Helyzetjelentés a válságból
Tisztelt Kerepesi Honfitársaim!
Félreverik a harangot világszerte! …És ami a világban, az országban történik, az Kerepesen is történik és fordítva. Nem lehet hallgatni, nem lehet a nagy politikára hivatkozni, hogy abba mi nem szólhatunk bele, hiszen mindennek az árát velünk fizettetik meg. A helyzet túl azon, hogy feszült, milliók számára legalábbis egyelõre
kilátástalan. Ilyenkor a magyar demokrácia leglegitimebb vezetõinek, a polgármestereknek meg kell szólalniuk. Persze elsõsorban azok teszik, akik erre alkalmasak
és függetlenek abban az értelemben, hogy egyetlen párt sem írhatja elõ számukra,
mirõl beszélhetnek, és mirõl hallgassanak. Én a Fidesz támogatásával a kerepesi
választópolgároknak köszönhetõen ilyen polgármester lehetek. Másik oka annak,
hogy önálló kiadvánnyal jelentkezem az az, hogy beszámoljak Önöknek a ciklus
félidején túl eddigi munkámról és tapasztalataimról, az eredményekrõl és a kudarcokról. Kérem, tiszteljenek meg véleményükkel és juttassák el hozzám.

Nos, elsõként nézzük
az országos helyzetet. Véleményem szerint hazánk
az elmúlt 20 esztendõben
a kommunizmus bukását
és a privatizációt leszámítva helyben járt, hiszen
a reálbérek értéke hasonlatos az 1970-es évek végéhez. Akkor is azt hallottuk Kádáréktól, hogy sokat fogyasztunk, ami akkor is hazugság volt és ma

is az, hiszen a megszorítások magyarázata napjainkban ugyanaz, csak
Gyurcsány, Kóka, Bajnai,
vagy Fodor hangoztatja. A
2007-es évben például 25
milliárd eurót vittek ki az
országból. Egy részét az
egyre növekvõ államadósság kamatainak törlesztésére fordították, míg a
másik részét a külföldi
multik vitték haza az országból a saját családjuknak. Mindez megfelelõen
magas szintû magyar vezetõi és parlamenti közremûködés nélkül lehetetlen lett volna. Akkor ki fogyaszt itt többet?
Most azzal kábítanak
bennünket, hogy az
egyensúly
megteremtéséhez el kell
vonni mindenkitõl, ami
fájni fog. (Gyurcsány még
azt mondta, nem fog fájni.) Egyensúlyt csak elvonásokkal nem lehet
megvalósítani, hiszen
egyre kevesebb jut a tanárnak, a vállalkozónak, a
családoknak és a nyugdíjasoknak a fogyasztásra,
miáltal elõbb-utóbb nem
lesz kitõl és nem lesz mit
elvonni. Ráadásul az elvonás igazságtalan, mert
egyformán érinti a milli-

árdost, a milliomost és
a nincstelent. Ha nem
segítem a termék elõállításban azt, akitõl elveszem a pénzét, akkor totális és egyoldalú kizsákmányolást hajtok végre
és nem egyensúlyt teremtek. Ma, attól tartok, Magyarországon ez a helyzet.
Az ideológia diktatúráját a
pénz diktatúrája váltja fel.
Véleményem szerint
vissza kell nyúlni õseink
példáihoz, hiszen ahogyan mondani szokás,
nincs új a nap alatt. A
nagy piramisok, amelyek
az emberi áldozatvállalás
és tehetség remekmûvei,
tulajdonképpen a szegénység
szorításában
épültek. Amikor a fáraó
látta, küszöbön az éhhalál, munkára szólította,
sõt, szorította a tömegeket. Nem elvett tõlük,
hanem munkát adott
nekik… és megindult az
építkezés, meglódult a fogyasztás és a termelés.
Egyensúly, gazdasági lendület nélkül elképzelhetetlen. Akik ma gazdasági
világválságot kiáltanak,
azok zsákmányolták és rabolták ki a világot. Olyan
ez, mint az 1956-os magyar forradalom: azok vezették, akik ellen irányult.

Elvenni azoktól kell,
akik érdemtelenül
jutottak hozzá
Tehát nem mindenkitõl
és nem egyformán. Például a kerepesi özvegyaszszony nyugdíja havonta 70
esztendõs korára 65 ezer
forint. Számára a 13. havi
elvonása nagy csapás.
Ugyanakkor annak a nemzetbiztonsági tisztnek, aki
48 éves korában mehetett
nyugdíjba, annak a havi
270 ezer forintos nyugdíját megnyirbálni kisebb
rossz. Akárcsak a volt
párttitkárok, fõrendõrök,
tûzoltók, hivatalnokok,
gyárigazgatók, stb. több
százezer forintos nyugdíját
megrövidíteni tán’ még
igazságos is, ha a többséghez viszonyítjuk. Persze, a
„kis”pénzt is el kell venni
attól, aki nem dolgozik,
persze, ha van mit.
De el kell vonni a politikai-, meg a bankszféra elitjétõl is az indokolatlan
százezreket. Nem a családokat kell sújtani, nem a
gyermekvállalókat kell az
utcára kényszeríteni, hanem elszámoltatni azokat,
akik napi százezreket keresnek… És ne legyen kivétel! Ne legyen a házelnöknek 24 milliós költségtérí-

tése, ne legyen a pártelnöknek bányája és ne kereshessen egy miniszterelnök
évente 100 milliót tisztán,
amit állítólag a családjára
költ. Szemfényvesztés, kutyakomédia.
Ne legyen az uniós képviselõnek havi 1 milliós fizetése és ne röpködhessen
ingyen Brüsszel és Budapest között. Ne legyenek a
képviselõk különféle bizottságok tagjai százezrekért.
Ne kereshessen a banktisztviselõ, meg a bankelnök annyit, mint egy kisebb falu egész lakossága.
Mert, ha kereshet, akkor
azt csak gazdasági és jogi
visszaélésekkel teheti. Egyelõre teheti.
Például az ország 100
milliárdosának bolhacsípésnyi fájdalom 1 milliárdot befizetni, amivel 1 millió nyugdíjas életét tehetnénk könnyebbé. Az igazságos közteherviselés abban
nyilvánul meg, hogy ki-ki a
jövedelme alapján fizeti
adóit és nem bújhat a politikai védõbástyák meg az
adócsalás bástyái mögé.
Ugyancsak elképzelhetõ,
hogy aki bruttó 400 ezer forintnál többet keres, az havonta 8-10 százalékát ajánlja fel a csõd kezelésére. Polgármesterként - a testület
tagjaival együtt ezt tettük az
idei évtõl kezdve.
Nincs olyan ország,
amelyben ennyi pályázatíró,
tanácsadó, kisebbségi-, alapítványi elnök, stb. dolgozna, mint nálunk. Sok esetben ezek az „állások” csak
arra jók, hogy az állami
pénzt azok kapják, akik
amúgy is közel állnak a tûzhöz és szolgálják a mindenkori politikai hatalmat. Hasonló a helyzet a pártok
finanszírozásával, amely
szintén felháborító feneketlen zsák. Amikor ezeket a
sorokat írom, egyáltalán
nem számít, ki a bal-, vagy
a jobboldali, vallásos vagy
ateista, ilyenkor csak egy
dolog számít: helyrebillenteni a mérleg nyelvét.
Csökkenteni kell a parlament és az önkormányzati
tagok számát, a minisztériumok és hivatalok számát,
a különféle és ellenõrizhetetlen ellenõrzõ-, meg ér-
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dekvédõ egyesületek számát, az állami és fényûzõ
beruházások és beszerzések számát, a pénzkéregetõ
alapítványok számát, és így
tovább.
Vissza kell szorítani a
korrupciót, el kell ítélni a
csalókat, meg kell vonni
a jogtalanul szerzett pénzeket, ingatlanokat és
kedvezményeket, akár
gazdasági, akár politikai
bûnözõkrõl van szó, akkor is. Az igazságszolgáltatás tegyen társadalmi megnyugvást eredményezõ rendet, miközben az államkassza is hízna.
Az uniós pénzeket oda
kell juttatni, ahol a legszükségesebb és nem a „csókosok” zsebeibe irányítani. A
közlekedést, a bankszféra
egy részét, az energiaellátást és az ivóvíz szolgáltatást állami kézbe kell viszszavenni, miközben a magyar föld elherdálását le kell
állítani.
Legálissá kell tenni és
piacra kényszeríteni az állampolgárok így-úgy szerzett és „szalmazsákban” õrzött milliárdjait például úgy,
hogy az összeg 15 százalékát befizeti az államkasszába, aztán költheti. Csak ezzel a néhány idecitált módszerrel, havi 40-50 milliárdot lehetne beszedni és
nem volna szükség az általános és igazságtalan
megszorításokra. Mindehhez azonban a következõ
választásokra – akármikor
is lesz – olyan új arcokat és
tehetségeket kell a parlamentbe juttatni, akik nem
6-8, vagy 18 esztendeje ülnek ott jórészt elkötelezve,
hanem akik végre merik
hajtani a nemzet felemelkedése érdekében mindazt,
amit végre kell hajtani ebben az országban. Az emberek ne legyenek pártfüggõek, a pártok ne lehessenek mindenhatók. Rossz a
választási törvény.
Piramist építeni
megszorítások helyett
A gigantikus piramisok
építésének mintájára nem
szabad tétlenül nézni a
minden idõk legnagyobb
munkanélküliségét „ered-

ményezõ” tehetetlenséget,
hanem munkát kell adni és
munkahelyet kell teremteni
a tömegeknek. A közismert
mondás „kolbászból van a
kerítés” Amerikából, pontosabban Kanada iparvárosaiból való. Onnan jöttek a
kanadai gyárosok Magyarországra a kohászatba munkaerõt toborozni. Nálunk
van munkaerõ – legalábbis
1 millió ember dolgozhatna
– de nincsen mit. Ez így
nem igaz. Több százezer
ember nem akar dolgozni,
mert elkényeztették, mert
eddig megtehette, hogy a
törvények kijátszásával, az
orvosoknak és politikusoknak juttatott kenõpénzekkel megúszhatja. Õket
kényszeríteni kell a munkára. Hol lenne azonnali
fejlõdést és fogyasztást serkentõ dolog? Hazánk legnagyobb értéke és veszélye a
víz. Több száz kilométer védõgátra volna szükség évszázadok óta. Százezrek végezhetnék ezt a munkát
akárcsak az autópálya-, és
a helyi közútépítéseket. A
parlagon heverõ földeket a
tulajdonos köteles lenne 3
esztendõre térítésmentesen
bérbe adni annak, aki hajlandó rajta kalászost, vagy
zöldséget termeszteni, állatot tartani. Óriási szerep
jutna elsõsorban a cigányság körében az önellátó gazdálkodásnak. A semmittevés legalább annyi energiát
követel, mint a munka.
Ne feledjük: a hazai föld
30 millió ember ellátására
alkalmas
élelmiszertermesztésre. Másik értékes
kincsünk a mészkõ. Újra
kell indítani a hazai cement
és téglagyártást és az élelmiszer feldolgozó ipart. Késõbb, ha izmosodik az ország, hozzáfoghatnánk a
szintén méregdrága alumíniumiparhoz, hiszen bauxit
nagyhatalom vagyunk. Ehhez társul a turizmus és a
magyar találmányok és szabadalmak óriási lehetõsége.
Mi kell ehhez? Három
dolog. Az elsõ a pártlista
nélküli országgyûlési választás és új, egyénre épülõ
parlamentarizmus és kormány. A másik: a bürokratizmus és a párhuzamosság
könyörtelen felszámolásá-

val együtt drasztikus adócsökkentés, erõn felüli támogatás a vállalkozóknak.
A harmadik: a magyar történelem, a vallások és a
nemzeti hagyományok dicsérete, illetve újraélesztése, melynek gyümölcseként
az emberek nem apátiába
fuldokolnának, hanem ismét hinnének önmagukban
és abban, hogy ne kötelet
keressenek a nyakukra, helyette képesek a talpon maradásra, akárcsak az õseink
annyiszor… És mi lenne a
negyedik dolog, a ráadás?
Meglódulna a termelés, a
fogyasztás, meg az állami
bevételek növekedése.
Nem szabad elhinnünk,
– mert az öngyilkossággal
ér fel – hogy nem vagyunk
képesek a saját boldogulásunkra. Képesek vagyunk,
de ehhez le kell fejteni magunkról a kényelmet, a restséget, a beletörõdést, a kishitûséget, az irigységet és
földre kell ejteni azokat,
akik érdemtelenül kapaszkodtak fel a polcra, a fejünk
fölé, a párnáink közé, az
éléskamráink hûvösébe.
Elég!
Piramist kell építeni…
Kerepesen nem szól a
vészharang!
Nem azért nem szól a
vészharang
Kerepesen,
mert a harangok Rómába
mentek, hanem – néhány
makacs harangozótól eltekintve – azért nem szól,
mert Kerepes dolgos, törvénytisztelõ és becsületes
többsége nem a felesleges
harangkongatással van elfoglalva, hanem az ország
más településeivel ellentétben jobban hisz magában, a
tehetségében, így próbál úrrá lenni az újabb megszorítások kivédésében.
Persze, mi is rosszabbul
és idegesebben élünk,
mert minket is elért mindaz, amitõl az egész ország
sínylõdik. Tetszenek emlékezni, tavaly októberig
hányféle lehetõségrõl tárgyaltunk: CBA üzlet Kerepesen. Tesco vagy Spar
Szilasligeten, aztán energiatakarékos erõmû, sõt,
szélerõmû,
bio-üzem,
nyugdíjas otthon, benzin-
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Hivatali felállás
– helycsere
A létszámot 2006 óta
csökkentettük, az adó- és
pénzügyet, az iskolai oktatás színvonalát, valamint a
közterület felügyeletet megerõsítettük és önálló polgárõrséget állítottunk fel. A
régi irodaházat eladtuk, annak az árából kialakítottuk
az általunk megszüntetett
és rosszhírû kisegítõ iskola
helyén az új és kicsi hivatalt, valamint több mint 50
millióból létrehoztuk a felgépesített saját települési
munkacsapatot. Ma már a
szemétszállítást is õk végzik a síkosság mentesítéssel együtt. Idén felmondtuk
a szerzõdést a Support Alapítvánnyal, mert munkájuk,
irányultságuk és érdekeik
nem feleltek és nem felelnek meg ma sem Kerepes
igazi érdekeinek. Saját hatáskörbe vontuk a családsegítést, az elesettekkel való
foglalkozást, s szociális ét-

keztetést. Az eredmények
máris jelentkeznek.
Az önkormányzat a térség legnagyobb foglalkoztatója, jelenleg csaknem 200
embernek
biztosítunk
munkát.
Pénzügyek
és kötvény
A falu vezetését 250 milliós hitellel és 150 milliós
azonnali tartozással, valamint 12 folyamatban lévõ
bírósági perrel vettük át. Az
iskola vegetált, az orvosi
rendelõk, az óvodák, a faluházak állaga kétségbeejtõ
volt, az utakról, a vízelvezetésrõl, a közhangulatról, a
kiábrándultságról, vagy a
községi temetõrõl nem is
beszélve. Világos volt, a
semmibõl csak annyit lehet
„tenni”, amennyit az elõzõ
vezetés tett: jóformán semmit és magyarázni a bizonyítványt. A fejlõdés érdekében
800
milliós
kötvénykibocsájtást javasoltam a testületnek, de választási ellenfeleim – közülük Rózsás és Labancz polgármester akart lenni – ellenezték. Most mégis úgy
fényképeztetik magukat a
Szõlõ utcai járdán vagy az
új Béke úton, mintha õk
szavazták volna meg a kötvényt. Csatlakozott hozzájuk Palotai László, a Fidesz
vezetõje Kovács Antal,
Nagy Béláné és Barabás
Gábor is. Már akkor elkezdték a kampányt.
Végül figyelembe véve
hat képviselõ álláspontját,
az összeget 450 millióra
csökkentve terjesztettem
elõ. Az, hogy ma Kerepes
irigylésre méltóan fejlõdik, Ignác Jánosnak, Kóbor Tamásnak, Mayer
Endrénének, Pordán Miklósnak, Szabó Anikónak,
Varga Líviának, Véber Gábornak és Franka Tibornak köszönhetõ. Igaz, a
450 milliót már Kovács
Antal és Barabás Gábor is
megszavazta.
A kötvény egyszeri átkonvertálásával eddig csaknem 40 millió forintot nyertünk, a tõketartozás tehát
20 éves futamidõre elosztva
410 millióra csökkent. Az
is igaz, hogy a bankcsõdök
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miatt a kamatok emelkedtek, de ezt elõre a Jóistenen
kívül senki sem tudhatta.
Az is igaz, hogy 2010-tõl
nagyon nehéz lesz a törlesztés, hiszen évi 100 millióval
kezdünk, de abból a bizonyosból nem lehet várat
építeni.
Meggyõzõdésem, hogy
jót tettünk, jókor. Ezért kérem a bizalmat ismét a jövõ
évi választáson is a csapatommal együtt, – még azok
bizalmát is, akik nem kedvelnek – hogy amit elkezdtünk, azt felelõsen és bátran tudjuk folytatni.

ink, nincs tabutéma. Bárki
bármelyik
szerzõdést,
számlát, okiratot megtekintheti a hivatalban, csak
szóljon elõre, mert az ügyfélforgalom óriási.
A hivatal dolgozóit – élén
a képzett és határozott jegyzõvel – elismerem, mert
megérdemlik. Más kérdés,
hogy a falak között olykor
feszült a légkör, gyakori a
számonkérés, olykor pedig
a büntetés is. Vannak jók és
gyengék, mint mindenütt,
de az együtt muzsikálás
megy, még akkor is, ha néha a karmester kiabál.

Éléskamra
– páncélszekrény

Iskola és óvoda:
rend és színvonal

Az idei költségvetés 1
milliárd 100 millió fölötti, a
kötvényt külön kezeljük.
Örömmel jelentjük, tartozásunk nincs. A kötvénybõl
2009. április végén még
325 millió van a számlánkon, noha a legszerényebb
számítások szerint is 2006
vége óta több mint 200 milliót költöttünk a falura. Ezzel együtt sok kérdésben
nem jutottunk elõbbre,
amirõl nem csak mi tehetünk.
Az összes adóbevétel
várhatóan meghaladja a
200 milliót, melybõl az
iparûzési adó alig több 100
milliónál. Ezek a számok
az idei megszorítások miatt
csökkenhetnek is, tehát
mindenre oda kell figyelni.
Nincs munkaidõ, nincs
hétvége, ráadásul elmarad
a dolgozók 13. havi fizetése, csökkentettük a közlekedési hozzájárulást, az étkezési jegyeket, a géppapírt, a telefonokat, a tisztítószereket és mindent a
minimális mûködés feltételeihez igazítunk.
De az élet nem állhat
meg. Az iskolát 60 millióval, az óvodát 60 millióval
vagyunk kénytelenek támogatni, mert az állam újabb
pénzeket von el tõlünk, a
közmunkások bérét kiegészítjük a Kht mûködését
évi több tízmillióval biztosítjuk, hogy csak a legfontosabbakat citáljam ide. De
reményeim szerint ennek a
hasznát Önök érzékelik és
értékelik. Nincsenek titka-

Örömmel jelentem, hogy
az elsõbe iratkozottak száma az idén meghaladja a 40
fõt, tehát két osztály már
biztosan indul, amiért köszönetet mondok a szülõknek, akik észrevették és
megértették, mennyire fontos, hogy a gyermekek ott
járjanak iskolába, ahol laknak. Szilasról – külön öröm
– húszan jelentkeztek, ezért
számukra megoldjuk a buszoztatást, ahogy megígértem. Az épületet folyamatosan festjük, felújítjuk, az
ablakokat kicseréljük, a felszereléseket bõvítjük. Kialakítottuk a saját nevelési
tanácsadónkat, létrehozzuk
a cserkészetet, úszni hordjuk a tanulókat, bõvítjük a
kulturális és sportrendezvényeket. Nagyon számítunk
a szülõi munkaközösség
részvételére és segítségére.
Az iskolában a rend helyreállt, a színvonal emelkedik. Döntõ részük van ebben a pedagógusoknak,
akik erõn felül igyekeznek
teljesíteni, és akik átérzik
munkájuk fontosságát. Velük is vannak vitáink, olykor
hangos nézeteltéréseink, de
összességében haladunk
olyan körülmények között,
amikor a pedagógusok megélhetése és megbecsülése is
komoly
veszteségeket
szenved önhibájukon kívül.
Óvodáink idén is megteltek, a színvonalra, az ellátásra semmilyen panasz
nem érkezett. A dolgozók
szintén erõn felül és magas
színvonalon teljesítenek,
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kút, a Gyár utcai telep felvásárlása és a többi. Aztán,
amikor a bankvilág hibájából a világ megakadt, akkor nálunk sem jelentkeztek többé a tárgyalópartnerek. Nincs pénz, nincs hitel, a vállalkozók vegetálnak. Ez van, ez ellen nincs
mit tenni. Még akkor sem,
ha 2006-ban ígértem például betonüzem létesítését, hiszen most a beton, a
tégla, a cserép kell a legkevésbé. Sajnos.
Az itt élõk szempontjából Pest sok hátrányt jelent,
de a munkahelyek esetében
mégis szerencsésebbek vagyunk, hiszen a legtöbben a
fõvárosban lelnek valamilyen boldogulásra, de tulajdonképpen
Kerepesen
nincs munkanélküliség. Kivételt az a néhány tucat ember jelenthet, aki önhibájából leépült és kikerült mindenféle rendszerbõl és lehetõségbõl. Kerepes sziget a
több mint félmilliós munkanélküliség tengerében,
hiszen a településen élõ 52
segélyezettet munkára hívjuk, és kellõ szigorral felügyeljük. Tevékenységükkel Önök is találkozhatnak
faluszerte.

Megvalósult
beruházások
Két év alatt 200 millió
A két év nagyobb eredményei
kerekített számokban: - 2006
telén a Szõlõ utca vége és a Vasút út aszfaltozása 2,5 millió. Falutáblák készítése 0,5 millió.
- Buszmegállók létesítése Kerepesen 2 darab, Szilason 6 darab
1,5 millió. - Juhász Gyula utca
egy szakaszának aszfaltozása, 1
millió. - Mintegy 60 darab
szemetestartó készítése és kihelyezése fémbõl és fából, cirka 1
millió. - Iskolánál és a Sólyom
utcában járda építése 500-500
ezer forint. - Emlékmû készítése nagyrészt adakozásból, 1,5
millió. - Temetõkerítés bõvítése, új harangláb, szobor fölé tetõzet, urnafal, a kereszt rendbetétele, fakivágás, 2,5 millió. - A
Faluház felújítása vízbekötés,
vizesblokk kialakítása, festés,
mázolás, 2,5 millió. - Megalakítottuk a Polgárõrséget, amihez
ingyen kaptuk a Suzuki Benõtõl
a gépkocsit, tervezzük körzeti
rendõr foglalkoztatását. Szilasi közösségi ház felújítása, festés, lécezés, függönyök,
szekrénysor készítése, 500 ezer.
- Szilasi kápolnába harang
adakozásból, parkoló kialakítása. – Templom utca díszkövezése lakossági támogatással,
két díszkút építése, fesztiváltér kialakítása, 14 millió. Szilason a Wéber Ede lakóparkban a lakosság aszfalt utat
épített. A Wesselényi utcában
100 méter aszfaltút készült, a
buszfordulót kátyúztuk, a Bajcsy Zsilinszky utcában csapadék vízelvezetõt építettünk, köveztünk 4 millióért. - A Sólyom
lakótelep lakosai önerõbõl aszfalt utat építettek, melyet támogattunk 8 millió forinttal. - Az
iskola kiürült szárnyában új hivatalt és Kht-t alakítottunk ki
21 millióért, 32 millióért gépeket vásároltunk. - Az iskola belsõ átalakítása, festés 2 évben
1,5 millió. - Óvoda bõvítése
Szilason, parkoló kialakítása
12 millió. - Wéber utca járdaépítés 11 millió. - A kerepesi és
a szilasligeti orvosi rendelõk
szigetelése, tetõjavítás, parkoló
kialakítása, festés, korszerûsítés 13 millió. - A Mezõ utca teljes aszfaltozás, vízelvezetés kiépítése, ami még folyamatban
van, 55 millió. - Játszóterek
Szilasligeten és Kerepesen, 3
millió. Lépcsõ és korlát építése
a Szilasligeti HÉV megállóban 1,8 millió. Összesen a két
év alatt megközelítõleg 200 millió forintot fordított az önkormányzat a fent felsorolt munkákra.
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Családsegítõ

Mezõ utca

Faluház teljes felújítása

Óvoda felújítás
Hõsök
emlékmûve

Mártírok útja
Harangtorony

Béke utca
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Szõlõ utcai járda

Wesselényi utca

Szegélykõ
építés
a Kiss József
utcában

Vízelvezetõ
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dicséret érte, noha õket is
elérték a központi elvonások. Jó csapat, persze, van
kanálzörgés.
Az óvodában az okoz
gondot, sok szülõ egy évvel
tovább akarja járatni a gyermekét, noha már iskolaérett, az iskolában pedig az
a gond, hogy néhány gyerek
nem rendelkezik a szükséges szocializációval. Ebben
kétségtelenül a szülõn kívül
az óvoda és az iskola is felelõs, és kétségtelenül igazolja azt a tényt, hogy a
Support Alapítványtól meg
kellett válnunk.
Az oktatás elhibázott irányítását, amely országosan van jelen, helyben nem
tudjuk teljesen feledtetni,
de igyekszünk. Ehhez kérjük és várjuk kritikájukat és
segítségüket.
Cigánykérdés
– közmunka és kapa
Kerepesen
becslések
szerint 500 roma él, akik
közül legalább 200-an más
településrõl vándoroltak
ide és sokszor erõszakkal
költöznek be rokonaikhoz,
vagy ismerõseikhez. A törvények nem teszik lehetõvé
lakhatásuk korlátozását,
noha sok esetben a zsúfoltság, a higiénia hiánya és a
szociális kiszolgáltatottság
indokolná. Elnökük, Németh János határozott fellépést sürget az idegen cigányok ellen, mert szerinte a
legtöbb problémát õk okozzák. Közösen lépni fogunk ebben az ügyben.
A cigányságot, akár a
központi hatalom, úgy Kerepes helyi hatalomgyakorlói is felhasználták 2006
végéig. Ebbõl számos és
igazságtalan botrány keletkezett, mert polgármesterként nem vettem figyelembe Kerepes levitézlett vezetõinek a választásokon elvérzett képviselõinek – közöttük az akkori cigányvezetõknek – az érdekeit sem.
Az idõ igazolt. A cigányokat elhagyták a pártok, a
meg nem választott polgármesterjelöltek, és mindenki.
Mi a helyzet ma? Örömmel jelentem, de Önök is
tapasztalhatják, sok min-
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den az emberi együttélés
szabályai szerint megváltozott, jobb irányba fordult.
Sajnos, a Gyár utcában nõ a
feszültség, mert azok a romák, akik dolgozni akarnak, egyre nehezebben viselik el azokat, akik csak
élõsködnek. A pozitív változás egyik jele. A kerepesi
cigányság – szemben az országban tapasztalható szomorú helyzettel – munkaképes lakossága dolgozik.
Egyre kevesebben kerülik
az óvodát és az iskolát.
Nemrég hagyományõrzõ
csoport alakult és egyre
gyakrabban foglalkoztat roma vállalkozót a hivatal.
Néhány hete megállapodást
kötöttem a CKÖ-vel, mely
szerint négy hektár külterületi szántót mûvelésbe
vonhatnak önellátásuk
érdekében. Örömmel vették és már elültettek 9 mázsa burgonyát, zöldséget és
kukoricát. Ha nem csinálják, a szerzõdést azonnal
felbontjuk. Ha viszont boldogulnak és hajlandók kapálni, jószágot nevelni, akkor egy gonddal kevesebb.
Sokat veszekszünk, sok
a fegyelmezés, az eltiltás, de
haladunk és egyre többen
partnerek ebben. Kérem
Önöket is arra, hogy jó szívvel nézzék a munkájukat,
hiszen a település lesz
szebb és gazdagabb általuk.
Tudom, a bajok, a feszültségek ettõl még nem múlnak
el. De enyhülnek.
Közösségi élet
a köbön
Tavaly 543 rendezvényt
tartottunk, azaz naponta átlag csaknem kettõt, melyeknek a látogatottsága 14
ezer fölé emelkedett. Örvendetes, hogy a szilasi közösségi házban beindult az
élet, hiszen 2006 elõtt többet volt zárva, mint nyitva.
Eljutottunk odáig, hogy kicsi, és a rendezvényekért
sorba kell állni. Programokat kínálunk a bölcsisektõl
a nyugdíjasokig mindenkinek. Sajnos vannak rétegek, például a Sólyom úti
és Magtár téri lakótelep,
ahonnan nehéz kimozdítani, elsõsorban az újonnan
ideköltözõket, aztán a föld-

rajzi távolság miatt a Hollandia telepieket, meg a
Szõlõ utcát és környékét.
Több mint 20 civil szervezet mûködik, közülük néhány a politikai szervezkedést tartja fontosabbnak,
mint a közösségi élet formálását, ezért kevés taggal,
de annál nagyobb hangerõvel rendelkezik. Érdekeik
és nem a falu érdekei motiválják õket. A többség
nem ilyen. Rendszeresen és
színvonalasan mûködnek a
nyugdíjas csoportok, a
Kisvirág táncosai és szüleik, Véber Gábor vezetésével a cserkészek, és a
katolikus egyház szervezetei kicsiktõl a nyugdíjasokig. Sportsikereink beérni látszanak, hiszen a
focicsapat vezeti a bajnokságot még akkor is,ha
az utóbbi idõben sok a nézeteltérés. Könyvtárunk látogatottsága megfelelõ, a
kulturális területen dolgozó
munkatársaim átlagosan
jól és sok túlórával dolgoznak, de némelyikükön olykor erõt vesz a kényelem.
Erõn felül teljesít a szlovák
kisebbség.
Sokat költöttünk kultúrára, különösen a szüreti
mulatságra, a Szilas menti
napokra, a nemzetközi
folklór fesztiválokra. Tavaly felvettük a kapcsolatot a 70 ezer lakosú lengyel Pabianice polgármesterével, az együttmûködést
megkötjük velük is, akár
az erdélyi-, a szlovákiai-,
és a cseh barátainkkal. A
Délvidéken Zenta városával törekszünk kapcsolatfelvételre.
Összességében
több
mint 30 milliót költünk
évente a mûvelõdésre, ebbõl 8 milliót közvetlen a civil szervezetek támogatására fordítunk, ami ebben a
gazdasági helyzetben elismerésre, sõt irigylésre méltó. Az eddigi tevékenység
koronájaként megjelentettük a település 860. Évfordulójára a Képes Kerepes
címû kiadványunkat.
A katolikus és a református egyházzal kitûnõ a kapcsolatunk, számunkra nagyon fontos és támogatandó a vallási élet, mert a hit
és a lokálpatriotizmus oly-

kor felér az éhínséget csillapító kenyérrel.
Vállalkozók és pártok
Két nehéz kérdés, noha a
Vállalkozók Egyesületének
megalakításáért az önkormányzat és jómagam sokat
tettünk. Elsõként hívtam
össze félszáz vállalkozót és
rendeztem meg az elsõ vállalkozók bálját. Nos, azóta a
vállalkozók egyesülete szûk
köre teljesen önálló életet
él és inkább hasonlít egy
polgármester elleni politikai szervezetre, mintsem
Kerepes zászlóshajójára.
(Lehetnek 20-25-en.) Bizonyára nekem is van hibám,
valamit én sem csináltam
jól, de ezzel együtt megfigyelhetõ, hogy elsõsorban
azok a civil szervezetek támadnak és vádolnak, amelyeket választási ellenfeleim
vezetnek, vagy befolyásolnak. Ilyen a Pátria
(Labancz és Sinkó érdekeltség) a Szilasligetért csapata
(Rózsás Erika és társai) és
a Vállalkozók Egyesülete
(Simoncsik László elnök).
Nos, õk indultak a választásokon polgármesternek is,
de csak egyet lehetett választani és az az egy – köszönet Önöknek – nem közülük került ki. Úgy tûnik,
sebeiket az idõ sem képes
begyógyítani, irántam érzett
utálatuk fokozódik.
Akiknek viszont köszönöm önzetlen segítségüket:
Coop Abc, CBA, Ring
zöldséges, Anikó Abc,
BIM Bt, Fácány László,
Vincze Lajos, Havay Miklós és Vaszil László orvosok, Barti Béla, dr.
Pribelli Ferenc, Fila László, Sárossy Miklós, Antalliget, Perge Csaba, Fülöp
Gábor, G. Nagy Andor,
Ferenczi Lajos, Váradi
Ede, Perge Csaba, Kurilla
Sándor, Szécsényi és
Godla Tüzépek, Ugró János, Zsalakó István, Erdélyi Lajos, Tóth és
Oravecz pékségek, Fater
Mihály, Varga József,
Varga Árpád, Makranczi
Ede, Czibere Zoltán,
Urbán Miklós, Lipp Csaba, Decsi Bálint, özv.
Mácsai Jánosné és sokan
mások.
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A pártok Kerepesen tudtommal az MSZP, a FIDESZ, az SZDSZ és a
KDNP képében vannak jelen és addigi tapasztalataim
szerint, olykor erõltetik
pártosságukat. Közülük
kértem már találkozót a
FIDESZ-tõl, az MSZP-tõl,
de eddig egyikük sem hívott meg beszélgetésre,
vagy érdeklõdött a falu
gondjai iránt. A KDNP-nél
azért nem jelentkeztem,
mert ha a FIDESZ-hez megyek a KDNP is ott lesz.
Állok a pártok rendelkezésére, noha az önkormányzatiság elsõsorban nem
pártkérdés, hanem településpolitikai kérdés, másodlagos, ki milyen ideológia
elkötelezettje, vagy pártnak
a tagja. Rólam egyébként is
mindenki tudhatja, akit érdekel, hogy nemzeti érzelmû, keresztény elkötelezettségû vagyok. Független
polgármesteri tevékenységre törekszem, sajnálom,
hogy ez a helyi Fidesznek
nem mindig tetszik. Soha
semmilyen pártnak a tagja
nem voltam. Kerepes
pártkatonája vagyok és
maradok, a választáson
így indulok.
Településfejlesztés
– helyi igények
Még a település iránt kevésbé érdeklõdõk is észrevehették, hogy Kerepes
2006 óta általában és nem
lokálisan indult fejlõdésnek, azaz nagyon figyelünk
a földrajzi adottságokra és a
lakosság elhelyezkedése
szerinti igényekre. Ellentétben az elmúlt 20 év tendenciáival, a beruházások „behálózzák” és nem kivételt
tesznek az egyes települések között.
Kerepes állandó lakossága 10 ezer fölé emelkedett
és az ideiglenesen itt élõkkel eléri a 12 ezret. Noha a
település egy és egész, mégis mégy részrõl beszélhetünk. A legrégebbi rész az
õsi falu a templomkörnyékén alakult ki úgy 860 esztendeje.
Az õsi Kerepes
Megépítettük az 1,3 kilométer hosszú Mezõ ut-

cát, felújítjuk az óvodát, a
Faluházat, a Családsegítõ
központot, elkészült lakossági összefogással a Templom utca díszkövezése, a
temetõ nagyobbá tétele, az
emlékmû, az orvosi rendelõ, a sportpálya, aszfaltozzuk a Tölgyfa és az Ilka utcát, stb.
Hollandia-telep –
Szõlõ utca
Aszfaltoztuk a Vasút utcát, építjük a P+R parkolót, 1,2 km díszburkolatú
járdát építettünk a Szõlõ utcában és 2010 õszéig aszfaltozzuk a Hollandia-telepi
Patak- és Mûvész utcát.
Széphegy
Aszfaltozzuk
a
Dessewffy utcát és a Hegy
utca folytatását Kistarcsáig, rendbe tesszük az élelmiszerbolt elõtti útszakaszt, javítunk az Esze Tamás, Török Ignác, Lázár
Vilmos csapadékvíz elvezetésén, lakossági összefogással megépült a Sólyom
lakópark aszfaltja, míg
ugyanitt játszóteret alakítunk ki.
Szilasliget
Felújítottuk a fõutat
több mint 1 km hosszban,
aszfaltozunk a Wesselényi,
a Szondy-, az Állomás utcákat, felújítottuk az orvosi
rendelõt, bõvítettük az óvodát, dolgozunk a csapadékvíz elvezetésén, kialakítottuk a fesztiválteret, játszóteret építettünk, lakossági
összefogással aszfaltozták
a Wéber Ede lakópark útját, mart aszfaltozták a
Wéber Ede utca felsõ szakaszát, stb.
Sokan mondják, Kerepes megosztott. Megosztott, mert azzá tették, hiszen voltak olyan részei,
ahol évtizedek óta semmi
nem mozdult. Persze, hogy
haragudtak egymásra. Most
nem aszerint épül út, járda
és árok, hogy melyik képviselõ hol lakik, kinek mi a
választási érdeke, ki, miben
és hol érdekelt a telekeladásban, a lakópark építésben és így tovább. Mindenki tudja, mire gondolok.
Most egyetlen dolog számít, hol a legnagyobb a
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szükség. Kerepes morálisés gazdasági válság közepette fejlõdik, miközben települések tucatjai mennek
tönkre. Ezek tények és nem
politikai lózungok, vagy
egyes pártok, esetleg érdekcsoportok nyavalygásai…
És ez az, ami igazán összehozza az itt élõ különféle
szocializációba felnevelkedett embereket függetlenül
attól, õslakos, régi, vagy új
beköltözõ, elesett nyugdíjas, vagy tengõdõ kisebbségi. Így elõbb-utóbb mindenki otthonra lel Kerepesen,
ha nem is egyformára.
Újabban Kerepesrõl beszélnek, Kerepest irigylik
és nem sajnálják. Ez közös eredményünk, legyünk
rá büszkék.
Köszönet érte Önöknek, hiszen az Önök bizalma és adóforintjai nélkül
ez lehetetlen volna. Köszönöm, hogy nem ültek
fel a különbözõ politikai
lejáratású kampányoknak,
a riogatásnak, az aláírási
kezdeményezéseknek, a
bírósági feljelentéseknek,
a különbözõ kiadványok
és újságok mocskolódásainak.
Ha õket is Kerepes érdekelné elsõsorban, még elõrébb tartanánk.
Hungaroring
– perben
Az elmúlt, csaknem 3 év
alatt több esetben tiltakoztunk, tüntettünk, vagy éppen tárgyaltam Palik Lászlóval, a vezérigazgatóval, de
eredményt – néhány apróságot leszámítva – nem tudtunk elérni. Erre mondják:
széllel szemben nem lehet.
A Hungaroring állam az
államban, és noha megérti
Kerepes követeléseit, de
ennél többre nem mutat
hajlandóságot. Ezért a környezetvédelmi engedélyüket Kerepes önkormányzata nem fogadja el, az ellen
fellebbezett. Ha ez sem segít, akkor folytatjuk a demonstrációkat, bírósághoz
fordulunk.
Telekadót
nem kell fizetni
Testület elé terjesztem,
és az adó eredeti célját te-

kintve, illetve az ország vezetésének megszorító intézkedéseit ismerve a testület
eltörli a telekadót.
Eltöröljük, mert az a
csaknem félezer telektulajdonos a széphegyi, és a Juhász Gyula utca fölötti részen még nem vonható telekadóztatás alá, pedig az
lett volna az igazi cél, hiszen azok lennének adókötelesek, akik üres építési
telekkel rendelkeznek.
Nem sújtjuk a kárpótlás során visszakapott telkek régi, és nagyrészt nyugdíjas
tulajdonosait, mert nem ez
a cél.
Másik ok az, hogy minden bizonnyal bevezeti a hatalom a vagyonadót, ami
önmagában is nagyon súlyos és igaztalan, sõt, aljas
terhet jelent a választópolgároknak, ráadásul nem a
települési, hanem az államkasszába, onnan pedig ki
tudja hová kerül. Hiteltelen
hatalom valóságot leplezõ
húzásai a demokrácia karikatúrája.
A Szilasvíz nem eladó
Sok vita és elégedetlenség lengi körül a vízszolgáltató tevékenységét, az ivóvíz minõségét. A Kft
Kistarcsa és Kerepes 5050 százalékos tulajdona
valamennyi elõnyével és
hátrányaival együtt. Amit
ígértem, a vízminõségen
javítani szeretnék, ezért
1 milliárdos pályázatot
adunk be Kistarcsával
közösen a víz minõségének javítására. Önerõbõl
a magas költségek miatt
esélyünk sincs a megoldásra. Ez persze idõbe telik, nem megy máról holnapra.
Addig át kell vizsgálni a
Kft gazdasági és gazdálkodási tevékenységét, mert
nagy a vízveszteség, mert elavultak a rendszerek és magas az ivóvíz és szennyvíz
lakossági díja, ami felháborító. Egyes híresztelésekkel
ellentétben
a
Szilasvíz nem eladó, de a
tevékenységét megnyugtatóan rendezni kell és az eddig kialakult helyzeten változtatni kell. Még akkor is,
ha ez érdekeket sért.
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Béke Kistarcsával
Több mint 12 éve tartó
vagyonvita peres eljárása
folyt az egykor Kerepestarcsa néven összevont,
majd egymástól különvált
település között. A sok
szempontból követhetetlen folyamat már a humor
határát súrolta a bíróságon, hiszen ennyi idõ elteltével szinte lehetetlen kibogozni, melyik település mennyit veszített a
szétválással.
A testületek és polgármesterek között megindított tárgyalás végén megegyezés
született.
Kistarcsa 30 millió forintot átutal Kerepesnek és
a peres eljárást egyszer és
mindenkorra befejezzük,
követelésünk egymással
szemben nincs.

A munkák gõzerõvel megkezdõdtek.
Az iskola ablakcseréje
és részbeni padlójavítása
várhatóan 10 millió, a szilasi és a kerepesi HÉV állomásokhoz vezetõ járdák
felújítása várhatóan 10
millió, csapadékvíz elvezetés cca 25 millió.
Természetesen a megvalósítandó beruházásokból, amire csak lehet, pályázunk, de az utaknak és
az iskolának el kell készülnie.
Ha nem jön közbe semmi, akkor 2010-ig újabb
241 milliót költünk Kerepes fejlõdésére, amelybõl

dékvíz elvezetésre, illetve
az ivóvizünk minõségének
javítására várhatóan több
mint 1 milliárd forint értékben. Ezeknek az álmoknak
a megvalósulása nem a mi,
hanem a bírálóbizottságok
hatáskörében van.
Mit kérek
a választópolgártól?
Amit eddig: kritikát, ötletet, és segítséget, elsõsorban nem a polgármester, hanem önmaguk javára. Merjék elhinni, hogy az
a fejlõdés, ami történik
nem szemfényvesztés, és
mindenki merjen, akarjon

Megvalósítandó
beruházások

alábbi módosítással pártoljuk: Segíts magadon
az önkormányzat is megsegít!
A karbantartóink és a
gépeink rendelkezésre állnak, sõt, más munkákra,
például alapkészítés, pinceépítés, kerítés, stb. a legalacsonyabb órabérért vállalkoznak a lakosság igényeihez igazodva.
Ahol tehát összefognak
a szomszédok, és hajlandók közösen járdát építeni,
utat javítani, akkor jöjjenek be a hivatalba, beszéljük meg, mit tudunk ehhez hozzátenni. Hasonlóképpen dolgozzunk és haladjunk együtt a kultúra,
az oktatás, az egészségügy,
a közösségi élet területén.
Megértést is kérek Kerepes polgáraitól, mert minden nem megy egyszerre.
Türelemre és bizalomra is
szükség van. Köszönöm.
Zárszó helyett

A tervünk a 2010-es választásokig újabb 241 millió Kerepes – Hollandia-telep – Széphegy és Szilas
fejlõdésére.
Megindult a P+R parkoló építése és környezetvédelmi fák ültetése 40
millió, kátyúzást végeztünk 7 millió, kerepesi faluház tatarozás, tetõjavítás, stb. 3 millió, családsegítõ külsõ-belsõ kialakítás
2,5 millió, sportház átalakítás 3 millió, Szabadság
úti óvoda tatarozás és bõvítés 7 millió, szilasi Wéber
Ede úti óvoda felújítás 5
millió, szilasi nyugdíjasház
építésének támogatása 2
millió, József Attila és Béke utca aszfaltozása 38
millió, Wesselényi útépítés
várhatóan
32
millió,
Szondy utca aszfaltozás
várhatóan 49 millió, a
széphegyi Dessewffy utca
22 millió, a kerepesi
Tölgyfa utca várhatóan 11
millió, az Ilka utca várhatóan 2,5 millió, a szilasi
Állomás utca a kerepesi
Hold utcáig várhatóan 19
millió, a Hollandia-telepi
Patak és Mûvész utca várhatóan 20 millió, és a
Hegy
utca
folytatása
Kistarcsa felé várhatóan 8
millió forintba fog kerülni.
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eddig mintegy 45 milliót
pályázatokon nyertünk.
Ember tervez, Isten végez. Ezzel együtt remélem,
2010 õszéig valamennyi
beruházásunk elkészül,
vagy folyamatban lesz.
Amire pályázunk
1,6 milliárd
2008. októberig 15 pályázatot adtunk be, közülük öt nyert. Jelenleg pályázunk bölcsõdeépítésre,
várhatóan 300 millió, óvoda és iskola felújításra várhatóan 200 millió-, energetikai korszerûsítésre várhatóan 12 millió-, mûfüves
kisméretû labdarúgó pályára várhatóan 25 millió-, kerékpárútra várhatóan 100
millió-, víztározó megépítésére várhatóan 40 millió
(építési
engedélyezés
alatt)-, szennyvíz és csapa-

tenni is azért, hogy jobb
legyen az élete, a település élete. Karba tett kézzel
nem megy.
Minden lakossági összefogást felkarolunk és támogatunk. Például járdaépítést, vizesárok és útépítést, faültetést, tereprendezést, kulturális-,
sport- és egyéb rendezvényeket.
Példák: Templom utca
díszkövezése lakók anyagi
támogatásával. Hegy utca
járdaépítés önkormányzati
anyagból önerõs kivitelezés. Sólyom lakópark aszfaltozás lakossági összefogással,
önkormányzati
anyagi támogatással, mart
aszfalttal útjavítás lakossági és önkormányzati összefogással a Mártírok utcában.
Segíts magadon az Isten
is megsegít! – mondást az

Tudják, nem lehet, csak
úgy, jópofának lenni, nem
lehet, csak úgy, mindenkivel beszélgetni, csak úgy
megérteni, csak úgy segíteni. Ezeket a dolgokat, csak
úgy, nem lehet! Kell hozzá
valamiféle elszántság, kiállás, és alázat. Kell az a
feltétlen szándék, hogy én
segíteni akarok… És
mindehhez az is kell, hogy
aki ilyen ember, vagy ilyen
ember szeretne lenni, annak az ilyen viselkedés természetes legyen, ne essen
nehezére és ne járjon színészkedéssel. Rendelkezzen azzal a tulajdonsággal,
hogy számára az okozza a
legnagyobb örömet, ha mások boldogulnak. Egyedül
semmirekellõ gazfickó lenne. Közösséget keres, abból merít lényeget és energiát. Akkor boldog, ha a
közösség elõbbre jut.
Úgy képes vezetni, hogy az
elesettekkel érez. Kabátját,
s ha kell, önmagát teríti a
rögös útra a boldogulás felé igyekvõk lábai elé.
Ilyen ember, ilyen politikus és ilyen polgármester
szeretnék lenni… Különben semmi értelme az
egésznek.
Franka Tibor
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