
felhatalmazás, jóváhagyás nélkül történt. 
Javasolta, hogy vizsgálják meg a Polgár-
mester úr fegyelmi felelősségét. 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen 
és 4 nem lett.

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés
2016. július 4.

Megismételt szavazás az iskolai tan-
terem céljára szolgáló konténer beszer-
zésére irányuló eljárás eredményének 
megálla-pítása ügyében 

A Képviselő-testület a 2 tanulócsoport 
befogadására alkalmas konténerek bér-
letére vonatkozó beszerzési eljárást érvé-
nyesnek és eredményesnek nyilvánítja. 
A Képviselő-testület részben fogadja el 
a MOBILBOX Konténer Kereskedelmi 
Kft. ajánlatát a létesítmények bérlétére 
az alábbi feltételeket határozza meg:

A létesítmény bérletének végső idő-
pontját 2016. december 31. napjában 
határozza meg, és egyben fenntartja a 
jogot, hogy 2016. december 15. napjáig 
megtett egyoldalú jognyilatkozattal a ha-
tályos bérleti jogviszonyt 2017. július 1. 
napjáig meghosszabbítsa.

A Képviselő-testület fenn kívánja tar-
tani magának a jogot arra is, hogy az ok-
tatási intézmények fenntartását, működ-
tetését végző majdani állami szervezetre 
a 2017. január 1-től 2017. július 1. napjá-
ig terjedő bérlői jogviszonyt átruházza, e 
a 2016. december 31-ig fennálló bérleti 
szerződésben foglalt feltételek megtartá-
sa mellett.

A Képviselő-testület elfogadja, hogy a 
beruházás bruttó költsége mindösszesen 
28.698.954.-Ft, a Képviselő-testület elfo-
gadja a bruttó 17.353.915.-Ft/365 napos 
időszak/10 db egység vállalási összeget.

A Képviselő-testület a bérleti díjon 
felül a 8.145.700.-Ft + Áfa, összesen 
10.345.039.-Ft járulékos költség, vala-
mint 1.000.000-Ft összegű óvadék meg-
fizetését vállalja.

A Képviselő-testület a 2016-ban ter-
vezhető 142 napos időszakra esedékes 
2.726.740 forint bérleti díj összegét az 
Önkormányzat 2016. évre tervezett ki-
adási előirányzatai közötti átcsoportosí-
tással biztosítja.

Ezzel a döntéssel az eredeti költségtől 
lényegesen olcsóbban sikerül megoldani 
a két osztály kifogástalan körülmények 
közt Kerepesen tarthatják, korábbi isko-
lájuk-ban.

Franka Tibor polgármester egy szo-
morú tényről számolt be. A sajtóból is-
mert tűzszerész balesetben meghalt 4 
katona egyike egy kerepesi származású, 
32 éves fiatalember volt. Azt üzente a 
családnak, hogy a város önkormányzata, 
amiben tud, segíteni fog.

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés
2016. július 13.

Iskolai tanterem céljára szolgáló konténer beszerzésére 
irányuló eljárás eredményének megállapításával kapcsolat-
ban az előző ülésen hozott Kt. határozat kiegészítése

Franka Tibor polgármester bejelentette, hogy sikerült az 
előző ülésen elfogadottnál 10 millió Ft-al alacsonyabb bekerü-
lési költséggel megoldani az iskolai konténerek bérlését. Tár-
gyalások kezdeményezését tervezi annak érdekében, hogy az 
iskola működtetésének 2017. január 1-i átvételét követően a 
magyar állam vállalja át a bérleti díj fizetésének kötelezettségét.

Nagy László elmondja, hogy a gödöllői, aszódi és dunakeszi 
tankerületet egy tankerületi központnak összevonták. A mun-
káltató a dunakeszi tankerületi igazgató mellett döntött, aki 
2016. augusztus 1-től hivatalba lép és annak ellenére, hogy ja-
nuár l-ig a jelenlegi tankerületi központok még megmaradnak, 
már mindkét helyen ö fogja ellátni a vezetői feladatokat. Így az 
ilyen jellegű tárgyalásokon már részt tud venni.

Tárgyalhatnak nemcsak a bérleti díjról, hanem a teljes költ-
ség megosztásáról is. 

Gombkötő Róbert jelezte, hogy a szavazástól tartózkodni 
fog, mert nem tartja szabályszerűnek ezt az ügyet. 

A  megszavazott határozat szerint a Képviselő-testület elfo-

gadja a a bérleti időszakra vonatkozó bruttó 5.971.946,-Ft vál-
lalási összeget. A bérletének kezdő időpontja 2016. augusztus 
25. a végső időpont 2017. július 1. A Képviselő-testület a bérle-
ti díjon felül a 8.145.700.-Ft + Áfa, összesen 10.345.039.-Ft já-
rulékos költség, valamint bruttó 1.000.000,-Ft összegű óvadék 
megfizetését vállalja. 

A Képviselő-testület a bérleti díj és járulékos díjak össze-
sített, bruttó 16.316.985,-Ft-os összegét a bérlet időtartamára 
napi elszámolás mellett, havi ütemezéssel, a tárgyhó 25. nap-
jáig, számla ellenében, az óvadék 1.000.000,-Ft-os összegét a 
szerződés aláírásakor, legkésőbb a birtokbaadás napján fizeti 
meg a bérbeadó részére.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a 
bérlet időtartama alatt tárgyalásokat kezdeményezzen és szük-
ség esetén engedményezési vagy egyéb szerződés útján bizto-
sítsa az ideiglenes iskola-bővítés jelen határozattal összhang-
ban történő fenntartását az illetékes állami szervezet részéről 
2017.01-01-jét követő hatállyal.

Nagy László tájékoztatta a testületet, hogy a megrendelt bú-
torok elkészültek, és a gyártó le is szállította azokat, a fizetési 
feltételek szerződésben foglaltak szerinti alkalmazásával.
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Csak úgy forr a 
munka a kezük 
alatt

Járda aszfaltozás a József Attila úti óvoda 
jobb megközelíthetősége érdekében

Részben az óvoda, részben a kanyarban lévő COOP üzlet, 
valamint a HÉV állomás megközelíthetősége javítása érdeké-
ben döntött az önkormányzat a járda rendbetételéről. Az ott 
található, 30 éves betonjárdát újították föl és aszfaltozták le. 
A munkálatok megkezdése előtt kiértesítették a lakókat, hogy 
mikor kezdődik a munka, hogy ki-ki felkészülhessen a vala-
mekkora zavarással járó időszakra, amely azonban mindössze 
kettő napig tartott.

A pontos műszaki adatokat Molnár Krisztiántól, a kivite-
lezést végző, kerepesi, EVS Bau Kft. műszaki vezetőjétől kér-
deztük. „A munkát előkészítettük, helyenként betonozással, 
szükség szerinti betonjavítással, néhol betonbontással alakí-
tottuk ki a teljesen sík felületet. Erre a sík betonalapra kerül 
az AC4-es aszfalt kopóréteg, 3 cm-es vastagságban. A járda 
rendbetétele és aszfaltozása a József Attila út kanyarulatától az 
óvodáig tartó szakaszon, kifelé nézve a jobb oldalon történik. 
A munkát az önkormányzat Kht-ja rendelte meg tőlünk.”

Botlás

Évek óta foglalkoztat a Halász utca ügye. Rossz volt nap, 
mint nap látni az iskolásokat botladozni a hepehupás utcában, 
ami esős időben sártengerré változott. Sokan közlekedtek itt 
olyanok is, akik a bölcsödébe hozták gyereküket, vagy a Pol-
gármesteri Hivatalba akartak eljutni. Az elmúlt évben Nagy 
Anna képviselővel együtt folyamatosan sürgettük a tartha-
tatlan állapot megoldását. Bizottsági üléseken is elővettük az 
ügyet újra és újra, folyamatosan napirenden tartva azt. Végül 
teljes egyetértés alakult ki a képviselők közt is a gyors intéz-
kedés szükségességéről. Magától értetődő lett a Halász utca 
felújítása. 

Egy nap aztán örömmel tapasztaltuk, hogy megindult a 
munka. Szerintem a végeredmény is példaértékű lett. Remé-
lem, hogy egy éven belül ugyanígy örülhetünk majd a megú-
jult Nap utcának, az Esze Tamás utcának, vagy - hogy kicsit 
hazabeszéljek – a Szőlő sornak is! Ám az össznépi örvendezés 
helyett valami teljesen más következett…

Kiderült ugyanis, hogy az utca felújításáról nem született 
képviselő-testületi határozat. Elfelejtődött. Ami talán az én 
saram is, hiszen a sok fülrágással sikerült elérni, hogy eviden-
ciaként volt nyilván tartva a dolog. De facto, a polgármester úr 
hibázott. Olyan dolgot rendelt meg, amit a képviselők hivata-
losan nem hagytak jóvá. Nem hivatalosan, szóban, mindenki 
támogatta, hiszen egy kiemelt fontosságú és sürgős beruhá-
zásról beszélünk. Amit tett nem bűn. És nem is a választott 
képviselők akaratával ment szembe. Megvolt az egyetértés.

Évente körülbelül 500 határozatot hoz a testület, ami tíz év 

alatt 5000. Ennyi ügyről született döntés a Franka-éra alatt. Sze-
rintem ötezerből egy hiba beleférm különösen, hogy a jó szán-
dék, a város lakónak az érdeke vezette. Szerintem ezért legföljebb 
egy ejnye-bejnye járna. E helyett azzal szembesültem, hogy egy 
ilyen ügy miatt a torkának ugrott a képviselők egy része, és fe-
gyelmi eljárást kezdeményeztek polgármesterünk ellen. Furcsa 
volt látni, ahogy egy ilyen apropó kapcsán rárontanak. Egy olyan 
dolog miatt, aminek inkább örülnünk kéne, hiszen a városunk 
testén egy újabb seb gyógyult be.

Igen, a polgármester hibázott. Ahogy mindenki hibázik, aki 
dolgozik. Kívánom az ország összes polgármesterének, hogy ek-
kora legyen a legnagyobb hibája! És az összes honfitársamnak, 
hogy az legyen a legnagyobb botlása, hogy elvégez egy feladatot, 
de a papírmunkánál kifelejt valamit! 

Farkas Domonkos 

Ilyen lett a Halász utca
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Erősödő testvértelepülési kapcsolat Alsóbodokkal
Hivatalos látogatáson vett részt az 
önkormányzat küldöttsége Zoboralján, 
Alsóbodokon. A felvidéki magyar falu-
val évekkel korábban alakult ki testvér-

települési kapcsolat, amely ezidáig me-
glehetősen eseménytelen volt. A Franka 
Tibor polgármester úr által aláírt, és Kiss 
Károly alpolgármester úr által átadott 

együttműködési szerződés új lendületet 
adhat a két település kulturális kapcso-
latainak bővítéséhez. 
Képünkön: dr. Fila László aljegyző, Ha-
jdú Zsófia Csenge művelődési ház ig-
azgató, Kiss Károly alpolgármester és 
Paulisz Marián alsóbodoki polgármester 
Az új polgármester, Paulisz Marián egy 
fiatal, tettrekész mérnökember, aki öröm-
mel fogadta a kapcsolatok felelevenítését, 
és segítséget ígért a kerepesi hagy-
ományőrzők felvidéki bemutatkozásához 
is. A kölcsönösség jegyében az idei őszi 
kerepesi fesztiválon az alsóbodoki hagy-
ományőrzők Zoboralja magyar kultúrá-
jából mutatnak be nekünk ízelítőt. Haj-
dú Zsófia Csenge, a Forrás Művelődési 
Ház igazgatója tárgyalásokat folytatott 
Varga Szilvia, a nyitrai művelődési ház 
művelődésszervezőjével egy kiállítás 
és több más hagyományőrző esemény 
megszervezése céljából, amelyek a kö-
zeljövőben gazdagíthatják településünk 
kulturális életét. 

Dr. Fila László aljegyző

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA

Kerepes Város körzeti megbízott rendőrei minden hónap 
második csütörtökén, 14:00-16:00 óra között fogadóórát 

tartanak a helyi lakosok részére.
Helyszín: a Kerepes, Vörösmarty u. 2. sz. alatti Kerepesi 

Polgármesteri Hivatal fszt. 12. sz. irodája.

A körzeti megbízott rendőr elérhetősége: 06-20-559-8909.
Közterület-felügyelő elérhetősége munkanapokon 

07-18 óráig: 06-20-559-8929.

Dr. Fila László aljegyző

Az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Kerepesen állandó bejelentett lakcímmel rendelkező 

45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta 
eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel, 

hogy mikor várják őket vizsgálatra augusztus 3. és 11. 
között a Flór Ferenc Kórházban

Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: 36 (28) 507-126)

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat ingyenes.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Főosztály
tel.: 36 (1) 465-3823

A lehetőség adott! Éljen vele!

BETANÍTOTT MUNKÁRA 
IGÉNYES KOLLÉGÁT 
KERESÜNK KIEMELT 
BÉREZÉSSEL

Nagytarcsai ipartelepen működő 
új üzemünkbe keresünk magára 
és munkájára igényes 

- Betanított gépkezelő 
   (könnyű fizikai munka)
- Áru előkészítő, csomagoló 
   (könnyű fizikai munka)

Magas juttatást biztosítunk!
Mindkét beosztás jó kézügyességet igényel. 

Jelentkezni 
az info@hungarotape.hu címen, 
fényképes önéletrajzzal lehet.
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aMOGYORÓDI KRÓNIKA
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tájékoztatás

KészüljünK föl a nyári veszélyeK elhárítására

Hol csobbanhatunk Pest megyében? 
A Duna öt szakaszán és kilenc bányatóban engedélyezett 
a fürdés. Pest megye közel negyven bányatavából kilenc - 
Dunavarsány, a délegyházi 2-es, 4-es és 6-os tavak, Duna-
haraszti, Áporka, Kiskunlacháza és Pócsmegyer - területén 
engedélyezett a fürdés. A dunaharaszti és a budakalászi 
Omszki-tó egy részén lehetőség van a motoros vízi spor-
teszközök használatára.
A bányatavak és a fürdőzés veszélyeire, valamint a szabad 
vizeken tartózkodás szabályaira hívta fel a figyelmet a Pest 
megyei rendőr-főkapitányság (PMRFK).

Az Omszki-tónál tartott sajtótájékoztatón Szoboszlai Zsu-
zsanna, a PMRFK bűnmegelőzési osztályának vezetője 
elmondta: sokan látogatnak el nyaranta a bányatavakhoz, 
de tapasztalataik szerint nagyon kevesen vannak tisztában 
a biztonságos fürdőzés szabályaival. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy Pest megye csaknem negyven bányatavából 
mindössze kilencben engedélyezett a fürdés, míg a megyei 
Duna-szakaszon négy kijelölt fürdőhelyen lehet strandolni. 
Mint mondta, a bányatavak, szabad vizek sokkal nagyobb 
veszélyt jelentenek, mint a kiépített strandok, ezért fontos 
hangsúlyozni, hogy ahol kint van az úszást, fürdést tiltó 
tábla, ott nem csak fürödni tilos, hanem például gumimat-
raccal, vízibiciklivel bemenni és ezekről vízbe ugrani is.
Szoboszlai Zsuzsanna hozzátette: a bányatavak nagyon hir-
telen mélyülnek, egyes helyeken néhány lépést megtéve már 
tíz méter mélyek lehetnek, ami azt is jelenti, hogy rendkívül 
hirtelen hűlnek le. 

A kikapcsolódni vágyók azokat a strandokat vegyék igény-
be, ahol a többi között lehet zuhanyozni, és jelen vannak 
képzett életmentők. Kitért arra is, hogy akik a tiltás ellenére 
bemennek bizonyos bányatavakba, szabálysértést követnek 
el. Ha a helyszínen kapnak büntetést, annak összege 5-50 
ezer forintig terjedhet, ha pedig eljárást indítanak ellenük, 
akár 150 ezer forintos bírságot is fizethetnek. Hat éven aluli 
vagy tizenkét évesnél fiatalabb, de úszni nem tudó gyerme-
kek csak szülői felügyelettel mehetnek a vízbe.
A Dunán Dunabogdány, Göd-alsó, Göd-felső, valamint 
Ráckeve és Dömsöd területén találhatók fürdőzésre kijelölt 
helyek. Aki a folyóban a fürdőzésre vonatkozó szabályokat 
nem tartja be, ugyanolyan jogkövetkezményekkel számol-
hat, mint a bányatavak esetében.
 

Tisztelt Kerékpározók!
A Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság kiemelt figye-
lemmel kíséri Pest megye útjain a biztonságos kerékpáros 
közlekedést és ennek érdekében a kerékpáros közlekedési 
kultúrát. A nyári szünet megkezdését követően fokozottan 
veszélyeztetettek a gyermekkorú kerékpárosok, mivel élet-
korukból adódóan nem rendelkeznek a megfelelő közleke-
dési szabályismeretekkel. A közúti közlekedés során számos 
esetben tapasztalható, hogy a gyermekekkel kerékpározó 
felnőttek közlekedésük során a gyermekek előtt haladva 
vesznek részt a közúti forgalomban. A jogszabályokban 
meghatározottakon túlmenően fontos, hogy a balesetve-
szély kialakulását megelőzve a felnőttek a kerekpározás 
során a gyermekek mögött haladjanak és ezáltal őket figye-
lemmel kísérve az adott közlekedési szituációnak megfelelő 
instrukciókkal lássák el őket a szabályos és biztonságos köz-
lekedés segítése érdekében.

Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

Hirdetés

MOGYORÓDI  
ÉLELMISZER ÜZLETÜNKBE 
SZAKKÉPZETT ELADÓT ÉS 

MEGVÁLTOZOTT  
MUNKAKÉPESSÉGŰ 

DOLGOZÓT  
FELVESZÜNK! 

 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:  

a boltvezetőnél (Mogyoród, Gödöllői út 27-29.), 

vagy a Gödöllő COOP Zrt. központjában: 

Cím: 2100 Gödöllő, Körösfői u.34.  

Tel.: 28/430-780 

E-mail: godcooptit@vnet.hu 
 

 

MOGYORÓDI  
ÉLELMISZER ÜZLETÜNKBE 
SZAKKÉPZETT ELADÓT ÉS 

MEGVÁLTOZOTT  
MUNKAKÉPESSÉGŰ 

DOLGOZÓT  
FELVESZÜNK! 

 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:  

a boltvezetőnél (Mogyoród, Gödöllői u. 29.), 

vagy a Gödöllő COOP Zrt. központjában: 

Cím: 2100 Gödöllő, Körösfői u.34.  

Tel.: 28/430-780 

E-mail: godcooptit@vnet.hu 
 

 

Anya!                 
Nekem kellene 

elől 
mennem,hogy 

útközben  
mindig láss! 
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Az idősek egy élet munkája árán megszerzett javaikat féltik, s várják a hatékony rendőri
 intézkedések által biztosított nyugalmat, a félelem nélküli nappalokat és éjszakákat.

Közbiztonsági fórum Kerepesen
Az utóbbi időszakban szapo-
rodtak a vagyon elleni bűn-
cselekmények Kerepesen. 
Többen a károsultak közül a 
Gödöllői Rendőrkapitányság 
felé is megfogalmazták kri-
tikájukat. Franka Tibor pol-
gármester a helyzet tisztázá-
sára és a lehetséges megoldás 
keresésére lakossági fórumot 
szervezett, melyre meghív-
ta Ignéczi József őrnagyot, a 
kistarcsai rendőrőrs vezető-
jét és a Gödöllői Kapitányság 
vezetőjét, Bozsó Zoltán dan-
dártábornokot, hogy a lakos-
sági panaszokkal személyesen 
szembesülhessenek, s adjanak 
választ azokra. A rendőri ve-
zetők vállalták a részvételt a 

június 20-ára tervezett talál-
kozóra, bár végül dandártá-
bornok úr helyett Farkas Imre 
ezredes, kapitányságvezető 
helyettes képviselte a Kapi-
tányságot. Természetesen je-
len volt Kerepes egyik körzeti 
megbízott rendőre, a polgár-
őrség vezetője, a közterület 
felügyelő és a képviselő-testü-
let nagy része.
A lakosság részéről is többen 
eljöttek elpanaszolni, milyen 
kiszolgáltatottnak érzik ma-
gukat a betörésekkel, a tolva-
jokkal szemben, akikről hiába 
tudják, miben sántikálnak, 
nem tehetnek semmit, s a ren-
dőri intézkedéseket is elégte-
lennek tapasztalják. Tudjuk, a 
magyar törvények sajnos nem 
elég szigorúak, sokszor olyan 
érzésünk van, mintha a be-
csületes, vétlen embereknek 
el kellene viselniük a dologta-
lan, bűnözésből élő személyek 
zaklatását, az okozott károkat, 
a saját tulajdon megvédésé-
nek lehetősége nélkül, s egy 
folyamatos fenyegetettségben 
élhetik le életüket. Hiányzik 
az elrettentés, a gyors, ún. 
forrónyomon történő bűnül-
dözés, nehézkes sok esetben a 
rendőrséget telefonon elérni, 
stb.
 Farkas Imre ezredes elismer-
te, hogy a korábban bizako-
dásra okot adó eredmények, 
azaz a bűnesetek számának 
csökkenése Kerepes vonatko-

zásában megállt, sőt ismétel-
ten emelkedett. Franka Tibor 
polgármester szorgalmazta, 
hogy a rendőrség legyen ha-
tékonyabb, gyorsabb és ered-
ményesebb, mert nekik van 
joguk és lehetőségük a bűnö-
zést fékezni, visszaszorítani. 
A város - lehetőségei szerint 

- ehhez minden segítséget 
megad a rendőröknek. Azt 
nem tudjuk, mit tud lépni a 
rendőrség, de legalább szem-
től szemben hallhatták a lako-
sok véleményét a tűrhetetlen 
állapotok miatt, s fokozott 
figyelemmel kísérik majd a 
kerepesi eseteket.

Néhány elkeseredett hozzászóló

Bakai Kálmán ismertet néhány esetet,
amikor szerinte a rendőrség 
nem állt a helyzet magaslatán

Akik eljöttek erre a szembesítésre
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OVI-híradó

Vásároljon közvetlenül a gyártótol! 
Nyomtatókazetták, tonerek, tintapatronok 

kedvező árakon minden tipushoz, illetve 
vállaljuk nyomtatók másológépek 

forgalmazását, bérbeadását és szervizelését is! 
Nyomtatovásárlás esetén ingyenes szaktanácsadás, a késöbbi horrorisztikus 

tonerköltségek elkerülése végett! Mailen vagy telefonon kérjen ajánlatot most, 
azonnal válaszolunk: 

nyomtatastechnika@gmail.com • tel.: +36 30 933-0653

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!

Csicsergő óvoda
 
Május 17-én a „Biztonságos óvoda” 
nevű kezdeményezés keretében játékos 
előadáson vettek részt a Fecske csopor-
tos gyerekek.
Az ML ENERGY KFT által kiírt pályáza-
ton a Csicsergő óvoda 8 tálca XixoIce 
teát nyert a 2016. június 11-én megtar-
tott juniálisra. ¬A segítséget ezúton is 
köszönjük.
Újra eltelt egy nevelési év. Óvodásaink 
sokat nőttek és fejlődtek ez idő alatt. A 
kiscsoportosaink igazi óvodásokká cse-
peredtek, nagycsoportosaink pedig már 
az iskola felé kacsingatnak. 
A 2015-2016-os nevelési évet mind-

en csoportunk egy kis évzáró műsorral 
búcsúztatta, amiben kicsik és nagyok 
megmutathatták, hogy mit tanultak az 
elmúlt évben. Az előadásokra nagy lel-
kesedéssel készültek és gyakoroltak a 
gyerekek. 
Június 9-én a Süni és a Mazsola csopor-
tosok, 10-én a Teknős és a Csiga csopor-
tosok adták elő évzáró műsorukat.

Június 11-én délelőtt a Méhecske, Fec-
ske, Mókus és Delfin csoportos gyer-
ekek várták családjukat az óvodába, 
hogy bemutassák évzáró műsorukat és 
elballagtassák az iskolába készülőtár-
saikat. 
Június 11-én délután pedig a már 
hagyományosnak számító juniális-
ra vártuk óvodásainkat és családju-
kat. A szabadtéri programot az idő-
járás megzavarta, így az ugrálóvárat 
és a pónilovaglást az eső elmosta, de 
néhány programot meg tudtunk tar-
tani az óvoda épületében a kicsik nagy 
örömére. A büfé bőséges sütemény és 
üdítőellátásáról a szülők, nagyszülők 
gondoskodtak, amit ezúton is 
szeretnénk mindenkinek megköszönni. 
A nyári szünetre pedig mindenki-
nek jó pihenést és kellemes időtöltést 
kívánunk!.
 

Meseliget óvoda
 
Óvodánk udvarán a játékokat a gyer-
ekek biztonsága érdekében a tavasz 
folyamán átvizsgálták. Ennek ered-
ményeként megújult a lovacska, a kis-
vonat és a babaház, valamint új fes-
tékréteget kapott néhány fajáték.
Halacska csoportosaink az óvoda ud-
varán az elbontott homokozójuk helyén 
egy új, árnyékolóval ellátott homokozót 
vehettek birtokba. 
Reméljük, az elbontott mászókák bev-
ételét gyarapítva, hamarosan pótolni 
tudjuk a hiányzó játékokat!
Pillangó csoportosaink részt vettek a 

„Biztonságos Óvoda” foglalkozásán, 
ahol játékos keretek között ismerked-
hettek a veszélyhelyzeteket elkerülő 
technikákkal, a biztonságos élet sz-
abályaival, teszteket, feladatlapokat old-
hattak meg.
Katica csoportosaink az évzáró után 
nagy lelkesedéssel készültek a felkérésre, 
hogy egy kis műsort adjanak elő a Szilasi 
Családi napon!
A gyerekek nagyon ügyesek voltak 
élvezték a szereplést és a különböző pro-
gramokat.
Külön köszönjük azoknak a családok-
nak, aki segítségünkre volt a felkészülés-
ben és elhozták csemetéiket a fellépésre!
Mindenkinek nagyon jó pihenést és 
sok-sok, családjával együtt töltött napot 
kívánunk a nyárra!
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200 diák lubickolt az Aquarena Csúzdaparkban
Az iskolai évzárót követően – már lassan szokás szerint – a 
diákok java része ellátogatott a mogyoródi csúszdaparkba, ta-
náraikkal, tanítóikkal együtt. Franka Tibor polgármester ez 
évben is kijárta, hogy az Aquarena ingyen fogadjon 200 főt, 
ezen a szép nyári napon, köszönet ezért a nagyvonalú, közel 1 

millió Ft-os támogatásért Bán Tamás ügyvezető úrnak. A gye-
rekek és kísérőik szabályosan, karszalaggal jutottak be a strand 
területére, amint az fényképeinken is látható. Érdekesség, hogy 
a jegyszedő fiatalok közt is akadt egy kerepesi, aki nyári diák-
munkában dolgozott éppen ekkor ott.
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ben itt most nem elöljárók, hanem a beöltözött gyerekek kaptak 
helyet. A sorban Péteri, Aldebrő, Kerecsend, Nagybörzsöny, Bu-
daőrs, Csömör, Vecsés, Nagytarcsa, Gödöllő, Jászfényszaru, Iklad, 
Budapest, sőt Győr „svábjai” is részt vettek, de a helyi csoportok, 
mint a Pávakör, a Lilaakác, az Countrys, az Aranyeső és a „Nyu-
szis” tagok is velünk tartottak. Még Passauból is érkeztek felvonu-
lók. 

A menet nem szokványosan, hanem a Szabadság úton, a Pat-
kócsárda felé tartott. Ott a felvonulók, Ferenczi Lajos jóvoltából 
hűsíthették szomjukat üdítővel, vízzel, borral, hosszúlépéssel. 

A Madarász utcáról a Mező utcai helyszínre vonultunk, ahol 
a fő támogatónk, Kerepes Város nevében, Liptay Gábor képvise-
lő kiváló beszédét halhattuk. A megnyitót Springer Friedrich, az 
NÖK elnöke tartotta. A menet alatt, majd a megnyitót követően a 
Heimattöne Svábzenekar játszott. A koktél trióvá duzzadt, a kere-
pesi Duó zenélt éjfélig. Közben Szántó Zsombor, iskolánk diákja 
szép verset mondott németül, Keresztessy Ildikó és a sztárvendég 
Peller Anna pedig énekelt nekünk.

A legjobb ötleteket - ruhákat díjazta az NÖK. Sajnos saját ré-
szünkre, tagjainknak nem adhattunk díjat, pedig megérdemelték 
volna, a 300 évvel ezelőtti viseletükért.

A rendezvény alatt, az NÖK busza folyamatosan közlekedett 
Kerepesen. Ételt, italt a megújult Arany Patkó éteremtől kaptunk. 
22 óra előtt a tűzijátékban a Tornádó 200 Kft felajánlásából gyö-
nyörködtünk, ami ha valakinek kellemetlenséget okozott, ez úton 
kérek elnézést. A rendezvényen jó hangulatban, mindenki nagyon 
jól szórakozott. A több száz résztvevős eseményt az ÉMNÖSZ 
és az EEMI pályázati forrásából, a Kerepesi Német- és a telepü-
lési Önkormányzat támogatásával sikerült létrehoznunk. A rö-

vid idő alatt, de kis pénzből szervezett 
rendezvén, fantasztikusan jól sikerült. 
Köszönet a kerepesi német csoportnak 
és segítőiknek, a KFT-nek és a Művelő-
dési Háznak, a közterületeseinknek, és 
persze a rendőreinknek, a Tóth & Tóth 
pékség-nek, továbbá mindenkinek, aki-
ket név szerint most nem is tudnék fel-
sorolni. 

Alighogy ennek a rendezvénynek 
vége, már készülünk az idei augusztusi 
gyermektáborra, melyre már március-
ban szinte minden hely betelt.

Schwabenzug 
– Sváb Anzúg?

Nem kisebb dologra készültünk, mint hogy eljátsszuk néhány jelenetében, a 300 évvel ezelőtti betelepülést Kerepesen. A Váradi 
Káptalan egyházi birtokára, feltehetően a váci egyház közreműködésével, számos német család érkezett az 1700-as évek elején. 
Ez adta az apropóját, hogy egy reményeim szerint hagyományteremtő fesztivált rendezzünk, július 9-én. A szervezést az NÖK 
koordinálta, de a megrendezést idén a Kerepesi Német Kultúregyesület végezte.

Elmondhatatlan sokfelől érkeztek meghívott, vagy csupán ér-
deklődő résztvevők. A korhű kosztümök mellé, a Péteriek még 
egy kézzel húzható szekeret is hoztak magukkal. A kerepesi svá-
bok közül is, sokan beöltöztek a régi ruhákba. 

A három nyelven elhangzott mise, a szlovák telepesekre is 
utalt, a rendezvényen részt vevő felvidéki vendégek örömére. Le-
hetett németül, szlovákul és természetesen magyarul fohászkod-
ni. A szentmise után, Lencse Balázs kántor játszotta el Schleret 
Péter szerepét aki az 1700-as években volt itt pap. „Megáldotta a 
jövevényeket”, akik hazára leltek Kerepesen. A kisbíró, Lányi Atti-
la kidobolása és összekötő szövege mellet szedte rendbe sorainkat. 

A menet élén, Bíró Karcsi barátunk lovas fogata haladt, mely-
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Országos Szlovák Nap Alkáron - Mátraszentimrén
Az idei évben, immár 20. alkalommal került megrendezésre július 2-án az Országos Szlovák Nap Alkáron (Mátraszentimre), 
ahol képviseltette magát Magyarország összes szlovák régiója, valamint a politika és a kultúra képviselői is jelen voltak.
A 21 éves Országos Szlovák Önkormányzat (OSzÖ) közvetlenül a megalakulása után hozott határozatot arról, hogy minden 
évben megtartják a Magyarországon élő szlovákok napját és ezt a szent Cyril és Metód napjára szervezik, amely Szlovákiában 
állami ünnep. Az ünnepet minden évben más-más szlovákok által lakott körzetben tartják.

Az ünnepséget Hollerné Racskó Erzsébet az Országos Szlo-
vák Önkormányzat elnökasszony nyitotta meg ahol felelevení-
tette a 18. századi szlovák és német betelepedést az elnéptelene-
dett magyar falvakba. Fuzik János a magyarországi szlovákok 
szóvivője és az Országgyűlés Nemzetiségi Bizottságának elnö-
ke arról beszélt, hogy az Országgyűlésben nagy hangsúllyal ér-
vényesítik a nemzetiségek érdekeit, például, a támogatásokat az 
előző évekhez viszonyítva sikerült felemelni a duplájára.

A gálaműsort ökumenikus Istentisztelet előzte meg, melyet 
Dobrák Gábor római katolikus atya, Molnár Iván evangélikus 
lelkész és Kecskés Gabriel görög katolikus lelkészek konceleb-
ráltak. Az Istentisztelet a szlovák és a magyar himnusszal zá-
rult, melyet az „Ozvena” budapesti kórus adott elő.

A rendezvényen több díj is átadásra került, többek között 
a nagytarcsai Galántai Marikának, a „Szlovák Nemzetiségért” 
díjat adományozta az OSzÖ testülete a Nagytarcsán végzett 
munkájáért. Ő alakította meg a „Venčok” asszonykórust, éve-
kig táncolt a nagytarcsai táncegyüttesben, megszervezte a ha-

gyományos tarcsai ételeket főzők klubját, a „Varečka Klub”ot, 
eredeti képek alapján kiadták a „Nagytarcsa képekben” köny-
vet, hosszú évekig vezette a helyi szlovák önkormányzatot. A 
díjhoz mi is szívből gratulálunk!

A 2016. évi országos szlovák napon KEREPES képviselte a 
Pestvidéki Szlovákok Egyesületét, a DOLINA-t. Nagy megtisz-
teltetés ez városunknak! A DOLINA sátorban minden Kere-
pesről szólt, a kiállított viseletes babák, az eszközök, a Kerepes 
könyvek, a vendéglátás stb.

A gálaműsort a Kerepesiek nyitották meg. A Kerepesi Ha-
gyományőrző Pávakör Egyesület átvette a „Lami István” díjat, 
melyet az Országos Szlovák Önkormányzat alapított és azok az 
együttesek kaphatják meg, akik a Szarvason rendezett „Tánc-
forgatag” minősítő versenyen egymás után háromszor értek el 
„Arany” minősítést. Ezzel a Kerepesi Hagyományőrző Pávakör 
Egyesület véglegesen megkapta az „Arany” minősítést! A díjat 
az Országos Szlovák Önkormányzat nevében Hollerné Racskó 
Erzsébet elnök asszony és a Magyarországi Szlovákok Kultu-
rális Egyesülete nevében Király Katalin igazgató adták át. A 
Pávakör nevében Zombori Hubertné elnök asszony, a Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat nevében Kiss Károly elnök vették 
át. A díjátadás után a csoport előadta a „Farsangi menyecske-
emelő” koreográfiát, mely nagy sikert aratott a közönségnél. 
Az arany minősítést 2011-ben, 2013-ban és 2015-ben érdemel-
ték ki.  

A műsor befejezéseként bemutatták a szlovák nemzetiségi 
viseleteket és nem utolsó sorban a kékfestő anyagból készült 
ruhákat. A kerepesi kékfestő különösen tetszett a közönségnek 
a gyakorlatiassága miatt.

A vendéglátáshoz Kiss Károly elnök egy nagy üst vaddisz-
nópörkölttel járult hozzá, ami mindenkinek nagyon ízlett és 
el is fogyott az utolsó kanálig. Az országos szlovák nap kiadós 
záporral zárult.

Köszönet a Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egyesület-
nek és a Kerepesi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak a 
rendezvényen mutatott sikeres részvételéért. 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes

Kiss Károly elnök

Kerepesiek a Lami István díjjal
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A miheztartás végett hulladékkezlő a szemétégető álneve. Jól 
írta a Polgármester: Kerepes város Önkormányzatát senki 
nem kereste meg azzal, hogy itt hulladékkezelőt óhajt építeni. 
Evvel szemben:
Aláíró lap:
Megrendelő: Kerepes Város Önkormányzata 2016 március. 
Képviseli: Franka Tibor polgármester.
Nehogy még egyszer a Polgármester úr butaságok terjeszté-
sével hablatyoljon, három eddig előterjesztett határozatból 
idézek, másolom szó szerint: Hulladékkezelőt kívánnak meg-
valósítani. Március 8.      
Hulladékkezelő létesítését. Május 10.
Hulladékkezelő létesítését. Június 28.             
Átminősítés neve: hulladékkezelő!

Két népszavazási kezdeményezést elutasított a Helyi Választási 
Bizottság. Íme, a kérdések:
„Egyetért-e azzal, hogy Kerepes Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete vonja vissza határozatát a Kerepes város 
területén megvalósítandó hulladékkezelő támogatásáról?”
„Akarja-e Ön. hogyKerepes Város területén hulladékkezelő 
létesüljön?
A HVB szerint a kérdések nem egyértelműek, a választópolgá-
rok számára megtévesztőek.
Mind a két döntés elolvasható a Kerepes Város honlapján.
Eddig két lakossági fórumon a résztvevők egyértelműen eluta-
sították a szemétégető építését. További fórumokat szervezek 
a Város több pontján, hogy minél több lakos elmondhassa vé-
leményét. Természetesen készülök beadni egy harmadik kér-
dést. Nem adom fel, az embereknek joga van a véleménynyil-
vánításra. Végezetül a zöld szervezetek véleményéből:                                                               
„Az állásfoglalást kiadó szervezetek tiltakoznak a konkrét ma-
gyar égetőmű-tervek ellen is. “Miközben az ország egyetlen 
kommunális égetője, a rákospalotai sem használja ki kapacitá-
sait, a kormány uniós közpénzből tervezi a Dél-Pesti Fővárosi 
Hulladékhasznosító Mű II. ütemét. Ugyancsak problémás a 
Kerepesi égetőmű terve is, amely megépülése esetén szintén 
évtizedeken át veszélyeztetné az érintett agglomerációban élő 
lakosság egészségét és környezetét” - tette hozzá Botár Alexa.
A HUMUSZ Szövetség, a Greenpeace és a Magyar Termé-
szetvédők Szövetsége olyan hulladékgazdálkodási rendszer 
kialakítását támogatja, amely a csővégi megoldások helyett a 
hulladékos hierarchia felsőbb szintjeit fejleszti. A zöld szer-
vezetek azt kérik, hogy készüljenek el a hulladékgazdálkodási 
tervekbe integrált területi hulladék megelőzési programok és 
azok valósuljanak is meg. A hulladékégetők jelenleg tervezett 
térnyerése és azok kormányzati támogatása helyett a döntés-
hozók koncentráljanak a szelektív gyűjtés mennyiség - és mi-
nőségbeli fejlesztésére, dolgozzanak ki újra használatot nép-
szerűsítő rendszereket pl. újra használati központok, betétdíj, 
valamint a hulladékcsökkentést támogató szemléletformálási 
programokat.”

Tisztelettel: Gombkötő Róbert képviselő

Szavazgassunk, ha lesz miről!
Szavazni arról lehet, ami konkrét beruházásként a várost érin-
ti. Nos, Gombkötő úr - MSZP, DK, stb. indíttatással - mégis 
a nincs-ről fórumozik, meg népszavazással riogat. Kezdemé-
nyezését nem csak a Helyi Választási Bizottság, hanem már a 
Pest Környéki Törvényszék is elutasította. 

A Képviselő-testület arról döntött, hogy egy adott területet 
lehetséges-e a törvényi eljárások után ipari övezetté nyilvání-
tani, ahol például termelő üzem, raktárbázis, vagy éppen hul-
ladékkezelő is létesülhetne. Mindez elsősorban azért történik, 
hogy a kerepesi lakosság megadóztatása helyett az iparűzési 
adóbevétel növeléséből fejlesszük a várost. Ne az embereket 
nyúzzuk, hanem a beruházók termeljék ki a szükséges össze-
geket adójukkal.
Mi ebben a bűn? Az más kérdés, ha majd konkrét ajánlattal 
keresnek meg bennünket, például egy hulladékkezelő mű léte-
sítésével. Eddig azonban sem ezzel, sem más beruházási aján-
lattal nem keresték meg a várost. Nem is tehetik, hiszen még 
azt sem tudjuk, lehetséges-e a területen ipari beruházást léte-
síteni. Ha lesz megkeresés, a lakosság véleménye nélkül nem 
döntünk. Ha kell, a népszavazástól sem zárkózunk el. 
Akkor ki hablatyol itt kedves Gombkötő úr? Esetleg Önök 
hablatyoltak, amikor szegfűs színekben vezették 2006. előtt 
Kerepest. Hablatyoltak, de nem fejlesztettek. Mi 146 millió Ft 
hiánnyal vettük át a vezetést Önöktől. Azóta több mint 2 mil-
liárdot fordítottunk a városra, a számlánkon pedig plusz 150 
milliót tartunk, nem mínusz 146 milliót. Most ellenzékben 
tetszenek hablatyolni, és megint a fejlődés ellen. Ej, ej, no…

Franka Tibor polgármester

Lesz-e népszavazás
a még nem létező szemétégetőről?

Otthoni pénzkereset!
CD-lemezek csomagolása stb.

érd: 06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu 500 Ft/min+Áfa, 

06-209104517)
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MESEHŐSÖK
- itthon, és máshol -

És akkor jöttek a szörnyek egy sötét 
éjszaka, vállukon volt a bacilus tarisznya. 
Aztán sietve megfertőzték a világot libe-
ralizmussal. Tették ezt kártékony mese-
hőseink, - a patások. Ezzel megkezdő-
dött a többé-kevésbé rendezett világunk 
hanyatlása. - Olyan ez, akár egy rém-
mese, pedig nem az. Sajnos, ez maga a 
valóság, hiszen felgyorsult életünk kom-
munikációs kellékeinek segítségével im-
már fotelból követhetjük, miként pusztul 
tágabb hazánk: Európa. A lassan ele-
nyésző világunk látványosságai - turisz-
tikai szempontból – sem olyan vonzóak 
már, mint régen. Teljesen nyilvánvaló, 
hogy ez a hazánkkal szemben különösen 
rosszindulatú társaság a széthullás felé 
vezeti Európát. Néhány vezetőjének az 
életútja a liberális gyökértelenség ijesz-
tő mélységeibe vezet. És egy igazán ré-
mes történet lett a BREXIT népszavazás, 
amely áldemokrata bohózattá silányult. 
Mivel a kommunikációs technológia ál-
talában mindegyikünk otthonában jelen 
van, ezért szinte mindenről tudhatunk 
már, főképpen az internet segítségével. 

Kijelenthető, hogy az elektronikus 
média, mint új hatalmi ág, döntő sze-
repet kap informálásunkban, és félre-
vezetésünkben. Természetesen a patás 
mesehősök lebuktatására is alkalmas az 
internet, hiszen most már olyasmit is 
láthatunk és tudhatunk róluk, amit ők 
nem igazán szeretnének. Elődeink ránk 
hagyták az évszázadok alatt kialakult 

kultúránkat, anyanyelvünket, az erköl-
csi értékrendet, és múltunk emlékeit, de 
mi láthatóan veszni hagyunk mindent. 
Lassan az idő végtelenébe tűnik el min-
denünk, ami igazán fontosnak számít. 
És már nincsen hely, ahova tovább hát-
rálhatunk. Képzeletben gazdag rémhír 
gyárosok uralják az egész balos médiát, 
akik rendre a spekulánsok pénzelte li-
liputi pártok nemritkán gusztustalan 
vezetőit mutogatják, mint alternatívát. 
Az egyik ilyen törpepártot vezető, Sz. 
V. You Tube-on elérhető jelenete is jól 
tükrözi a beteges miliő rémes szereplő-
it. Aki azt megnézi, sohasem felejti. Az 
is világos, hogy akik idegenekkel akar-
ják elárasztani hazánkat, azok árulók. 
Féltem Európát, féltem Magyarországot, 
és benne Kerepest. Tudjuk, hogy a zene, 
az irodalom, vagy éppen a sport össze-
hozza az embereket. Ez tény. Ezért szinte 
felfoghatatlan számomra, hogy a nemze-
ti futball válogatottunk ellen hogyan le-
het - magyarként – drukkolni. (- például 
Farkasházy, Dániel, Szanyi, stb..) Talán 
ők nem is magyarok, csupán valamilyen 
állampolgárok? Vagy valami ilyesmik. 

Vajon ezek, távol a hazától átélték 
egyszer is az anyaföld különös vonzását? 
Hallottak már a hazaszeretetről? Éreztek 
már honvágyat? Nem hiszem. - Emlék-
szem, sok-sok évvel ezelőtt jártam az 
Eiffel tornyon, és akkor ott a magasban, - 
messze a hazától -, még erősebben érez-
tem, hogy magyar vagyok. Vajon miért? 

Azt sem értem, hogy európai országok 
nemzeti tizenegyeiben miképpen lehet-
nek egy másik földrészről származó játé-
kosok? Miként lettek ezek az egyébként 
kiváló afrikai labdarúgók francia, vagy 
angol nemzetiségűek? Egyáltalán, elhi-
szi valaki, hogy ezek a játékosok szívből 
énekelik a himnuszt? Ugyan. Így aztán 
sikerült az elsősorban anyagiak által mo-
tivált klubcsapatok szintjére süllyeszteni 
a nemzetek közötti vetélkedést. - És, ha 
valaki itthon, Kerepesen előszeretettel 
fényképezget a Szent Anna templomban, 
attól azért még nem lesz hívő, vagy ha 
éppen valaki más felveszi az angol állam-
polgárságot, attól még nem válik angollá. 
A hulladékot feldolgozó üzem esetleges 
létesítése ellen erőltetett, - sanda szándé-
kot sejtető - népszavazási törekvés pedig 
a szépen gyarapodó Kerepes érdekével 
ellentétes, hiszen valamilyen adókivetés 
helyett az ipari adó bevétel mégiscsak 
jobb, mivel az elvárt fejlesztésekhez pénz 
kell. Ez ennyire egyszerű.

Kánikula van, kiszáradt földet ko-
pogtat az éhes rigó, és üres pókhálók 
feszülnek a forró szélben. A rövid, ide-
gesen mozgó árnyékok alatt a nyár pa-
zarló melege az úr. Átfutva fenti sora-
imon megállapítom, hogy ez az írásom 
is a minket fojtogató, álnok világ egyféle 
kórképe. Egy rémekkel teli mese nyári 
tünemények, csicsergő madarak és kósza 
felhők nélkül.

Kovács Ferenc

„Hangya terasz” 
Egy szabadtéri vendéglátóhely és rendezvényhelyszín 

Mogyoródon 

Május 18. napján megnyitotta kapuit Mogyoród legfia-
talosabb szabadtéri vendéglátóhelye, a „Hangya terasz”, 
melyet a Mogyoród Turisztikai Kft üzemeltet.

A hely megnyitásával lehetőségük van egy kulturált, 
minden igényt kielégítő helyen találkozni, vagy akár 
egy jó meccset sörözgetéssel egybekötve megtekinteni, 
ilyen volt a foci Európa Bajnokság. Csocsó és darts is 
várja a kedves vendégeket. 

A terasz a hét öt napján tart nyitva: szerdán, csütörtö-
kön és vasárnap 17:00-22:00 óra között, pénteken és 
szombaton 17:00-24:00 óra között, Mogyoród központ-
jában, a Dózsa György út 25. sz. alatt.

Térjen be hozzánk és legyen a vendégünk!
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RICHTER
EGÉSZSÉGVÁROS

Egészség ezreknek, milliók a kórháznak
Az Egészségváros Programot 2009-ben indította útjára a Ri-
chter Gedeon Nyrt. a hazai lakosság számára egészségügyi 
köznevelő szándékkal. Összhangban a Társaság eddigi társa-
dalmi felelősségvállalás terén tett tevékenységeivel, a prog-
ram a lakosság prevenciós szemléletének és az egészségtuda-
tos gondolkodásának kialakítását, elmélyítését célozza meg. 
Mindemellett az Egészségváros Program keretében társadalmi 
összefogással segíti a hazai kórházak működését.
A Richter Egészségváros nagyvárosokban meghirdetett ingye-
nes családi programsorozat szűrésekkel, egészségügyi tanács-
adással, ismeretterjesztő előadásokkal, fitnesz-, torna- és csalá-
di programokkal, színpadi műsorral fiataloknak, felnőtteknek 
és időseknek egyaránt.

A Richter Egészségváros Program hangsúlyozza az egyén fe-
lelősségét és szerepének fontosságát egészségi állapot megőr-
zésében. Arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyéni életmód 
legalább 40%-ban befolyásolja az életkilátásokat. Az egészsé-
ges életmódról azonban nem elegendő csak azt tudni, hogyan 
kellene folytatni, hanem az egészség megőrzéséért tenni is kell. 
Programunk arra igyekszik rávenni az embereket, hogy minél 
többen tegyenek erőfeszítéseket a megelőzés érdekében. Az 
egészség ne csak akkor váljék értékké, ha már betegségről be-
szélünk. Az egyén egészsége az őt körülvevő családnak, és a tá-
gabb értelemben vett közösségnek is érdeke. A Richter Egész-
ségváros Program az egyéni késztetést egy jótékony közösségi 
ügyhöz kapcsolva igyekszik serkenteni, és felelősségtudatossá 
tenni.

A Richter Egészségváros Programban mindenki egyszerre 
tehet valamit saját maga egészségéért és városa egészségügyé-
nek fejlesztéséért. A Richter ennek érdekében helyszínenként 
2.000.000 Ft alapadományt ajánl fel a helyi kórház számára, 
amelyet minden résztvevő az elvégzett szűrővizsgálatok, meg-
hallgatott előadások, tanácsadások, tornák után kapott pon-
tokkal növelhet. Minél aktívabban cselekszik valaki a saját 
egészsége érdekében, annál nagyobb mértékben járul hozzá a 
helyi kórház, azaz kórházának fejlesztéséhez a Richter adomá-
nya által.
Az Egészségváros rendezvényen aktívan résztvevő lakosok 
által kis füzetecskében gyűjtött és a rendezvény végén leadott 
gyűjtőlapban szereplő adománypontok forintosított szorzata 
egészíti ki az alapadomány összegét, amely a nap végén kerül 
átadásra. Így mindenki jól jár: a sok ezer résztvevő egészsége 
sok millió forintot jelent a kórházaknak.

Az egész napos eseményen prosztata- (PSA) szűrést, csontrit-
kulás-csontsűrűség mérést, koleszterin- és vérnyomásmérést, 
szív-és érrendszeri kockázatfelmérést, asztma szűrést, érszű-
kület vizsgálatot, illetve köröm- és bőrgomba szűrést végeztet-

hetnek el a rendezvényre látogatók. A szűrővizsgálatok mellett 
az egészségügyi tanácsadásokon memóriazavar, szorongás és 
depresszió, nőgyógyászati és kardiológiai témában felmerülő 
kérdésekre kaphatnak választ, de dietetikus és gyógytornász 
is rendelkezésre áll egész nap. Emellett óránként gyógytorna 
gyakorlatokat tanulhatnak és végezhetnek az érdeklődők, il-
letve elsősegélynyújtás bemutatón és oktatáson, patikai „Ön 
kérdez, a Richter válaszol!” tanácsadáson is részt vehetnek, 
melynek során a patikákban is népszerű testtömegindex mé-
rést is elvégezhetik az egészségükért és kórházukért minél töb-
bet tenni akarók.

A Richter Egészségváros Program sorozat keretében eddig 50 
helyszínen, a Richter alap felajánlását 124 ezer résztvevő össze-
sen 125 millió Forinttal egészítette ki pusztán azzal, hogy részt 
vett az egészségügyi szűrővizsgálatokon, előadásokon vagy 
tanácsadásokon, így az 50 kórház összesen 225 millió forint 
támogatást kapott a gyógyszergyártótól a helyi lakosság saját 
egészsége érdekében tett lépéseinek eredményeképpen.

EGÉSZSÉG, DERŰ, 
ÉLETERŐ
Adj magadnak esélyt, hogy megtapasztald a természetes 
testtartás, légzés, mozgás mindennapi életedet segítő 
hatását!

Ingyenes Etka Erőgyűjtő foglalkozások augusztusban!

Közösségi Ház Szilasliget
AUGUSZTUS 30. KEDD 08:30-10:00
SZEPTEMBER 01. CSÜTÖRTÖK 08:30-10:00

Royal Station Kerepes
AUGUSZTUS 29. HÉTFŐ 18:30-20:00
AUGUSZTUS 31. SZERDA 18:30-20:00

Minden régi és új érdeklődőt várok szeretettel,

Miklós Erika                                                    
                    
az Erőgyűjtő Módszer vezető oktatója
egészségtan tanár
tel.:0036-30/359-6053
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Kézilabdás sikerek
Sikeres szezont zárt általános iskolánk csapata a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) „Kézilabda az 
iskolában” program keretében. Erről kérdeztem Földesdi Máriát, testnevelő tanárt és a csapat edzőjét.

Hogyan kezdődött a kézilabda program az iskolánkban?
Az egész úgy indult, hogy tavaly elkezdte a kézilabdázást az egyik 

kollega, de ő tavaly nyáron elment. Ráadásul ő felsősökkel foglalko-
zott, ami azért lényeges, mert az országos „Kézilabda az iskolában” 
program - amire te is többször felhívtad a figyelmem - alsósoknak 
szól, 8-10 éveseknek. A program keretében lehetett nevezni az orszá-
gos bajnokságsorozatra.

Mik voltak a Szövetség feltételei, hogy ezt a lehetőséget biztosít-
sák az iskolánk számára?

Országosan 100 iskola vehet részt ebben a programban, vagyis az 

hogy egyáltalán be tudtunk ebbe kerülni, egy igen nagy dolog. Felté-
telként volt szabva az iskolai tornaterem megfelelősége és egy olyan 
testnevelő tanár, akinek van kézilabdás múltja.

Ezek szerint neked volt!?
Igen, 10 évesen kezdtem a kézizni és rögtön igazolt játékos let-

tem. 19 évesen mutatkoztam be az NB1-ben. 26 évesen hagytam 
abba egy sérülés miatt, ekkor jelentkeztem a Testnevelési Főiskolára.  

Hogyan zajlott ez a bajnokság?

A második félévben indult a sorozat, a három alkalom 11 
meccsből állt. Voltunk kétszer Budapesten és a Balatoni záró 
tornán (itt készültek a felvételek), melyekből kettő két napos, a 
balatoni ott alvós volt. Az utazás, szállás és étkezés költségeit az 
MKSZ állta. Veresegyházra is meghívtak minket, oda a szülők 
vitték le a csapatot a tornára és másodikak lettünk. 

Kik vehettek részt a bajnokságsorozatban?
Azok a tanulók, akik részt vettek az edzéseken, ők kaptak 

játékengedélyt a Szövetségtől. Menet közben nem lehetett jelent-
kezni. A program indulása előtt a szülőket értesítették, és elfo-

gadták a szövetség feltételeit.
Milyen eszközöket kaptak a 

program keretein belül?
A szövetségtől kaptunk 

bójákat, koordinácós létrát, 
egyensúlyfejlesztő eszközöket, 
kapukat, szivacs és normál ké-
zilabdákat, valamint komplett 
szerelést.

Milyen eredményeket sike-
rült elérni az első idényben?

Mi 11 mérkőzésből 9-et 
megnyertünk. Mivel nem volt 
tabella, én számoltam ki, hogy 
ezzel másodikak lettünk orszá-
gosan. Ez is mutatja, hogy mi-
lyen jó érzékük van a kerepesi 
gyerekeknek a kézilabdához.

A gyerekek hogyan fogadták 
a lehetőséget, az edzéseket és a 
tornákat?

Az országos versenyzési le-
hetőség összehozta a csapatot, és 
a tanulók nagyon szorgalmasan 
jártak az edzésekre még a taní-
tási időn túl is. Az is mutatja el-

kötelezettségüket, hogy csak igazolt betegség miatt maradtak el 
edzésről. Várták a mérkőzéseket, és nagyon tudatosan készültek 
rájuk. Az utazást és a tornákat is nagyon élvezték, kifejezetten 
figyelték a többi csapat meccseit is. A Balatonon is nagyon jó volt 
a hangulat és az összetartás. Megszerették ezt a sportot és a csa-
patot. Jövőre is szeretnénk rész venni a sorozatban, a tanév elején 
várom is a gyerekek jelentkezését.

Farkas Domonkos

Kerepesi fiatalok Mogyoródon, a Szent László Kupán




