


KEREPESI VÉLEMÉNY         

2

A
 H

Ó
N

A
P

 E
S

EM
ÉN

Y
E

2016. 11. szám November

Az 56-os forradalom kitörésének 60. évfordulóján Kerepesen
1956 őszén egyszerre ébredt rá a 

nemzet, hogy ez az elnyomás tovább 
nem tűrhető. A szórványos kis létszá-
mú tüntetések néhány óra alatt országos 
méreteket öltött, a bigott kommunistá-
kon, ávósokon kívül a magyar nép falun 
és városban szinte egy emberként tűzte 
ki  a szíve fölé a pillanatok alatt legyár-
tott műanyag Kossuth címert, ezzel is 
kifejezve elkötelezettségét.

A fegyveres felkelés rövid időn belül 
győzött, s a nemzeti egység láttán Nagy 
Imre is átszellemült, s a nemzettel egyet-
értésben utasította ki a szovjet csapato-
kat az országból. 

A forradalom tiszta volt a szó igazi 
értelmében. A sok hazugság, a nemze-
ti öntudat és a nemzeti érdekek lábbal 
tiprása után az igazságra, a nemzeti 
büszkeségre szomjazó magyar emberek 
nem loptak a betört kirakatokból, és 
nyílt utcai ládákba, dobozokba gyűjtöt-

tek az elesettek árvái számára, melyeket 
nem kellett őrizni. A pékek azonnal el-
kezdtek kenyeret sütni, hogy kenyér le-
gyen. Egy-két nap alatt helyreállt a rend, 
kinyitottak a boltok, a településeken 
megalakultak az önfenntartó szerveze-
tek, nemzetőrök szerveződtek, s senki 
sem várt érte fizetséget, kizárólag az ön-
tudat mozgósított. 

Persze akkor is akadtak árulók, ne-
vezzük őket nyugodtan hazaárulóknak, 
és persze a szovjet hatalom sem egyezett 
bele Magyarország elvesztésébe. A világ 
akkor legerősebb hadseregét küldték a 
sok esetben korábban még a tűzkereszt-
ségen sem átesett fiatal forradalmárokra, 
a pesti srácokra, akik leleményességük-
kel, halált megvető bátorságukkal óriási 
veszteségeket okoztak az ellenségnek, 
de a százszoros túlerő és a harckocsik 
tömege felmorzsolta erőiket. A demok-
ráciát és szabadságot hirdető nyugat 

ámulva figyelte érthetetlenül, mi tör-
ténik, amikor egy kis nép kiegyenesíti 
a gerincét. Sajnos a szimpátián és ruha 
és élelmiszercsomagokon túl, segítséget 
hiába vártunk. Ismét cserbenhagytak 
minket, ahogy már többször a történe-
lem folyamán. Ezt a legérzékletesebben 
Márai Sándor: Mennyből az angyal 
című költeményében fejezte ki.

Tudjuk, mi várt a forradalmárokra 
és segítőikre. Két évtizedes megtorlás 
következett, amikor még családon be-
lül sem igen eshetett szó a történtekről, 
kitörölni a magyarság emlékezetéből 
még sem sikerült nekik. Azóta eltelt 60 
év, egyre kevesebben vagyunk olyanok, 
akiknek személyes emlékeik is vannak, 
mégis rendkívül büszkén gondolunk az 
akkori hősökre, s méltó megemlékezése-
ket tartunk a tiszteletükre. Így történt ez 
október 23-án Kerepesen is.

WK
Az eseményt Hajdu Zsófia Csenge, 

a művelődési ház vezetője indította el, 
majd Franka Tibor polgármester mond-
ta el kapcsolódó gondolatait. Őt a kere-
pesi Legéndi József követte, aki a saját 
emlékeit idézte föl élőszóban, ízelítőt 
adva a környékünkön történtekről. Mint 
a befejezéskor említette, még órákig tud-
na beszélni azokról a napokról, olyan 
élénken élnek benne ma is az emlékek, 
annyira az agyába vésődtek az akkor át-
élt napok.

Az élményszerű személyes történése-
ket követően Székely Tibortól hallhat-
tuk a tartalmas ünnepi beszédet. Végül 
Dinnyés József zeneszerző és énekes, 
adta elő 56-os kapcsolódó saját dalait.

Ezt követően vonultunk ki az épü-
let elé, hogy felavassuk az 1944-45-ben 
a Szovjetunióba, „málenkíj robot”-ra 
elhurcolt ártatlan magyarok emléke-
zetére készített márványtáblát. A tábla 
előtt Lencse Balázs kántor úr mondott 
fohászt, majd Mayer Endre Gyuláné, 
korábbi alpolgármester asszony, vala-
mint dr. Vaszil László tartott beszédet az 
elhurcoltak kínjairól, akik közül sokan 
belepusztultak a nélkülözésekbe, a meg-
torlásokba, a betegségekbe. A leleplezett 
táblát a kerepesi önkormányzatok, intéz-
mények és társadalmi szervezetek meg-
koszorúzták.

Legéndi József

Franka Tibor

Székely Tibor

Dinnyés 
József
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Mit tartanak helyesnek a kerepesi polgárok!?
Beérkeztek a lakosságtól a válaszok a Kerepesi Konzultá-

ció-ban feltett kérdésekre, amelyekkel Kerepes hosszú távú 
terveire keressük a lehetséges legjobb megoldásokat. Megkö-
szönjük az együttgondolkodást azoknak, aki leírták vélemé-
nyüket és eljutatták azt a kijelölt 12 begyűjtőhely valamelyiké-
re. Kerepes minden választójoggal rendelkező lakosa, összesen 
8358 fő kapott névre szóló felkérést, így teljesülhetett, hogy aki 
csak akart, elmondhatta véleményét a Kerepes előtt álló súlyos 
fejlesztési kérdésekről. Fontos volt ez a véleménykérés és  a vá-
laszok értékelése még akkor is, ha nem azonnali fejlesztésekről 
van szó, de mégis tudni kell, ahogy a közgondolkodás mit tart 
helyesnek, milyen irányba induljunk a megoldások érdekében. 
A választópolgárok 15 %-a küldte be a kitöltött űrlapot. 

A beérkezett válaszok értékelését követően Magyar János 
kért beszámolót honlapja számára Franka Tibor polgármes-
tertől, ebből készítettünk egy írásos változatot olvasóink tájé-
koztatására.

A Kerepes előtt álló legfőbb feladatok – a már folyamato-
san zajlók, mint például utak építése és vízelvezetés, stb. – az 
iskola férőhelybővítése és ezzel kapcsolatosan a polgármesteri 
hivatal lehetséges elköltöztetése, valamint az orvosi rendelők 
megfelelő elhelyezése, mivel jelenlegi helyükön nincs mód a 
korszerűsítésükre. Közismert, hogy az ANTSz csak ideiglenes 
működési engedélyt adott számukra, mivel az egykor lakásnak 
épült épületek nem teszik lehetővé a szabályoknak megfelelő 
kialakítást. Különösen rossz a helyzet a Tölgyfa utcai rendelő 
vonatkozásában, de a Wéber Ede utcai rendelőnek id számos 
hiányossága van. 

Ezek stratégiai kérdések. Most még csak azt tudjuk, hogy 
ezek ügyében előbb-utóbb mindenképpen lépnünk kell. Ab-
ban kértük az együttgondolkodást, milyen helyszínek közül 
válasszunk. Ez a képviselő-testület kompetenciája, nekünk kell 
ilyen kérdésekben döntenünk, de fontosnak tartottam a lakos-
ság véleményének megismerését, mielőtt döntést hozunk.

Arra a kérdésre, hogy egyetért-e vele, hogy magasabb szín-
vonalú egészségügyi ellátás legyen Kerepesen, 1152 fő mon-
dott igent, 50 fő nem válaszolt és akadt 37 hibásan kitöltött 
kérdőív. Ez azt jelenti, hogy célszerű a jelenlegi helyszínen 
tökéletesen rendbe nem hozható rendelőket egy közös épület-
ben elhelyezni. Ez esetben, ha valamelyik orvos bármilyen ok 
miatt nem tud jelen lenni a rendelésen, akkor ott van a másik, 
így nem fordulhat elő olyan eset, amikor egy súlyos helyzetben 
nincs orvos, aki el tudja látni a szükséges teendőket. Nagyság-
renddel megnő ezáltal a biztonság. Tudjuk, lesznek, akiknek 
emiatt a megszokott helyett máshová, esetenként messzebbre 
is kell menni, de ez úgysem mostanában történik majd, ha-
nem ez több évtizedre vonatkozó stratégiai terv. Nincs erre a 
beruházásra pénzünk egyelőre, de előbb a célt kell meghatá-
roznunk, mit tartunk helyes megoldásnak.

Másrészről azt akarjuk, hogy az állam is mérlegelje az iskola 
helyzetét. Költségvetést készítünk arra, hogy mibe kerülne egy 
új polgármesteri hivatal építése, másrészt arra is, hogy mibe 
kerülne  az iskolát emelet ráépítéssel bővíteni, ha helyben ma-
rad a jelenlegi hivatal. Ha az derül, ki, hogy olcsóbb új polgár-
mesteri hivatalt építeni, mint az iskola tetejére egy emeletet 

ráhúzni, akkor felajánljuk az államnak, hogy átadjuk a jelenleg 
hivatal által használt épületrészt, s a bővítésre szánt összeget 
adják át új hivatali épület létesítésére. Így járnánk mi is, és az 
állam is a legjobban.

A következő kérdés, hogy ebben az esetben hol épüljön föl 
az új hivatal és az orvosi rendelők épülete. Olyan helyszínt ke-
resünk, ahol bőségesen van hely az épületnek, a parkolóknak. 
Természetesen korszerű és alkalmas épületben gondolkodunk, 
amibe a mozgáskorlátozottak is könnyűszerrel bejuthatnak. 
Továbbá itt lehetne hely fogorvosnak, patikának, gyermekor-
vosnak is. Körülötte pedig legyen szép park, sétányokkal, pa-
dokkal.

 Három helyszín merült föl lehetőségként. Az egyik a Só-
lyom, Béke, Állomás utca és a HÉV sínek határolta területet-
tömb, azaz a Rét. A másik a sportpálya területe, a harmadik a 
templom domb.

A legalkalmasabbnak a Rét tűnik. Itt önkormányzati tulaj-
donunk is van, ennyivel is olcsóbb lenne a beruházás. Érdekes-
ség, hogy ez ellen korábban - talán politikai megfontolásból 
- aláírást gyűjtöttek, össze is szedtek 1400 aláírást aktivisták. 
Ezzel szemben most az önkormányzat a konzultáció kereté-
ben nem állított meg egyetlen járókelőt, nem csöngettünk be 
senki ajtaján, s nem is igyekeztünk senkit rábeszélni semmire. 
A válaszok eredménye így már erősen megoszlik, sőt többen 
tartották helyesnek ezt az elképzelést. Pontosan 599 fő értett 
egyet azzal, hogy itt épüljön meg az új hivatal az orvosi ren-
delőkkel, patikával együtt. Ellene valamivel kevesebben 572-
en nyilatkoztak, s volt még 68 hibásan kitöltött űrlap is.

A sportpályára csak 470 igen választ kaptunk 724 elutasí-
tás mellett. A harmadik lehetőség szerint a Katolikus Egyház-
tól kellene visszavásárolni a templom környéki dombot, ahol 
most a könyvtár is működik. Ide azonban már csak a hiva-
talt lehet elképzelni, mert nincs elegendő hely a rendelőkhöz 
szükséges számú parkolókhoz. Ez esetben az orvosi rendelő 
önállóan kerülne a Rétre. Ezt a változatot még többen, 879 fő 
utasította el.

Mindebből az vonható le, hogy a lehetőségek közül a legna-
gyobb arányban a Rétet tartják a kerepesiek alkalmas helyszín-
nek a két intézmény közös elhelyezéséhez. Az is egyértelmű 
lett, hogy az iskola inkább a polgármesteri hivatal helyiségeit 
vegye birtokba, s a hivatal költözzön el innét.

A Réten több magánembernek van területe, amivel nem 
tudnak mit kezdeni. Itt vannak szétszórtan önkormányzati 
tulajdonok is, amiket egy korábbi önkormányzat vásárolt föl. 
Érdekes, hogy éppen azok, akik akkor a vásárlásokat megsza-
vazták, most ágálnak az ellen, hogy végre hasznosuljon az ön-
kormányzati tulajdon, ne csak gazt teremjen. Ide magánházak 
nem épülhetnek, csak intézményi hasznosítás lehetséges.

A kerepesi választópolgárok kinyilvánították, milyen meg-
oldást tartanak nagyobb többségben megoldást a szükséges 
stratégiai lépésekhez. A többi már a képviselő-testület dolga, 
hogy a kapott vélemények alapján meghozza a szükséges dön-
téseket.

Köszönjük az együttműködést mindenkinek, aki beküldte 
a véleményét.
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Képviselő-testületi ülés
2016. október 25.

Az ülés megkezdésekor Franka Tibor polgármester ismertette:

Napirend előtti felszólalások

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 Új rendőrkapitányt neveztek ki Gödöllőre, Lajner György 
alezredes személyében, akivel hamarosan felveszi a kap-
csolatot.

 Megkezdődött a járdaépítés a Szabadság úton. 
 Több mint 300 millió forintja van az Önkormányzatnak, 

ebből 60 millió lekötött. 
 Volt egy aláírásgyűjtési kezdeményezés a hulladékkezelő-

vel kapcsolatban Gombkötő Róbert részéről, de nem tör-
tént meg az aláíró ívek leadása. Mivel a cég nem kapta meg 
az engedélyt, így hulladékkezelő ügy nincs is.

 Kerepesen félezer vállalkozás működik, az iparűzési adó-
bevétel évente 198 millió forint. 

 A KLIK új igazgatója, akinek a székhelye Dunakeszin van 
látogatást tett a polgármesternél, hogy átbeszéljék az is-
kolaátvétel részleteit. A megállapodás szerint az iskolai 
konténer termek bérleti díját január l-től az állam fogja fi-
zetni, az étkeztetés és a konyha Kerepes üzemeltetésében 
marad. Jelenleg már a szülők kétharmada nem fizet étke-
zési térítési díjat, ennek költségvonzata az önkormányzatot 
terheli.

 A református tulajdonú Tiszttartó Ház és a katolikus tu-
lajdonban lévő, jelenleg könyvtárnak helyet adó ingatla-
nokkal kapcsolatban a jövő héten tárgyal az egyházi kép-
viselőkkel.

 Nagy Irén jelezte, hogy a kerepesi konzultációs kérdőívek 
bontásában és a feldolgozásban szeretne részt venni. Dr. 
Fila László aljegyző szerint ennek nincs akadálya.

 Gombkötő Róbert elmondta, hogy a fórumára szóló meg-
hívó nem jelent meg az újságban, Magyar János írása 
pedig szerinte egyoldalú tájékoztatás. Kifogásolta, hogy 
a cikkben szerepel, hogy nem szedték összeg a megfele-
lő számú aláírást. Aki írta az ezt nem tudhatja, ugyanis a 
törvény szerint senki nem nézheti meg, mert ezek védett 

adatok. Az aláírásgyűjtő ívek megsemmisítéséről szóló le-
velét megkapták, ebben az szerepel, hogy a be nem nyúj-
tott 300 db aláírásgyűjtő ívet elégetve megsemmisítették. 
A közmeghallgatáson is elmondta, hogy addig fogja gyűj-
teni az aláírásokat, amíg meg nem bizonyosodik felőle, 
hogy nem építhető azon a területen szemétégetőt. Mivel 
volt még egy bírósági felülvizsgálati lehetőség hátra ezért 
várt. Ha a cég megkapta volna az engedélyt, beadta volna 
az aláírásokat.

A közterületek rendjéről szóló 27/2008. 
(X. 9.) rendelet módosítása 
10 igen szavazatta] egyhangúlag meg-
szavazták a rendelet megalkotását. 

A kitüntetések, elismerések alapításáról 
és adományozásának rendjéről szóló 
7/2012.(111.2.) önkormányzati rende-
let módosítása 
A képviselő-testület elfogadja Dr. Vaszil 
László képviselő javaslatát és az előter-
jesztésben megfogalmazott új elismeré-
si formát kíván alapítani „Kerepesi Szív 
Elismerés” elnevezéssel, személyenként 
maximum 50.000 Ft költségkeret meg-
határozásával.

A HESZ fejlesztési lakó területekre vo-
natkozó átfogó módosításával kapcso-
latos tervezési szerződés
Mivel az előző ülésen nem rendeltek 
hozzá költséget, most bruttó 2.540.000 
Ft-ról döntöttek.

A KEHOP-5.4.1 számú szemléletformá-
lási programok felhíváson való indulás 
A képviselő-testület elfogadja Jakab Ma-
riann javaslatát és a pályázatot be kíván-
ják nyújtani. 

Az általános iskolások úszásoktatásra 
történő szállítása ügyében lefolytatott 
beszerzési eljárás eredménye 
A döntés szerinti helyi személyszállítás 
2016.11.06-2017.01.31-ig terjedő idő-
szakra vonatkozó beszerzési eljárást ér-
vényesnek és eredményesnek minősíti. 

A Régió 2007 Kft. bruttó 449.700 forint 
összegű ajánlatát fogadja el. Franka Tibor 
Gombkötő Róbert kérdésére elmondta, 
hogy más településekhez képest több-
ször viszik a gyerekeket úszásoktatásra, 
mint ami a tantervben szerepel. A KLIK 
fizette az úszásoktatás bérleti díját, ami 
kevesebb mint az utiköltség. Ez külön 
kérdés lesz majd jövőre. Franka Tibor is-
mertette, hogy már folyik az árammérés 
és egyebek kiépítése, hogy önálló legyen 
a hivatal és az iskola.

A Szivárvány Óvoda nyílászárói cseréje 
érdekében lefolytatott beszerzési eljárás 
eredménye 
Vig János javasolta, hogy hívják fel a 
vállalkozó figyelmét, mert korábban a 
Csicsergő Óvodánál ugyanez a vállalko-
zás alkalmazottai okoztak bonyodalmat, 
s ezért fokozott figyelmet fordítsanak a 
munkaterület őrzés-védelmére munka-
időn túl is.
A Szabadság úti Szivárvány Óvoda 
nyílászárói egy részének cseréjére le-
folytatott beszerzési eljárást érvényes-
nek és eredményesnek minősítették. 
Az eljárás nyertese a Doro Bau Kft 
lett, nettó 985.586 - Ft + Áfa vállalási 
összeggel. 

2 db sebességkorlátozásra figyelmeztető 
berendezés telepítésére lefolytatott be-
szerzési eljárás eredménye 
A döntés szerint a testület a Kerepes te-
rületén két db sebességkorlátozó tábla 
telepítésére kiírt pályázatot érvényesnek 

tekinti és az ajánlattevők közül a legala-
csonyabb összegű, nettó 1.296.000,- Ft.+ 
Áfa, értéket vállaló Elektron Kft. lett a 
győztes.

A 6293/2 hrsz-ú ingatlan út céljára tör-
ténő felajánlása 
A képviselő-testület elfogadja a 6293/2 
hrsz-ú 10 m2 nagyságú ingatlant 

A 6302/4 hrsz-ú ingatlanra belterületbe 
vonási kérelme 
A telekalakítás után képződő 6302/4 
hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolását 
támogatja a testület.

Dessewffy - és Mártírok utcák tervezési 
munkáira beszerzési eljárás lefolytatá-
sa 
A képviselő-testület támogatja, hogy 
a Dessewffy utca és a Mártírok útja út- 
és járda útépítési munkái megtervezése 
tárgyában beszerzési eljárás kerüljön 
kiírásra, az elkészült elvi vízjogi enge-
délyezési szintű tervdokumentációban 
foglaltak alapján 

A 4287 hrsz-ú önkormányzati út tele-
kalakításához szükséges testületi jóvá-
hagyás 
A képviselő-testület egyetért az Önkor-
mányzat tulajdonát képező 4287 hrsz-ú 
kivett út megosztásával 4287/1 és 4287/2 
hrsz-ú utak kialakításával. A kialakult 
4287/1 hrsz-ú útingatlan elnevezése: 
Nagy Géza utca, a 4287/2 hrsz-ú útin-
gatlan elnevezése: Petz Ármin utca. 
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Az Alföldi utcai járda építése és egyirá-
nyúsítási javaslat 
Nagy László ismertette, hogy a Vörös-
marty utca egyirányúsítását a szülők 
kezdettől fogva üdvözölték, s be is vál-
totta a hozzá fűzött reményeket. Miu-
tán a baloldalon lehet parkolni, akkor 
van gond, ha a busz megáll a jobb oldali 
megállóban, némi dugó keletkezik. 
A képviselő-testület dr. Havasi Zoltán 
építőmérnök szakmai javaslatát figye-
lembe véve, az I. ütemben az Alföldi 
utca páros oldalát érintő, balesetmentes 
gyalogos közlekedéshez szükséges járda 
kialakítását és felújítását kívánja a 2017. 
évben elvégeztetni.

Szérűskert Projekt.
Dr. Fila László aljegyző kifejtette, 
hogy a Szérűskertre érdemes kidol-
gozni egy koncepciót, amely a város 
érdekeit szolgálhatja, egy megfelelő 
önkormányzat negyed kialakítására. 
A döntés szerint felkérik az aljegyzőt, 
hogy az önkormányzat főépítészének 
szakmai, illetve a polgármesteri hiva-
tal közreműködése útján mérje fel a 
Szérűskertben található önkormány-
zati területtömb (468/2, 168/3, 168/4, 
468/5, 468/7, 468/10, 468/12 és 468/27 
hrsz) hasznosítási lehetőségeit, illetve 
fejlesztésének megvalósítására dol-
gozzon ki javaslatot.

Az iskola tervpályázatával kapcsolatos 
szerződések 
A képviselő-testület az általános iskola 
bővítésével összefüggő 2015. decembe-
rében meghirdetett tervpályázattal kap-
csolatban az alábbi döntéseket hozza:
A pályázattal összefüggésben előterjesz-
tett szerződéseket tudomásul veszi.
Az előző pont figyelembe vételével a pá-
lyázatot lezártnak tekinti.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökének kérése a Gyár utca mart asz-
falttal történő burkolása
Vig János javasolta, hogy készüljön 
egy olyan átfogó koncepcióterv, ami-
ben ütemezik a felújítási munkákat. 
A képviselő-testület elfogadja Oláh 
János jegyző javaslatát és az önkor-
mányzat belterületi útjai közül a szi-
lárd burkolattal el nem látott utcákra 
felújítási, karbantartási ütemtervet 
kíván készíttetni. Ezen dokumentá-
ciónak tartalmaznia kell az érintett 
utcákon elvégezni szükséges beavat-
kozások műszaki tartalmát, azok idő-
beli ütemezését, valamint az ezekhez 
szükséges költségvetési források be-
csült összegének megjelölését. A kép-
viselő-testület fölkéri a polgármestert, 
hogy dr. Havasi Zoltán mérnök be-
vonásával készítse elő a felmérési do-
kumentáció elkészítésére vonatkozó 
ajánlati felhívást.

A Kerepesi Vélemény című újság terjesz-
tése 2014.03.01. és 2016.09.01. között 
Gombkötő Róbert javasolta, hogy a kép-
viselő-testület bízza meg a Pénzügyi Bi-
zottságot, hogy vizsgálják meg a szabály-
talan kifizetésekért kinek kell vállalni a 
felelősséget. A soron következő testületi 
ülésen számoljon be, milyen szankciót 
javasol a felelőssel szemben. A javaslatot 
a képviselők egyhangúlag megszavazták.
Gombkötő Róbert kérte, hogy hallgas-
sák meg Windháger urat ebben a témá-
ban. Windháger Károly elmondta, hogy 
amikor átvette az újság készítését, a szer-
ződésben benne volt a terjesztés felada-
ta. Az első pillanatban az újság - talán a 
szokásjog alapján - a Kft-hez került, oda 
szállította a nyomda. Feladata az volt, 
hogy ki legyen hordva az újság a lakos-
sághoz, s ez minden alkalommal meg is 
történt. Neki ez egy normális megoldás-
nak tűnt, látva, hogy itt ez bevált gyakor-
lat. Tény, hogy ezért a Kft nem kért pénzt 
tőle. 
Klacsán István elmondta, hogy amikor 
idejött, egy állapotot örökölt. Volt egy 
érvényben lévő közhasznúsági szerző-
dés az Önkormányzat és a Kft. között, 
amibe beleépítette az újság kiszállítását. 
Ahhoz összeg nem lett rendelve. A leírt 
költségeik merültek fel a terjesztéssel 
kapcsolatban. Az együttműködési meg-
állapodás alapján hordták ki az újságot, 
nem számláztak a hivatalnak, többlet 
pénzt nem kértek. 
A képviselő-testület elfogadja Franka 
Tibor polgármester javaslatát a Kere-
pesi Vélemény című újság 2016.09.01. 
napjától történő terjesztésére, illetve 
annak költségeinek megfizetésére. A 
képviselő-testület elfogadja továbbá, 
hogy a Windháger Kft. a 2014.03.01. 
napja és 2016.09.01. napja közötti idő-
szakban el nem végzett újságterjesztési 
tevékenységért a Kerepesi Községszol-
gáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tájé-
koztatása szerint mindösszesen bruttó 
463 500 Ft plusz, annak felmerülésétől 
számított mindenkori jegybanki alap-
kamatnak megfelelő mértékben meg-
emelt összegét - megfizeti az Önkor-
mányzat számára. A Képviselő-testület 
elfogadja a Windháger Kft. kérését és a 
2016. november 1. napjától kezdődően 
30 havi részletfizetést biztosít számára. 
A Képviselő-testület fölkéri a Polgár-
mestert, hogy a dr. Mezei Julianna által 
készített szerződésmódosítást aláírja 
azzal, hogy a Windhager Kft-t 2016. 
szeptember 1. napjától havi 285 000 
Ft + Áfa összeg illeti meg, a terjesztési 
feladatot nem tartalmazó, egyebekben 
változatlan tevékenységéért. A Képvi-
selő-testület megbízza a Pénzügyi Bi-
zottságot és Kiss Ferenc belső ellenőrt, 
hogy vizsgálják meg a szabálytalan kifi-
zetésekért kinek kell vállalni a felelős-
séget. 

Az egységes kerepesi közmédia (újság, 
honlap és facebook oldal) kialakításá-
nak előkészítése 
Nagy László ismertette, hogy az OKB 
részleteiben nem foglalkozott ezzel a 
témával, de támogatja a felvetést, azaz 
javasolja a folyamat megindítását. Ja-
vasolja rendes felmondással az újságki-
adási szerződés felmondását. Gombkötő 
Róbert kérdezte Windhager urat, hogy 
mit szól ehhez, másrészt, amikor a hon-
lap elégtelenül működik, hogy vállalhat 
részvételt ebben a munkában a honlap-
ért felelős személy. Vig János kifogásolta, 
hogy az egy évvel ezelőtt született döntés 
a honlappal kapcsolatban, amely alapján 
a szerződésbe pontos műszaki specifi-
káció került meghatározásra, pl.: a kép-
viselő beléphet saját jelszóval, föl lehet 
tölteni adóbevallást, kommentelni lehet, 
stb., Ezeket mégsem építették be a hon-
lapba. 2-3 hónappal ezelőtt írt erről egy 
levelet, de csak egy nem kielégítő választ 
kapott a cég vezetőjétől. Felmerül a fele-
lősség kérdése, mert valaki ezt a munkát 
átvette, a teljesítést igazolta úgy, hogy 
az nem volt teljes. Kérte, hogy először 
a honlapot tegyék rendbe. Nincsenek 
fönn rajta a határozatok, nincsenek fönn 
a jegyzőkönyvek, az utolsó az augusztus 
2-i. Franka Tibor felkérte az aljegyzőt, 
hogy Farkas Domonkos ebbéli felelőssé-
gét vizsgálja ki. 
Vig János javasolta, hogy először a hon-
lap működjön úgy, ahogy annak kell. Az 
alapvető cél az lett volna, hogy a lakos-
ságnak, a képviselőknek segítse a mun-
káját, meg lehessen találni az anyagokat, 
mozduljanak el kicsit az elektronikus 
ügyintézés felé. Springer Friedrich Horst 
is megerősítette, hogy ez a honlap nem 
hozta az elvárásokat, sok hiba van ben-
ne. Másrészt megjegyezte, hogy annak 
idején Pest megye legjobb önkormány-
zati lapját adta ki a Windhager Kft, tehát 
nem a tudásával van baj, hanem a kiala-
kult körülmények okozhatják a jelenlegi 
helyzetet. Bízik benne, hogy az új pályá-
zaton is indulni fog és teljesíteni tudja 
majd az új feltételeket.
Nagy László egyetértett vele, hogy a je-
lenlegi szerződés megszűnése és a pá-
lyázat új kiírása nem zárja ki a Windhá-
ger Kft-t, amely ismételten is pályázhat. 
Hozzá tette, hogy a Windhager Kft más 
település újságjait is készíti és úgy látják, 
hogy másutt jobbak a lapjaik. Felmon-
dás esetén még két lapszám fog megje-
lenni, a novemberi és a decemberi. 
A képviselő-testület felkéri Franka Ti-
bor polgármestert, Hajdú Zsófia Csenge 
intézményvezetőt, és Farkas Domonkos 
kommunikációs referenst, hogy dolgoz-
zon ki javaslatot Klacsán Istvánnal, a 
Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával 
a kerepesi média termékek (újság, hon-
lap, facebook oldal) egységes, magasabb 
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színvonalú és modernizált kiadására. 
A testület fölhatalmazza Franka Tibor 
polgármestert, hogy a szerződés IV. 2. 
pontja szerint rendes felmondással a 
Windhager Kft-vel fennálló szerződést 
megszüntesse. Határidő: 2016.11.11. 

Tájékoztatás a Kerepesi Községszolgál-
tató Közhasznú Nonprofit Kft-vel kö-
tendő szerződésekről 
Klacsán István elmondta, hogy hosz-
szabb időt vesz igénybe, hogy minden-
kinek tetsző kiírások készüljenek. 3-4 
emberrel ilyen volumenű munkát nem 
tudnak végezni. Ilyen fizetésért sokáig 
jó szakembereket nem tudnak itt tarta-
ni. A közfoglalkoztatottak közül pedig 
van akit meg kell taníttatni az eszközök 
használatára, el kell magyarázni neki, 
hogy egyáltalán mit jelent a munkaidő. 
Ha a település hosszú távon szeretne jól 
működő céget, akkor több pénzt kell be-
fektetni. Ha ez nem megy, akkor el kell 
gondolkodni, hogy érdemes-e a céget 
fenntartani. Az éves szinten az önkor-
mányzattól kapott 24 millió forint a köz-
hasznúsági feladatok ellátására, a bérek 
és rezsi kifizetésére épp elegendő. Vig 
János megerősítette, hogy a szakembe-
reket meg kell fizetni. Nagyon jó lenne, 
ha a Kft-be jó szakembereket tudnának 
felvenni, és így komoly munkákat is el 
tudnának végezni. Az alvállalkozók be-
vonását viszont nem tudja elfogadni. 
Dr. Vaszil Lászlónak az volt a véleménye, 
hogy egy önkormányzati tulajdonú kft. 
nem lesz versenyképes magánvállalko-
zókkal szemben. Lehetőség, hogy vagy 
fölszámolják az egészet, vagy tovább csi-
nálják. Azért van az önkormányzati kft, 
mert Kerepes szociológiai-ökonómiai 
viszonyai ilyenek, ilyen közmunkásaik 
vannak. Feladat, hogy ezeket az embe-
reket segítsék visszavezetni a munka 
világába. Ez pénzbe kerül, amiből nem 
lesz közvetlen haszon. Kérte, hogy ezt 
vegyék figyelembe. 
Gombkötő Róbert azt tapasztalja, hogy 
a Kft a kisebb feladatokat sem tudja gör-
dülékenyen megoldani. Bakai Kálmán a 
Kft. működésével kapcsolatban elmond-

ta, hogy a város üzemeltetése veszélybe 
került, nem fogják tudni elkerülni, hogy 
ne emeljék meg jelentősen a Kft. támo-
gatását. A Kft-t mindenképpen meg kell 
tartani, szükség van rá.
A képviselő-testület a Kerepesi Község-
szolgáltató Közhasznú Nonprofít Kft. 
ügyvezetőjének tájékoztatását tudomá-
sul veszi, és az önkormányzat 249/2016.
(VIII.3O.), 250/2016.(VIII.30.) és 
251/2016.(VIIL30.) Kt. határozatait visz-
szavonja és az e határozatokban foglalt 
munkálatok elvégzésével nem a Kft-t kí-
vánja megbízni. Felkéri a polgármestert, 
hogy a Csicsergő Óvoda tetőfelújítása, 
a Szivárvány Óvoda kerítésének felújí-
tása, valamint a Hegy utcai Sportpark 
kialakítása beruházások kivitelezőjének 
kiválasztására vonatkozó beszerzési el-
járást folytassa le és azok eredményének 
megállapítása érdekében készítsen elő-
terjesztést a testület novemberi ülésére. 

Biztonsági őrszolgálatra kiirt beszerzé-
si eljárás eredménye 
Vig János megjegyezte, hogy a választó-
kerület 17 településén majd mindegyik 
önkormányzatnál megfordult már, de 
sehol sem találkozott biztonsági őrrel. 
A drága őrszolgálat helyett egy belépte-
tő rendszert javasol, amely egyszeri 50-
100 ezer forintból megoldható. Szerinte 
fölösleges biztonsági őr alkalmazása. 
Springer Friedrich Horst megerősítette 
Víg úr véleményét.
A döntés szerint a „Biztonsági őrszol-
gálat biztosítása” című beszerzési eljá-
rást eredménytelennek nyilvánították. 
Azonban a képviselő-testület megerő-
sítve a biztonsági őrszolgálati szakmai 
feladatellátás fontosságát, felkéri a pol-
gármestert, hogy megbízási jogviszony 
keretében hirdetés közzétételével az ön-
kormányzati honlapon, a helyi újságban, 
vagy közvetlen megkereséssel gondos-
kodjon biztonsági szakember foglalkoz-
tatásáról, legkorábban 2017. január 1-jei 
hatállyal. A biztonsági őrszolgálat fela-
dat ellátásához 129 000 forint megbízási 
díj + járulékaira összesen 163 830 forint 
összeget rendeltek.

Eszközbeszerzés az iskola tálalókony-
hája számára 
Nagy László intézményvezető kérel-
mét elfogadva, úgy döntöttek, hogy a 
Széchenyi István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola melegítő-
konyháján felmerült kapacitási prob-
lémát ipari mosogatógép vásárlásával 
kívánják megoldani. Felhatalmazzák 
Franka Tibor polgármestert, hogy brut-
tó 500.000,- forint erejéig a beszerzési 
eljárást folytassa le és annak alapján a 
legkedvezőbb ár-érték arányú tárgyi 
eszközt szerezze be.

A Német Önkormányzat GULAG em-
léktáblájának elhelyezése
Springer Friedrich Horst ismertette, 
hogy a régi ravatalozó falára szeretnék 
elhelyezni az emléktáblájukat. Két táb-
láról van szó, egy német- és egy magyar 
nyelvűről. A képviselő-testület megadta 
az engedélyt a málenkij robotra elhur-
colt kerepesi német és más kerepesi 
áldozatoknak emléket állító táblák elhe-
lyezéséhez. 

A szociálisan rászorulók részére törté-
nő karácsonyi ajándékosztás
Horváth Vera intézményvezető ismer-
tette, hogy a megajándékozottak nem 
örülnek, ha a nevüket alá kell írni a cso-
mag átvételénél. A személyek összeírása 
érdekében pedig javasolja egy monitor-
ing bizottság felállítását. Személyenként 
a csomag értéke 5000 forint lesz az idén 
is, s 120 családdal számol a testület.
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HIRDETMÉNY
a kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2012.(111.2.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a) és 8. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat által alapított

Kerepes Kultúrájáért Díj adományozására
A Kerepes Kultúrájáért Díj Kerepes Város kulturális életében 
végzett kiemelkedő érdemek elismerésére szolgál. A díj évente 
egyszer, egy fő vagy szervezet részére adományozható és azt 
minden év január 22-én a Magyar Kultúra Napján, ünnepélyes 
keretek között a polgármester adja át. A díj nem adományoz-
ható
 annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a 

Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület valamely bizott-
ságának, vagy nemzetiségi önkormányzatnak képviselője, 
vagy aki az adományozás időpontjában a Díjak odaítélésére 
létrejött Szakmai Bizottságnak a tagja,

 pártnak és párt helyi szervezetének, valamint annak a szer-
vezetnek, amely az adományozás időpontjában a Képvise-
lő-testületben képviselettel rendelkezik,

 annak a magánszemélynek, szervezetnek, aki / amely e ren-
deletben szabályozott valamely kitüntetésben Öt éven belül 
részesült,

 akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek.

A díj adományozási eljárásának lefolytatásához a Képvise-
lő-testület Szakmai Bizottságot hoz létre, amelynek tagjai a 
jegyző, az Oktatási és Kulturális, az Egészségügyi, Szociális és 
Sport Bizottság elnöke, valamint az önkormányzati oktatási, 
nevelési és közművelődési intézmények vezetői. A díj odaítélé-
séről évente, a Szakmai Bizottság előterjesztése alapján a Kép-
viselő-testület az átadás napját megelőző ülésén, határozattal 
dönt.

A díjjal kitüntetett személyek a díjazott nevét, a díj megneve-
zését és az évszámot tartalmazó vésettél ellátott emlékplakettet 
és 150 000 forint összegű pénzjutalmat kapnak. 

A díj adományozását indítványozhatják:
- Kerepes Város Képviselő-testületének tagjai és a Képvise-

lő-testület bizottságainak tagjai;
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:63. § (1) 

bekezdésében meghatározottak szerinti helyi egyesületek;
- történelmi egyházak;
- nemzetiségi önkormányzatok;
- a jegyző;
- a településen működő intézmények vezetői;
- legalább 30 kerepesi választópolgár egyazon személyre tör-

ténő jelöléssel.
Az indítványozók önmaguk, valamint a Ptk. 8:1. § 2. pontja 
szerinti közeli hozzátartozójuk kitüntetését nem indítványoz-
hatják.

A díj adományozását a Szakmai Bizottságnál, vagy a Polgár-
mesternél kezdeményezhetik 2016. november 30-ig.

Kerepes, 2016. november 2.

Oláh János jegyző
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Sok program várja a kerepesi németséghez kötődőket, az év 
hátralévő részében. Az ÉMNÖSZ gála Tökölön, /épp ma volt, 
amikor e sorokat írom/, 12-én Gyöngyösön fellépésre várják 
a Kultúrcsoportunkat,a kik 19-én is fellépnek Ráckeresztúron. 
Előtte még 15-én megünnepeljük, felköszöntjük a névnapos 
tagjainkat, zenés vacsorával. November 20-án Kerecsend-
re, emléktábla avatóra várnak bennünket, 23-án pedig Kis-
kunmajsára megyünk kis wellness pihenésre és buszkirándu-
lásra, közben Weber Ede ballószögi kastélyát érintve, Helvéciát 
is meglátogatjuk. Decemberben Bécsbe megyünk adventi 
kirándulásra, majd Kittsee, Pozsony és Szász-Lég (szlováki-
ai vacsora) után jövünk haza Kerepesre. Jelentkezés Springer 
Krisztinánál még lehetséges. 

November 5-én Légen és Szencen jártunk, ahol Galgóczi Ru-
dolf atya 25 éves jubileumi ezüstmisét tartott kis fogadással 
(1.kép). Őt a Kerepesiek jól ismerhetik szlovák-német-magyar 
nyelvű nemzetiségi ünnepi miséiről. Van program bőven, te-
hát, de ez még nem minden, hisz emléktáblát is avatunk kis 
emlékrendezvénnyel a GULÁG áldozataira emlékezve. 

Úgy látszik, hiányzik a kerepesi konzultáció? Nem a város be-
építési tervével kapcsolatban értem ezt, inkább az Óvoda, e 
lapszámban történő „üzengetései” amik feltűntek. Szerintem 
fontos tájékoztatni a lakosságot, de azért egymást is. Főleg, ha 
félreérti valaki véletlen, vagy szándékosan a szavainkat. Hi-
szen, soha nem említette senki, hogy az NÖK óvodai beirat-
kozást szervez. Mindössze, bizonyos jogszabályokra és azok 
betartásukra hívja föl a figyelmet. Ez pedig evidencia. Az is, 

hogy tévedés remélem az előző lapszámban megjelent cikkből 
levonható következtetés, hogy az óvodai német nemzetiségi 
csoportban nem folyik német nyelvű nevelés és a nyelvtanítás 
sem. Ám, egész nap az óvónők németül beszélgetnek a gyere-
kekkel. Szerintem ezt nem lehet csak úgy ledegradálni, hogy 
csak dalocskákat, mondókákat-táncokat tanulnak. Le akarná 
rombolni valaki ezt a vívmányát Kerepesnek? Hisz, német 
nyelvi környezetet biztosít a gyermekek számára és felkészíti a 
gyermeket a német nyelv majdani iskolai tanulására. A nyelvi 
fejlesztés, szókincsbővítés, ez a német nyelvű óvódai nevelés 
feladatköre. A  hagyományok esetében is, nem a különbségek, 

hanem a hasonlóságok-azonosságok a mérvadók. A húsvét, 
pünkösd, karácsony és más jellegzetes ünnepek. De épp az 
időszerű Mártonnap, amit épp az NÖK ünnepelt meg a gye-
rekekkel elsőnek Kerepesen. Azóta már hagyomány, reméljük, 
mint a többi, ez is megmarad. 
A németek Kultúrgáláján, Tökölön jártunk. Itt Tarnai Richárd 
kormánymegbízott úr adott hangot véleményének, hogy a ma-
gyarok és németek kultúrkincse, mint egy – egy szoba, ami ér-
tékekkel, igazi kincsekkel van tele (2.kép). De mi képesek va-
gyunk e két szobát a német és magyar értékekkel, egybe nyitni. 
Egész más távlatok nyílnak azoknak, kik megismerik ezeket a 
nyelven, a kultúrán és a hagyományokon keresztül. 

Hamarosan kiállítás nyílik a Forrás Művelődési Házban a 
malenkij robotra elhurcolás 70. évfordulója alkalmából. No-
vember 20. és 25. között rendezzük, melyre az iskolásokon 
kívül, akiket feladatlapokkal is várunk, minden Kerepeseinek 
ajánlani tudjuk. Sokakat érinthet ez, hisz százezreket vittek el. 
A GULÁG (orosz rövidítés: Javítómunka-táborok Főigazga-
tósága). Sokan nem tudják, hogy ez éppen a németek Szov-
jetunióba hurcolásával kezdődött, Sztálin 1944/60. parancsár. 
18-45 éves korig a férfiakat és 18-30 éves korig a nőket kellett 
elvinni háborús jóvátételre. Erdélyben kezdték a szászokkal, 
majd vittek mindenkit, mikor nem tudták már teljesíteni a 
kívánt létszámot „egy kis munkára”. Budapesten 10.000 nem 
némettel egészítették ki a létszámot. Ha elhullott egy rab, akár 
az arra járó postást is beállították helyére, hogy meglegyen a 
darabszám. Van, aki összekeveri ezt a hadifogsággal, a zsidók 
elhurcolásával, vagy más politikai elítéltek elhurcolásával. Pe-
dig fontos tisztán látni e kérdésben is. 

Kerepesi vonzata is volt sajnos, vittek el kerepesieket is. Az 
útvonal innét Gödöllőre vezetett el. Egykor a volt iskolában 
szállásolták el a gyalog vonulókat. A kerepesiek kolbászt, sza-
lonnát, kenyeret adtak nekik. Sokan ezzel élték túl a két hétig 
tartó marhavagon utazást, ahol sokan odavesztek étlen-szom-
jan. Szívesen emlékeznek azon nemes lelkű, segítőkész kere-
pesiekre, akik megmentették őket a pusztulástól. Nem min-
denkinek sikerült. Sokan bányákban és útépítéseken éhezve, 
távol hazájuktól haltak meg, akiket jeltelen sírokba földeltek 
el. Volt olyan, aki hadifogságból jött haza, épp leszállt a vonat-
ról, mikor elfogták és visszahurcolták. De előfordult az is, hogy 
valakit épp akkor mikor megjött, agyon is lőttek. Rettenetes 
történések sora tárul elénk. Volt, akinek szerencséje volt és élve 
hazatért a GULÁG-ról, de már családját addigra kitelepítették, 
elűzték Németországba. Ezekről az emberi sorsokról beszélni 
kell, hogy soha többé ne fordulhasson ilyen elő.

Springer 
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Csicsergő óvoda
Az ősz a szürettel kezdődött. A Csicser-
gő óvodában minden csoport szüreti 
dalokat énekelt, szőlőt szüretelt, mustot 
készített. Egy előadáson megismertük a 
szürethez kapcsolódó népszokásokat.
Október elején több csoport is a rossz 
idő miatt a Mezőgazdasági Múzeumba 
látogatott el. A Mókus csoport éjszakai 
nyomozáson vett részt, a Süni és Panda 
csoport disznóvágásról szóló kiállítást 

nézett meg. A nap csúcspontja a Városli-
geti séta volt, ahol a gyerekek gesztenyét 
szedtek. A gyerekek kedvét nem szegte 
az eső, jól érezték magukat, sok élmény-
nyel tértek haza.
A Mazsola és a Csiga csoport Babat-
pusztára kirándult, ahol természetes 
környezetükbe figyelték meg a házi álla-
tokat. A kedvenc a lovaskocsikázás volt, 
és a vendéglátóink kutyusa.
A Delfin csoportosok a kakast és a sünit 
ismerték meg közelebbről. Találkoztak 
Ősz- apóval és Márton napra készülve 
libás történeteket játszottak el közösen.
A nagycsoportosok először látogatták 
meg a leendő tanító néniket az iskolá-
ban. Közösen gyümölcsöket készítet-
tek és részt vettek egy táncórán is. Még 
egyik gyermek lába sem ért le a székről.
Október végén a Panda és a Süni csoport 
a Forrás Művelődési házban megtekin-
tette a Csizmás Kandúr c. előadást.
Az udvarra új játékok érkeztek, amit a 
gyerekek nagy örömmel vettek birtokba.

Meseliget óvoda
Az állatok világnapja alkalmából, a Ha-
lacska, a Katica és a Maci csoportosaink-
kal az eső miatt, a Babatpusztai kirándu-

lás helyett, a Mezőgazdasági múzeumba 
látogattunk el, ahol állatokkal kapcsola-
tos kiállításokat tekintettünk meg.
Pár nappal később azonban elérkezett a 
csodás ezerarcú ősz, amit mi is megcso-
dáltunk a gyerekekkel együtt. 
A Katica csoportosokkal ez alkalomból 
Gödöllőre utaztunk. Meglestük az őszt, 
a széllel versenyezve kergettük a leve-
leket a Kastély parkjában, játszottunk, 
majd megéhezve visszatértünk az óvo-
dába. Élményeinket meg is örökítettük, 
s közösen készítettünk egy őszi képet, 
amely a csoport faliújságját díszíti.
Elérkezett az iskolalátogatás napja, a le-
endő elsősökkel ellátogattunk a Kerepesi 
iskolába. Nagyon jól éreztük magunkat. 
Imre bácsi fergeteges táncórával kápráz-
tatta el ovisainkat. Ági néni és Zsuzsi 
néni segítségével belekóstolhattak a gye-
rekek egy játékos órába.

Szülinapot is ünnepeltünk, hiszen cso-
portunkból a legtöbb kisgyerek számára 
elérkezik a varázslatos hatodik év, mely 
lassacskán az iskola felé vezeti őket.
Halacska csoportosaink szintén Gödöl-
lőn jártak, a gyerekek első alkalommal 
utaztak közösen a HÉV-vel. A kellemes 
időjárás lehetővé tette számukra, hogy a 
Gödöllői piacot 
is bejárják, is-
merkedjenek az 
őszi kínálattal. 
G y ü m ö l c s ö t 
vettek, amiből 
később gyü-
m ö l c s s a l á t á t 
készítettek. A 
vásárlást köve-
tően átsétáltak 
a közeli park-
ba, ahol a gye-

rekeknek lehetőségük volt egy nagyot 
játszani.
Október végén a Halacska, a Katica és 
a Maci csoportosaink megtekintették a 
Forrás Művelődési Házban a Csizmás 
Kandúr című bábjátékot. Az előadás 
nagyon színvonalas, eseménydús volt. 
A gyerekek örömére a közönségből pár 
gyermek maga is szereplője lehetett né-
hány percig az előadásnak. Köszönjük a 
Művelődési ház dolgozóinak a szerve-
zést!
Október utolsó hetében, óvodánkban 
karácsonyi fényképezés volt, ahol a ha-
gyományok szerint a kisebb és idősebb 
testvérekről is kérhettek a szülők felvé-
telt. Reméljük, mindenki megelégedésé-
re szolgálnak majd az elkészült fotók.

Szivárvány óvoda
Új fajátékokkal bővült óvodánk. A kis-
vonatot, lovat és ügyességi játékot bol-
dogan vették birtokukba a gyerekek.
Az állatok világnapja alkalmából első-
ként Lali bohóc látogatott el óvodánkba, 
és interaktív módon vonta be a gyereke-
ket az állatokról szóló versekbe, énekek-
be. Az előadás végén táncra perdültek 
még a legkisebbek is.
Az udvaron akadályversenyt tartottunk, 
ahol a különböző állomásoknál számot 
adhattak a gyerekek tudásukról, ismere-
teikről az állatokkal kapcsolatos felada-
tok során. A verseny végén mindhárom 
csoport ajándékot kapott.
Az időjárás alkalmat adott továbbra is 
a nagy sétákra, túrákra a környéken. 
Igyekszünk minél több időt tölteni a 
szabadban, megfigyelni a természetben 
végbemenő változásokat.
Október 27-én a Forrás Művelődé-
si Házban színházi előadáson vettünk 
részt, Csizmás Kandúr története eleve-
nedett meg a színpadon. Örömmel lát-
tunk, hogy a kiscsoportosaink is végig 
figyeltek, élvezték a mesét. 

OVI-HÍRADÓ
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Születésnapi Zsúr 
a Babaliget Bölcsőde megnyitásának 

5. évfordulója alkalmából
Köszönjük minden kedves vendégünknek, hogy megtiszteltek minket ezen a verőfényes szép napon!  Nagy 
öröm volt találkozni azokkal a gyerekekkel, akik már oviba, iskolába járnak! Jó volt látni, hogy mennyit fe-
jlődtek, milyen okosak, szépek, és vidámak! Jó volt látni a kicsiket is, akik még csak most kóstolgatják az ilyen 
események ízét!

A Bölcsőde dolgozói hatalmas lelke-
sedéssel készültek erre a napra. Mindent 
beleadtunk a program megszervezésébe, 
lebonyolításába és nagyon sok segítséget 
is kaptunk hozzá. Szülői felajánlásnak 
köszönhetően az aulát a gyermekek igé-
nyeinek megfelelően tudtuk átalakítani. 
A Napvirág Ugráló-tól kedvező áron ju-
tottunk hozzá az ugrálóvárhoz, kedvez-
ményt kaptunk a sütikre, a zöldségeket 
adományként kaptuk, a kertészet külön 
a mi kedvünkért hozta meg az elülte-
tett facsemetéket. Nagy meglepetés volt 
számunkra az is, hogy az ügyes kezű 
asztalosmester az aulában megépített fa 
elkészítéséért nem kért pénzt, ötleteivel 
gazdagította az eredeti elképzelést. A 
Gödöllői Tűzoltóság egész kis különít-
ményt küldött, hogy a gyerekek alaposan 
megismerhessék a tűzoltóautót. Külön 
köszönetet szeretnénk mondani min-
denkinek, aki hozzájárult a programhoz! 
Rengeteg csillogó tekintetet kaptunk 
érte, boldogság volt a vidám gyermekka-
cajt hallgatni.

A legnagyobb segítséget azoktól a gyerekektől kaptuk, akik 
segédkeztek a két játszóudvarra tervezett lombos fa elültetésé-
ben! Igazából a szó szoros értelmében a fiatalok kivették pol-
gármester úr és a bölcsődevezető kezéből a lapátot, és maguk 
kezdtek a facsemeték betemetésébe. Reméljük, hamarosan 
meglátjuk, milyen nagyra tudja növeszteni őket a gyerekek sze-
retete! Amilyen gondoskodást kaptak a csemeték, lehet, hogy a 
telket is kinövik majd…  

Az aulában felállított fa leveleire azoknak a gyerekeknek a 
neve került, akik már kinőttek a bölcsődés korból. Szeretnénk 
hagyományt teremteni azzal, hogy valamennyi nálunk gon-
dozott kisgyermek neve szerepeljen a faleveleken, azt üzenve, 
számunkra fontosak, és gyökereinkkel mi is hozzájárultunk 
fejlődésükhöz. 

Az ötödik születésnap általában nem tartozik azok közé, 
amiknek különös figyelmet szentelünk, hiszen nem igazán ke-
rek, egy intézmény életében nem is igazán sok. Nekünk azon-
ban, és reményeink szerint a városnak is fontos dátum. Kiváló 
alkalom arra, hogy megálljunk egy pillanatra, visszatekintve 
átgondoljuk, mi minden történt ennyi idő alatt, és tapasztala-
taink birtokában számot vessünk, hogy egy jól működő, ha-
gyományokat ápoló, és jó gyakorlatokat alkalmazó intézményi 
jövő képét megalkotva induljunk tovább az intézményi felnőtté 
válás útján. 

A bölcsődés korban a gyermekek elképesztően sokat fejlőd-
nek, tanulnak, de a korosztály sajátosságai miatt nem tudjuk 
országnak-világnak megmutatni ezt egy jól sikerült előadással, 
bemutatóval. A nálunk elsajátított tudásuk azonban alapja a 
későbbi jó teljesítményüknek, kiegyensúlyozott személyiségük 
kialakulásának. Eredményeink nehezen kifejezhetőek számok-
ban, sokkal inkább számolhatunk be felszáradt könnyekről, 
csillogó tekintetetekről. Erről ugyan nem készítünk statisztikát, 

felnőttes diagramokat, de a bölcsőde aulájában mindenkinek 
lehetősége van megállni és büszkén megállapítani, hogy milyen 
sok kisgyermek számára jelentett boldog tapasztalatszerzést, 
fejlődést a bölcsődében töltött idő. És ez a sok kisgyermek ne-
künk is mennyi, de mennyi örömet adott és ad! Öt év elteltével 
még nem dicsekedhetünk azzal, hogy orvosok, tudósok, művé-
szek kerültek ki falaink közül. Sőt, a legtöbben nem is emlékez-
nek arra, hogy bölcsődések voltak. Mégis életünk legmeghatá-
rozóbb korszakát töltötték nálunk. 

A gyermekek gondozása-nevelése során tanítjuk meg adek-
vátan használni a köszönöm szót is! Időnként észrevesszük, 
hogy mi felnőttek nem mindig használjuk ezt a szót elégszer 
egymás között. Pedig nagy szükség volna rá! Ezt szerettük vol-
na mi is megtenni ünnepélyes keretek között. Szeretnénk ha ki-
fejezhetnénk, köszönjük a lehetőséget, a gyerekek és családjaik 
nevében is! Köszönjük, hogy kiváló körülmények között te-
hetjük a dolgunkat! Köszönet illet mindenkit, aki munkájával, 
támogatásával lehetővé tette és teszi, hogy a bölcsőde működ-
hessen! Köszönet illeti a Bölcsőde munkatársait is, hiszen ők 
nap, mint nap tudásuk, erejük legjavát adják hozzá a gyerekek 
fejlődéséhez. Köszönet illeti a szülőket is, akik megtisztelnek 
bizalmukkal, és ránk bízzák legnagyobb kincsüket, sokan kö-
zülük munkájukkal, adományokkal is segítenek minket, amiért 
külön köszönet jár. 

Köszönöm! Ez a rövid kis szó, ami hivatott kifejezni há-
lánkat a kapott segítségért, támogatásért. Ezt szerettük volna 
elmondani mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal 
hozzájárultak a Bölcsőde munkájához. Nem tehettünk mást, a 
köszönet mellé egy olyan mesét kértünk Róka Szabolcs mű-
vészúrtól, ami kicsit minden résztvevőben felébresztette a gye-
reket, hogy el ne feledjük: a gyermeki kacagásért megéri sokat 
tenni!
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Az Iskola hírei
Októberi hírmondó
Idén is sok programot tartogatott számunkra a színes ok-
tóber. Október 6-án együtt emlékeztünk meg a Kossuth 
által „Magyar Golgotának” nevezett, Aradon történt meg-
torlásról, és vettük sorba a 13 tábornok történetét a rádió 
szakkörösök és Kovács Kriszta néni jóvoltából. Majd min-
den osztály meggyújtotta a saját kegyeleti gyertyáját, ezzel 
fejezve ki tiszteletét a hősök emléke előtt.
Október 21-én iskolánk minden tanulója közös megem-
lékezésre gyűlt össze a tornateremben az 1956-os for-
radalom és szabadságharc emlékére. A felső tagozatos 
szereplők Katona Gábor és Ragoncza Imre bácsi irányí-
tásával segítettek nekünk visszarepülni az időben. Hol 
lelkesen verseket szavalva, hol a zsarnokságról skandálva, 
hol masírozva, hol szórólapokat osztogatva érzékeltették 
velünk az akkori eseményeket. Így kaphattunk képet a tö-
megtüntetésről, a terrorról, a szabadságharcról

Tudáspróbák
Ismét górcső alá vettük tudásunkat és október 7-én helyes-
írási, majd október 11-én angol nyelvű fordító versenyt 
rendeztünk a felsősök számára iskolánkban. Mindkét 
rendezvény nagyon jól sikerült: készültünk, szerveztünk, 
tanultunk, izgultunk és közben nagyon jól éreztük ma-
gunkat.

Pályaválasztás:
Október 27-én a két nyolcadik osztályban tanuló diákok 
és szüleik számára tartottunk Pályaválasztási Tanácsadást, 
ahol az érdeklődők találkozhattak több meghívott közép-
iskola képviselőjével és választ kaphattak felmerült kérdé-
seikre is. 

Restás Andrea magyar szakos tanár

Eredményhirdetés 2016. évi őszi papírgyűjtésről
Ebben az évben is megtartottuk a szokásos papírgyűj-
tést. Jó volt látni, hogy milyen sok szülő jelent meg és 
hozott papírt, illetve sokan lelkesen segédkeztek a mér-
legelésnél. Köszönjük munkájukat! Fontos megemlíteni, 
hogy az eddigiekkel ellentétben, idén az őszi és a tavaszi 
papírgyűjtésből származó bevétel felét kapják meg az 
osztályok. Összesen az egész iskola 8782 kg papírt gyűj-
tött. 
Egyéni versenyben az első négy helyezett, akik 300 kg 
feletti papírt hoztak, sorrendben: Pálinkás Petra, Laka-
tos Erik, Bakai Balázs és Varró Norbert. Az osztályok 
között az első helyezett a 3.a , második a 4.c és harmadik 
helyezett a 2. d lett.
Gratulálunk a diákoknak és az osztályoknak is az elért 
eredményekért.
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25 éves a Lila Akác Nyugdíjas Klub
Október 15-én tartotta 
a Lila Akác Nyugdíjas 
Klub 25 éves évforduló-
ját a Forrás Művelődési 
Házban. Több csoport 
meghívásával jó hangu-
latban, vidáman ünne-
peltük az évfordulónkat.

A Lila Akác Nyugdíjas 
Klub október 24 –én a 
temetőbe látogatott, régi 
szép szokásához híven 
felkereste a már elhunyt 
klubtagok sírját, egy-egy 
szál virággal emlékezve 
a közösen töltött időkre. 

Közösen helyeztünk el 
koszorút és mécsest Mi-
halik Misi bácsi síremlé-
kénél is és együtt gyúj-
tottunk mécsest a hősi 
halottakra emlékezve.

Kalina Mihályné, 
a nyugdíjas klub 

vezetője
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Bemutatkozik a szórványmagyarság

A budapesti Hagyományok Háza 
és a kerepesi Forrás Művelődési Ház

szeretettel meghívja Önöket
2016. november 26-án, 
szombaton 18 órakor

a Forrás Művelődési Házba
 

Estünkön fellépnek:
a brassói Áprily Lajos Főgimnázium 

Búzavirág néptánccsoportja,
a tatrangi Boricás legények,
a székelyzsombori fúvósok

és az apácai hagyományőrző fiatalok.

A műsoron a barcasági csángók táncaiból 
és népdalaiból kapunk ízelítőt, illetve 

a székelyzsombori fúvószene hagyományaiból.

Belépő 500 Ft,

A csoportok magyarországi tartózkodásának 
költségeihez szeretettel fogadunk 

hozzájárulásokat.

A felvidéki, Zoboralján található Alsóbodokon,  
Kerepes leendő testvértelepülésén - a Magyar 
Szórvány Napja alkalmából tartott rendezvény 
keretében emléktáblát avattak Széchenyi István 
tiszteletére, születésének 225. évfordulóján, no-
vember 14-én. 
Az Alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szak-
középiskola diákjai filmvetítéssel és előadások-
kal idézték fel a „legnagyobb magyar“ életútját.
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Alkalmazkodjunk a téli időjáráshoz, 
készítsük fel gépkocsinkat a biztonságos közlekedéshez!

A Pest Megyei Rendőr Főkapitányság hívta sajtótájékozta-
tóra az érdeklődőket egy szokatlan helyszínre, a 2. sz. főút 22-
es kilométerszelvényéhez, Göd határában. Itt állomásozott a 
gépkocsik biztonságos közlekedése érdekében elindított kam-
pány egyik csapata, mely szúrópróbaszerűen állította meg az 
arra közlekedő járműveket a szükséges ellenőrzések elvégzése 
és a figyelem felkeltése érdekében.

Főszerkesztőnk érdeklődésére Nádházi Brigitta r. százados, 
a PMRFK Közlekedésrendészeti Osztály munkatársa válaszolt 
a kérdésekre:

Elsőként a véletlenszerűen megállított gépkocsik okmányait 
kérik el, majd ellenőrzik a gépkocsik felszereltségét, alkalma-
sak-e a téli megváltozott körülmények közt is a biztonságos 
közlekedésre. Megvizsgálják a gumiabroncsok állapotát, a téli 
gumik meglétét. Ezt már egy, a kampányhoz csatlakozott cég 
szakemberei teszik, akik szakmai tanácsokkal is ellátják a jár-
művezetőket.

A „Látni és látszani” közlekedésbiztonsági kampánynak 
megfelelően megvizsgálják a jármű világító- és jelző beren-
dezéseit, továbbá a fűtő és párátlanító berendezés hatékony 
működését is, hiszen ez is rendkívül fontos lehet a párás téli 
időjárás esetén.

Mindezen túl ingyenes látásvizsgálatot is végeznek a kam-
pányhoz csatlakozott szemészeti intézetek, mert természete-

sen az is szükséges, hogy a gépkocsivezető tökéletesen lássa az 
utat, a forgalmat, hogy időben tudjon alkalmazkodni a külön-
böző helyzetekhez.

Csatlakozott a kampányhoz még egy szélvédő-javító cég is, 
amelynek munkatársai az ellenőrzések helyszínein a szélvé-
dőket is megvizsgálják, és szükség esetén felhívják a járműve-
zetők figyelmét az esetleges hibákra és javítási tanácsokkal is 
szolgálnak

   Alkatrészeket loptak
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság tá-
jékoztatása, 2016. november 12. 
A gödöllői rendőrök őrizetbe vették a 
gyanúsítottakat.

A Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztályán indult eljárás lopás bűntett el-
követésének megalapozott gyanúja miatt 
O. Gábor 24 éves váci lakos és társai ellen.
Az öt férfit a rendőrök 2016. november 
10-én 13 óra 30 perckor értek tetten Sza-
dán, amikor egy ipari park területéről 
gépkocsikat és alkatrészeket próbáltak 
meg eltulajdonítani.
Az eljárás során beszerzett adatok szerint 
az öt fős csoport 2016. november 8-án 

12 óra és 2016.november 10-én 12 óra 
közötti időben leemelte egy ipari park 
területén lévő tanya kapuját és az ott tá-
rolt autókról gumiabroncsokat, felniket, 
katalizátorokat és kipufogó rendszereket 
tulajdonítottak el mintegy 6 millió forint 
értékben.

A gyanúsítottak közel száz autóról sze-
reltek le és tulajdonítottak el külön-
böző alkatrészeket és közel egy millió 
forint értékű tartozékot eltulajdonítási 
szándékkal összekészítettek.  A bűncse-
lekmény elkövetése során több jármű 
zárszerkezetét és ablaküvegét megron-
gálták.

A gyanúsítottakat a rendőrök előál-
lították a Gödöllői Rendőrkapitány-
ságra, ahol a nyomozók O. Gábor 24 
éves váci, T. Ákos 19 éves kistarcsai, 
D. Gergő 20 éves, T. Dániel 24 éves és 
N. Roland 20 éves kerepesi lakosokat 
kihallgatták, majd bűnügyi őrizetbe 
vették.

A rendőrök mindannyiuk lakásán ház-
kutatást tartottak és további bűncse-
lekmények elkövetésével összefüggésbe 
hozható tárgyakat találtak és foglaltak le.
A nyomozó hatóság előterjesztést tett az 
öt férfi előzetes letartóztatásának elren-
delésére.
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Az alábbiakban szó szerint közöljük Gombkötő úr 
nyilatkozatát, melyet kért megjelenteni az újságban

Tisztelt Kerepesi Polgárok!
Augusztusban kezdeményeztem egy 
népszavazást a tervezett szemétégetővel 
kapcsolatban. Augusztus 30-án a Kép-
viselő-testület döntött a hulladékkezelő 
tervezésének a szerződése felmondásá-
ról, mert a környezetvédelmi hatóság 
nem engedélyezte a kiválasztott helyszín 
beépítését. A tervező cégtől előző nap 
jelezték, hogy megfellebbezik a bírósá-
gon a döntést. Ezért az ülés utáni köz-
meghallgatáson közöltem, hogy az alá-
írásgyűjtést elkezdem és amennyiben az 

elutasító határozat jogerőre emelkedik, 
akkor nem adom le az aláíróíveket. 
Szeptember 12-én felvettem 3000 alá-
írásra való 300 db ívet. Ezúton köszönöm 
a támogató aláírásokat. Az aláírások 
gyűjtésében sokan segítettek, többnyire 
civilek, pártállástól függetlenül jobb és 
baloldaliak is, ezért jóval több, mint két-
ezer aláírás jött össze. /1640 hitelesített 
aláírás elég a kiíráshoz/ 
Megköszönöm mindenkinek a segítsé-
get.  Mivel a hatósági tiltás miatt nem 
épülhet szemétégető, ezért az íveket 

megsemmisítettem a törvényi előírás-
nak megfelelően.
Kerepesi fényes újságban és a Kerepes 
Polgármestere válaszol című Youtu-
be-on megtekinthető videó interjúkban 
szereplő hazug állításokat visszautasí-
tom. Külön visszautasítom az aláírókra 
vonatkozó, Polgármester azon kijelenté-
sét, miszerint normális ember nem gon-
dolkodhat másképp, mint Ő.

Tisztelettel: 
Gombkötő Róbert képviselő

Ugyancsak szó szerint közöljük Gombkötő úr 
alábbi helyreigazítási kérését is

Kedves Windhager Károly szerkesztő úr!
Kerepesi Vélemény október számában a 18. oldalon „A lakos-
ság nem dőlt be….” című írás bevezető kérdése nem így hang-
zott el Magyar János  interjújában, Ő ilyen kérdést nem tett fel.

A soron következő lapban helyreigazítást kérek  a 18.oldal te-
tejére bekeretezve az alábbi szöveggel:

Üdvözlettel: 
Gombkötő Róbert képviselő

HELYREIGAZÍTÁS: Lapunk előző számában a 18. oldalon megjelent Magyar János interjú bevezető 
kérdése igazából így hangzott el: 
Elmúlt hónapban történt itt aláírásgyűjtés egy bizonyos beruházással kapcsolatban, melyet Gomb-
kötő képviselő úr kezdeményezett. Ennek, ha jól tudom hétfőn járt le a határideje. Tud erről mon-
dani valamit?

Rozsnyai Sándor az alábbi helyreigazítást kérte a 
KEREPESI VÉLEMÉNYBEN VÁGATLANUL KÖZZÉTENNI:
Rozsnyai Sándor ez év májusában a 
polgármester, alpolgármester, bizottsá-
gi elnökök és társelnök Vagyonnyilat-
kozatába kívánt betekinteni. Hivatalos 
formában mindez megtörtént és az 

alábbiak kerültek jegyzőkönyvbe. A 7 fő 
nyilatkozatából csak kettő volt aláírva, 
a polgármester 2015-ös jövedelme nem 
volt közölve.(üres volt).
Az ismételt betekintés után egy aláírás 

hiányzott a többi képviselő és a polgár-
mester másodszorra pótolta a törvény-
ben előírt kötelezettségét.

Tisztelettel: Rozsnyai Sándor

Hogyan készítsük fel kertünket a télre?
Sok bosszúságot megspórolhatunk 
magunknak, ha megfelelően előké-
szítjük a kertet a téli időszakra. 
Nyolc fontos teendőt mindenkép-
pen érdemes elvégeznünk, ha ta-
vaszra szép és egészséges kertet 
szeretnénk. 
 
1. A lehullott levelek összetakarítása
Elkerülhetetlen és fárasztó munka, de 
mindenképpen érdemes összegyűjteni 
a lehullott lombot, amit azután kom-
posztálhatunk, vagy – ha erre nem 
érzünk hajlandóságot – felhalmozhat-
juk egy félreeső területen. A pázsiton 
semmiképp nem érdemes nagyobb 
mennyiségű lombot hagyni, mert az 
átázott lomb ideális táptalaj a tavaszi 
penészedésnek.

2. Az utolsó fűnyírás
Az időzítés nem könnyű, de arra kell 
ügyelni, hogy a szokásosnál kicsit maga-
sabbra hagyjuk a füvet.

3. A pázsit műtrágyázása
Az első hó lehullása előtt célszerű még 
egyszer tápanyagokat adagolni a pázsit-
nak, mert ezzel megerősítjük a gyökér-
zetet, amit tavasszal meghálál a fű.

4. Fűvetés
Talán a legnehezebben időzíthető műve-
let, de ha sikerül a pázsit megújítást nem 
sokkal az első hó érkezése előtt megejteni, 
a hótakaró megvédi a magvakat, és kellő 
vízzel látja el őket ahhoz, hogy a tavaszi 
olvadáskor egyenletesen kikeljen a friss fű. 
Így megtakaríthatjuk magunknak a tavaszi 
füvesítéssel járó állandó locsolást.

5. Gyomirtózás
Az ősz ideális időszak arra, hogy a meg-
felelő gyomirtó bevetésével elejét ve-
gyük a tavaszi burjánzásnak.

6. Az évelők felkészítése a télre
Örök vita, hogy melyik évelőt érdemes vissza-
vágni a hideg beállta előtt, de az biztos, hogy 

visszavágás nélkül az évelők ideális hófogó-
ként szolgálhatnak a kertben. Akár a vágás 
mellett döntünk, akár nem, jó ötlet lehet a nö-
vények gyökérzetét erősítő tápoldatot adni az 
évelőknek a „téli álom” előtt.

7. Az ágyások átforgatása
Akár zöldségekről, akár virágágyásokról 
van szó, a fagy előtt érdemes utoljára át-
forgatni a talajt. Ezzel ismét a felszínre 
emelhetjük azokat a kártevőket, amelyek 
már elhelyezkedtek a talajfelszín alatt, 
így nagyobb részük pusztul el az érkező 
hidegben, mintha háborítatlan földben 
vészelhetik át a fagyokat.

8. Facsemeték ültetése
A gyökérzet szintjén a talaj hőmérsék-
lete magasabb, mint a felszínen, így 
érdemes őszre időzíteni a facsemeték 
kiültetését, hiszen elég idejük lesz megy-
gyökeresedni.

blog.syngenta.hu=(agrarszektor.hu) 
2016. november 5.,  
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TISZTESSÉGES ELJÁRÁS!
- itthon, Kerepesen -

Országunk túl van egy népszavazá-
son, amelynek eredménye világos szán-
dékú, és egységes népakaratot tükröz. 
Az ilyen esemény ritka Európában, mi-
vel a regnáló liberálisok úgy félnek a nép 
véleményétől, mint mókus az erdőtűz-
től. Ezért a jól működő demokrácia álta-
lában csak egy illúzió. Svájc viszont jó el-
lenpélda, mivel ők sok esetben tartanak 
népszavazást. A népszavazás voltakép-
pen a közvetlen demokrácia gyakorlása, 
amelynek eredményét mégis a képvise-
leti demokrácia intézményei véglegesí-
tik. Látszik, hogy a társadalmunk mű-
ködése komplikált rend alapján zajlik. A 
közvetlen demokrácia a választójoggal 
rendelkező emberek népszavazás, eset-
leg népgyűlés által eldöntött ügyeiben a 
többség akaratát érvényesíti. A közvetett 
demokrácia pedig képviseleti hatalom-
gyakorlást jelent, ami nem feltétlenül 
többségi népakaratot tükröz. 

Kerepes - nagyon helyesen - egy 
szintén demokratikus módszert alkal-
mazva vonta be a lakosságot a hatalom 
gyakorlásába. Ugyanis egy kérdőíven a 
város hosszú távú fejlesztésének tárgyá-
ban kérdezett meg bennünket. Az ilyen 
lakossági „szondáztatás” még demokra-
tikusnak, sőt tisztességes eljárásnak is 
mondható. Ráadásul nagyságrendekkel 

olcsóbb egy népszavazásnál. Végered-
ményben a világunk olyan lesz, amilyet 
teremtünk magunknak. Amiben most 
élünk, azon jól látszik, hogy minden 
nincsen rendben, hiszen Isten talán 
rossz kedvében volt, vagy valamiért ha-
ragudott ránk, amikor a liberálisokat 
teremtette. Az ő tevékenységük végter-
méke ugyanis a káosz. És nekik semmi 
sem szent, mivel ők, vagyis a forradal-
munk vérbefojtóinak szellemi örökösei 
meggyalázták a hatvan éves évforduló 
ünnepét. Ezek a különös kreatúrák még 
a Himnuszt is kifütyülték. A liberális 
média belterjes, sunyi hazudozása már 
sohasem tudja lemosni erről a gusz-
tustalan társaságról ezt az újabb réteg 
szennyet. Úgy vélem, hogy az ilyen utá-
latos liberalizmust az anarchiától csak 
egy parányi különbség választja el. A 
liberális nézetekből sarjadó anarchia 
pedig nekik is csak addig lenne jó, amíg 
nem ők vannak hatalmon, ugyanis vala-
milyen legitim vezetésű, központosított 
rend és fegyelem nélkül nincs semmi-
lyen demokrácia. E nélkül nem jól mű-
ködik. Ezt példázza a demokráciának 
hazudott európai politikában zajló szél-
hámosság is. Mert például, a „központi 
bizottságos” Juncker-t és társait azokra 
a posztokra kik választották meg? Bi-

zony-bizony, őket oda senki sem válasz-
totta meg.

Az 56-os forradalom kapcsán jut még 
eszembe, hogy az ötvenes évek elképesz-
tő szegénységében sokunknak - bizonyos 
értelemben - elveszett a gyermekkora. Ha 
időnként megidézem az akkori idők emlé-
keit, akkor általában szomorú leszek tőle. 
Ennek ellenére mégis újra és újra eszembe 
jutnak azok az évek. Megfigyeltem, hogy 
életünk legszebb, illetve legboldogabb pil-
lanatait is szinte mindig átlengi valamilyen 
különös szomorúság. Érdekes, hogy az ak-
kori eseményekben aktívan résztvevő, és 
még velünk élő öregek szeme fénye a mai 
napig őrzi a nagy idők izgalmas szépségé-
nek titkait. Igaz, hogy arcuk erősen megfa-
kult már a könyörtelen idők homályában, 
de emlékük – az igaz magyarok szívében 
- mégis örökké él.

Gondolatmenetem csapongását be-
fejezve látom, hogy a kertben, a csupasz 
gallyak között színes tollú cinkék szél-
borzolt fényléssel játszanak a naplemen-
te árnyaival. Csendet terít szét az este, 
távolabb néhány kémény füstöt ereget 
az ég felé. Béke száll a szívemre, hiszen 
egy idősödő ember már akkor is boldog 
lehet, ha kellő alázattal képes elviseli az 
idő múlását.

Kovács Ferenc

Pest megye 65 év felett
Október 1-jén az Idősek Világnapját ünnepeljük már 1991 

óta. Pest megyében közel 202 ezer 65 év feletti ember él, a 
nyugdíjak havi átlagösszegét tekintve előkelő helyen állunk a 
hazai rangsorban. Szociális alapszolgáltatások, öregedési in-
dex, eltartottsági ráták – térségünk jellemzőit a Központi Sta-
tisztikai Hivatal segítségével elemeztük.

Hazánk 19 megyéje közül Pest megye áll az élen, ami a 65 
évesnél idősebb lakosok számát illeti: összesen 201 555 szép-
korú embert regisztráltak 2016-ban. A születéskor várható 
átlagos élettartam tekintetében a középmezőnybe tartozunk 
a régióra jellemző 78,26 évvel. Korfa tekintetében Magyaror-
szág nem mutat túlságosan kedvező képet, ám megyénkben 
nincs ok az aggodalomra: az idős népesség eltartottsági rátá-
ja egész hazánkat tekintve is a legkedvezőbb, 24,3-es értéken 
áll, ami azt jelenti, hogy 100 aktív lakosra ennyi időskorú jut. 
Az öregedési index is az egyik legígéretesebb, mindössze Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében kedvezőbb a népesség korösz-
szetétele. A számok azt mutatják, hogy a Pest megyei települé-
sek képesek megtartani a fiatalabb lakosokat is, akik így nem 
sodródnak más, idős szüleiktől távol eső régiókba.

A nyugdíjban részesülők aránya a Nagykőrösi és a Ceglédi 
járásban a legmagasabb, míg a Budakeszi, Dunakeszi és Szi-
getszentmiklósi járásban a legalacsonyabb a megyében. Az 
öregségi nyugdíj egy főre jutó havi átlagösszege 118 851 forint 
a legfrissebb, 2014-re vonatkozó adatsor szerint. Ennél csupán 
Fejér, valamint Komárom-Esztergom megye, illetve Budapest 
nyugdíjasai gazdálkodhatnak többől. Az egyes járások között 
nagyok az eltérések: míg a Dabasi járásban 105 206 forint az 
átlag, s ezzel itt találjuk az egész megye legalacsonyabb össze-

gét, addig a Budakeszi járásban átlagosan 131 658 forint érke-
zik havonta az öregségi nyugdíjra jogosultaknak. 

Általánosan jellemző, hogy a Budapesthez közeli területe-
ken magasabb összegű nyugdíjakkal találkozunk, míg a fővá-
rostól távolodva, s különösen a megye déli részén (Ceglédi, 
Dabasi, Nagykőrösi, Ráckevei járás) a 110 ezer forint alatti 
nyugdíjak a jellemzőek.

A házi segítségnyújtás rendszere 2014-től kezdődően át-
alakult, jelenleg két tevékenységi körre, a szociális segítésre, 
valamint a személyi gondozásra oszlik ez az alapszolgáltatá-
si forma. A gondozottak a mindennapi teendők lebonyolítá-
sa, így például a bevásárlás, a gyógyszerek kiváltása mellett 
a személyi higiénia, valamint a lakókörnyezet tisztaságának 
fenntartása kapcsán is kérhetnek segítséget a gondozóktól, 
akik akár mosdatással, hajvágással, öltöztetéssel, favágással 
is készek hozzájárulni ahhoz, hogy a magukra maradt idősek 
is emberhez méltó körülmények között, egészségesen, tisz-
taságban éljenek. A legfrissebb, 2015-ös adatok szerint házi 
segítségnyújtást 3185 ember vett igénybe megyénkben az 
adatfelvétel idején. Szociális segítéssel és személyi gondozással 
számos központ foglalkozik Pest megyében,. A szociális ellá-
tásokról szóló törvény alapján – melynek egyes rendelkezéseit 
a 2015. évi CXXXXIII. törvény módosította – az intézmények 
határoznak arról, hogy az igénylők számára indokolt-e a szo-
ciális segítés vagy a személyi gondozás. A házi segítségnyújtás 
mellett érdemes említést tenni a szociális étkeztetésről, vala-
mint az idősek nappali ellátásáról is. Előbbit 6675 rászoruló-
nak biztosították tavaly, míg utóbbi szociális ellátási formában 
1454-en részesülnek.




