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KEREPESI VÉLEMÉNY

SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG
Kerepes város lakói méltó módon emlé-
keztek Szent királyunkra. A rendez-
vénysorozat része volt a Szent Anna
Templomban, reggel 8 órakor kez-
dõdött ünnepi szentmise, mely alkalom-
mal megtörtént az új kenyér megszen-
telése is.

Kilenc órakor a szomszédos Forrás
Mûvelõdési Házban zajlott az ünnepi
mûsor, melyen az ünneppel kapcsolatos
gondolatait Franka Tibor polgármester
foglalta össze köszöntõ beszédében. A
fõbb mondanivaló a beszédbõl kivona-
tosan olvasható a keretes részben.

A látványos mûsorban felléptek a
város hagyományõrzõ csoportjai: a
Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör
Egyesület, a Pávakör és a Kisvirág
Tánccsoport, az Aranyesõ Nyugdíjas
Klub, valamint a Lila Akác Nyugdíjas
Klub néhány tagja. Rajtuk kívül szerepelt
a kistarcsai Pannónia Néptánc Egyesület
Hagyományõrzõ Csoportja. Az öt
csoport közösen adta elõ az
„Elvégeztük az aratást, az aratást…”
címû énekkel, zenével, tánccal
színesített mûsort, megidézve az egyko-
ri aratások fárasztó, de mégis
lélekemelõ munkáját, hangulatát.
Köszönet jár a mûsor elõkészítõinek és
betanítóinak: Szilágyiné Suba Évának,

Ragoncza Imrének, Szilágyi Zsoltnak, és
Zombori Hubertnénak.

Közremûködött a rendezvényen
továbbá Manninger Ágota népdalénekes
és Farkas Domonkos versmondó.

Mindezzel nem ért véget az ünnepi
mûsor, mert szintén a Mûvelõdési
Házban, tíz órakor G. Tóháti Ilona mb.
mûvelõdési ház igazgató megnyitotta
Szekeres Erzsébet textilmûvész
Örökségem…” címû kiállítását. A
bemutatkozáskor kiderült, hogy
Szekeres Erzsébet több évtizeden
keresztül dolgozott Kerepesen, még a
TSz idõkben, s boldogan idézte föl
emlékeit. Egykori munkatársai, barátai
közül számosan jelen voltak a rendezvé-
nyen. A vidám és egyben ünnepélyes
hangulatot fokozta polgármester úr
oldott interjús beszélgetése a mûvész-
nõvel, ami során felszínre került, hogy a
szocialista idõszak alatt milyen módon
lehetett a magyar vallásos kultúrát, a
hagyományainkat õrizni. A kiállítást
szakmai szempontból Kecskés József
gödöllõi ny. mûvelõdési központ igazga-
tó méltatta, s emelte a színvonalat Ágó
Katalin próza-, és Manninger Ágota
népdal elõadása. 

További képeinket lásd a 19. oldalon!

Polgármester úr az ünnepi beszédét arra
a szomorú hírre emlékezve vezette be,
hogy a világban ma is van, ahol üldözik, sõt
irtják a keresztényeket. A hitük miatt üldö-
zöttekre, a halottakra gondolva egyperces
néma felállásra kérte a megjelenteket.

Szent Istvánnal kapcsolatban államalapí-
tó királyunk tettei közül az ország megtar-
tását, a két nagyhatalom közötti be nem
hódolást, sõt a magyarság megerõsödését
emelte ki. Szent István alkotása immár
1100 éve áll. Ez azért lehetséges, mert
Magyarország három szilárd alappilléren
nyugszik: a kereszténységen, a törvényes-
ségen, és a munkán. Ezek az elvek nem
változtak, ahogy az emberek gyarlósága
sem, de, ha ezeket a szabályokat betartjuk,
akkor megmaradunk és fejlõdhetünk.

A kereszténység a hitünk, megtartó
erõnk. Õriznünk kell, ahogy Szent István
mondta, amikor orvul meg akarták gyilkol-
ni: „Ha Isten velem, kicsoda ellenem!”

A törvényességet István a legszigorúb-
ban betartatta, azt senki nem szeghette
meg büntetlenül. Ez alapvetõ érdek ma is.
Mi sem engedhetünk belõle, minden áron
érvényesíteni kell a törvényességet a több-
ség érdekében, bárkivel szemben.

A harmadik pillér a munka, amelynek a
gyümölcse a kenyér. 

Mindhárom alappillért õriznünk kell, s
azon munkálkodni, hogy ahová születtünk,
hazánkat, és Kerepest felemeljük, felvirá-
goztassuk.

Ünnepi szentmise a templomban

Franka Tibor

Az új kenyér
bemutatásaG. Tóháti Ilona

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

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

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

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

Szerkesztõségünk az õszi helyhatósági választásokhoz külön-
szám kiadását tervezi, amelyben felajánlja a polgármester- és a
képviselõ-jelöltek számára a sajtónyilvánosság ingyenes
lehetõségét. Biztosítunk a polgármester-jelölteknek fél-fél
oldalt, a képviselõ-jelölteknek pedig 1/4-1/4 oldalt, ingyenesen.

Természetesen ez alkalommal is kérhetnek a jelöltek a fel-
ajánlottnál nagyobb felületet, de a többlet felületért fizetett poli-
tikai hirdetés címén leszámlázzuk a kiadó jegyzéke szerinti
összeget az igénylõ számára. 

Ettõl el nem térhetünk, mivel a törvényi szabályozás szerint
a választás idõpontjának a köztársasági elnök általi kihirdetését
követõ 5 napon belül az Állami Számvevõszéknek (ÁSZ) be kel-
lett jelentenie minden sajtótermék kiadójának, ha a kampány-
ban részt kíván venni. 

A bejelentéssel egyidõben be kellett küldeni az ÁSZ-nak a
választási kampányidõszakra vonatkozó hirdetési díjtételeket is. 

Ezek miatt a Kerepesi Vélemény különszámában is — a most
felajánlott ingyenes lehetõség mellett, melyet lakossági
tájékoztatásnak minõsítünk — lehetõséget biztosítunk kampány-
célú megjelentetésekhez is. Ez utóbbiakat azonban már politikai
hirdetéseknek kell tekintenünk, amelyeket természetesen az

ÁSZ-nak is beküldött díjtételek szerint kötelesek vagyunk
leszámlázni. 

A választások lebonyolítását követõ napokban a fizetett poli-
tikai hirdetések jegyzékét, nevekkel, összegekkel be is kell kül-
denünk az ÁSZ nyilvántartásának.

A választási határnapok szerint a választáson indulóknak
legkésõbb szeptember 8-án kell leadniuk a jelöltséget szá-
mukra biztosító ajánlási íveket. Ehhez igazodva
szerkesztõségünk szeptember 20-ig tudja fogadni a jelöltté
vált személyek bemutatkozó anyagait a következõk szerint:

• Képviselõ-jelölteknél legfeljebb 1000 karaktert, és egy
darab arcképet tudunk ingyenesen megjelentetni, 

• polgármester-jelöltek esetében pedig 2000 karakternyi
szöveget és szintén 1 db arcképet. 

• A közlésre szánt írásokat és képeket kizárólag e-mailben
fogadjuk, a windhager@decens.eu címen. 

• A megadott karakterszám feletti küldeményeknél kérjük
jelezni, hogy a megadott ingyenes lehetõségû rész fölötti terje-
delmet politikai hirdetésnek tekinthetjük. 

• Kérjük, hogy az e-mail kísérõ szövegében küldjék el a
jelöltek mobiltelefon elérhetõségüket is, hogy bármilyen
szükséges esetben azonnal kapcsolatba tudjunk lépni velük. 

• A szeptember 20-ig be nem érkezett küldeményeket már
nem tudjuk fogadni, kérjük ezért a határidõ betartását. 

A Kerepesi Vélemény választási különszáma szeptember 30-
án jelenik meg, ezt követõen 1-2 napon belül kézbesítjük a
város lakosainak postaládáiba. 

Így a választáson induló jelöltek bemutatkozása éppen jó
idõben kerülnek a választókhoz, ahhoz, hogy az október 12-én
zajló választásokon a jelöltek tényleges ismeretében dönthesse-
nek a szavazáskor. 

Bízunk benne, hogy a választások zavartalanul és szabályosan
zajlanak majd, s a város vezetõ testületébe a legalkalmasabb
jelöltek jutnak be.

Windhager Károly fõszerkesztõ

Sajtótámogatás a polgármester-jelöltek
és a képviselõ-jelöltek számára 

a Kerepesi Vélemény választási különkiadásával

Városunkban hétvé-
gén sincs leállás, az
utak aszfaltozása foly-
tatódik. Augusztus
utolsó szombatján az
Elôd utca és a
Szabadság út felsô
szakaszára került
szilárd burkolat.
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Napirend elõtti ügyek

Kibõvített tanácskozási jog
Polgármester úr az ülés meg-

nyitásakor örömmel üdvözölte a jelen-
lévõket, közöttük Frajna András esperes
urat, aki a korábbi ülésen elfogadott
határozat szerint jogosult a testületi
üléseken tanácskozási joggal részt venni.
Ilyen joga van az országgyûlési kép-
viselõknek és mostantól a történelmi
egyházak Kerepesen szolgáló lelkészeit
is megilleti ugyanez, amint azt dr. Fila
László aljegyzõ jogértelmezése a
képviselõk elé tárta. Koncz Zoltán
református lelkész úr is örömmel fogad-
ta a lehetõséget, de ez alkalommal nem
tudott részt venni az ülésen, mivel nyári
szabadságát Kerepestõl távol töltötte. 

Az alkalommal élve Frajna András
atya köszönetet mondott a
lehetôségért, és a meghívásért,
elmondta, hogy megtiszteltetésnek és
elõre mutatónak érzi az együtt-
mûködés ilyen módon való biztosítását.
Jelezte, hogy szívesen részt vesz az
üléseken, ha azzal hozzájárulhat a város
jövõjének, biztonságának, jólétének
elõmozdításához.

Polgármesteri beszámoló a két ülés
közti idõszakban történtekrõl.

Polgármester úr kihangsúlyozta, hogy
a város, illetve az önkormányzat jó gaz-
dasági helyzetben van. A város számláján
90 millió forint van, ebbõl 47 millió
tartós lekötésben kamatozik. 30 napon
túli kifizetetlen számlája nincs a
Hivatalnak. 

Ismertette az Öv utca, a Kodály
köz, a Holland utca és Török Ignác
utca felújításának elõkészítését.
Készül a város képét szépítõ 54 db,
összesen 1,2 millió forintba kerülõ
útjelzõ tábla is. 

Említette, hogy útfelbontási
kellemetlenségek még sajnos elõfordul-
nak, de az ivóvízminõség javítása
érdekében zajló 1 milliárdos nagy-
beruházás a tervek szerint halad, s ez a
város életében történelmi jelentõségû
munka októberre be is fejezõdik. 

Tájékoztatást adott az iskolaépület-
ben folyó átalakítási munkálatokról,
melyet az örvendetesen növekvõ gyer-
meklétszám tett szükségessé. 

Bejelentette továbbá, hogy a Wéber
Ede utcai Csicsergô Óvoda bõvítése is
rendben halad, az ünnepélyes átadást
szeptember 6-ára tervezik. 

Összefoglalva megemlítette, hogy az
önkormányzat, mint munkáltató is
fejlõdik, a bölcsõde, az idõsek- és fo-
gyatékkal élõk napköziotthona, az óvo-
dabõvítés, 43 új munkahelyet teremtett,
csökkentve ezzel is a munkanélküliek
számát. Ez a szám elõre láthatóan jövõre
is hasonló ütemben növekszik majd.

Nagy László iskolaigazgató elmond-
ta, hogy az iskola átalakítási munkálatai
során három tanterem felújítását, egy
tanteremnek az ebédlõvel való
összekapcsolását végzik, így egyszerre
80 gyermek étkezhet majd, jelentõsen
csökkentve a korábbi zsúfoltságot az
ebédnél. Az iskolaudvaron is rendet
tesznek és egy homokozót is kialakí-
tanak a kicsik számára.

Lengyelné Jankovics Mária óvodav-
ezetõ beszámolt az óvodában zajló
munkák eredményérõl. Az épület
bõvítése által három új csoportszobával
gazdagodik az óvoda, ami azt jelenti,
hogy további 75 gyerek befogadására
válik alkalmassá az intézmény és a
nevelõk létszáma 9 fõvel gyarapodik. A
közbeszerzési eljárás már a képviselõ-
testület elõtt van, az óvoda beren-
dezését az utolsó hétre tervezik, s az
udvari játékok elhelyezését szeptember
folyamán tudják majd beépíteni. 

Napirendi pontok

Kerepesi Községszolgáltató Közhasz-
nú Nonprofit Kft. cégbírósági eljárá-
sával összefüggõ döntések kapcsán az
alapító testület kérte a közhasznú jogál-
lás nyilvántartásba vételét, elhatározta a
társaságnak a 2013. évi V. törvény sze-
rinti továbbmûködését és elfogadta a
társaság új egységes szerkezetû társasá-
gi szerzõdését. A képviselõk az elõter-
jesztést megszavazták.

A „Csicsergõ Óvoda bõvítése Kerepes
Nagyközségben” címû projekt kere-
tében játszóeszközök beszerzése
Papp Mónika projektmenedzser
ismertette, hogy 11 cég váltotta ki a
dokumentációt, s ebbõl két cég tett
ajánlatot. Két részre bontották az aján-
lattételi eljárást a beltéri és a kültéri
eszközök vonatkozásában. A testület
egyhangúlag elfogadta az elõterjesztést,
miszerint a közbeszerzési eljárás mind-
két rész tekintetében eredményes, és
mind a beltéri, mind a kültéri ját-

Képviselõ-testületi ülések augusztusban
A Kerepesi Önkormányzat Képviselõ-testülete augusztus 7-én tartott rendkívüli ülést, Franka Tibor
polgármester hívására.

Frajna András esperes úr az ülésen
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szóeszközök tekintetében a HOR Zrt-t
hirdetik ki az eljárás nyertesének, tekin-
tettel arra, hogy mindkét rész
vonatkozásában ez a cég tette az
összességében legelõnyösebb ajánlatot a
bírálati szempontok alapján.

A „Kerepes Város Önkormányzat
tulajdonában lévõ’ utak felújítási
munkálatai” tárgyú közbeszerzés
Franka Tibor ismertette, hogy ezzel
mintegy 18 km-re bõvül az elmúlt nyolc
esztendõben újként épített, illetve felújí-
tott úthossza településen.
A Képviselõ-testület a Sas-, az Elõd-, a
Szabadság utca egy szakasza, az Ady E.
utca egy szakasza felújítási
munkálataira tárgyú közbeszerzési
eljárást érvé-nyesnek és ered-
ményesnek nyilvánította. Ennek
megfelelõen a nyertes ajánlattevõ a
Gold Partner Kft. lett, az elfogadott
ajánlat összege 25,5 millió Ft. A ter-
vezett befejezési határidõ a szerzõdés
megkötésétõl számított 45 nap.

A Bartók Béla utcai Sportház áta-
lakítási és felújítási munkálatai
kivitelezõjének kiválasztása 
Szabó Anikó képviselô arról
tájékoztatta a testületet, hogy a
Pénzügyi Bizottság a DORO BAU Kft-
vel javasolja a szerzõdés megkötését,
amely egy kerepesi cég. Jelenleg az
iskolában végzi a felújítási munkála-
tokat, s a kivitelezéssel elégedettek. Az
ajánlatuk is olcsóbb valamivel a többi
pályázóénál, 6,8 millió Ft. A munkát 65
munkanapra vállalják. A testület az
elõterjesztést megszavazta.

Az Általános iskola felújítási munká-
lataival összefüggõ pótmunka
Az átalakítási munkák során a mûszaki
ellenõr pótmunkák elvégzését találta
szükségesnek, így a testület megszavaz-
ta azok elvégzését bruttó 879.532 Ft
összegben.

A közterületek rendjérõl szóló
27/2008.(X.9.) önkormányzati ren-
delet módosítása
Dr. Fila László aljegyzõ ismertette,
hogy lakossági jelzések alapján vált
szükségessé a rendelet módosítása. A
Pénzügyi Bizottság javaslata szerint
egyhetes határidõn belüli a
közterület-használat esetén 70
Ft/nap/m2-es díj kerüljön megállapítás-
ra, egy héten túli használat esetén vis-
zont ennél magasabb, 100 Ft/nap/m2

legyen az összeg, melyet a képviselõk
meg is szavaztak.

Augusztus 25-ére rendes ülést hívott
össze Franka Tibor polgármester

Jegyzõkönyv még nem készült el
lapzártáig, így az alábbiakban csak

kivonatosan tudunk tájékoztatást adni az
ülésen történtekrõl.
A két ülés közöt eltelt idõszakról
szóló polgármesteri beszámolóban
szerepelt a város pénzügyi helyzete,
amely változatlanul kedvezõ.

Folynak a tervezett beruházások
elõkészületei, az elkészült tervek
hatósági engedélyeztetésére kell még
várni a munka megkezdéséhez. Ilyen az
iskola és a Városháza elõtti parkoló és
vízelvezetés terve, valamint a Magtár tér
rendbetételére vonatkozó terv.

Elkezdõdtek azonban a kivitelezõi
munkálatok az elõzõ ülésen
ismertetett közbeszerzési eljárásoknál
szerepelt utcákban, és elkezdõdik az 54
db kovácsoltvas utcai tájékoztató tábla
kihelyezése a város forgalmasabb útjai
mentén.

Folyik az iskola bebútorozásához a
beszerzés, amelynél sikerült az isko-
lafenntartó Klébelsberg Központtal is
megállapodni, 1 millió Ft beruházást

magukra vállaltak belõle. Igy az Önkor-
mányzatra 3,5 millió Ft maradt. 
Szeptemberben kezdõdik a Sportház
felújítása, rendbe tétele.
Szeptember 3-án sor kerül a nagy
jelentõségû, önálló kerepesi
rendõrõrs megnyitására, amelyre
magas rangú rendõri vezetõk jelezték
részvételüket.

Oláh János jegyzõ beszámolt arról,
hogy az õszi választásokhoz szükséges
választási bizottság tagokkal történõ
feltöltése megtörtént.

Polgármester úr elmondta, hogy a tör-
vényi rendelkezések szerint
összevonták az eddigi kisebb viziközmû
társulásokat, Kerepes Város a továb-

biakban a Dél-Pest Megyei
Viziközmû Szolgáltató Zrt-hez
került. 
Az új helyzetet kihasználva polgármeste-
rünk felkereste a Zrt. vezérigazgatóját
és eredményes tárgyalást folytatott vele,
melyen olyan megállapodás történt,
hogy ameddig még Kerepesen
„csecsemõvíz” osztás szükséges, addig
ennek költségeit a Zrt., mint szolgáltató,
magára vállalja. Kerepes önkormányzata
30 éven keresztül fizette ennek az áldat-
lan állapotnak a következményeit.
Reméljük, hogy ez már csak rövid idõt
jelent, de a megállapodás a pénzen túl
elvi jelentõségû is. 

Egy szomorú hírt is bejelentett pol-
gármester úr, leégett egy ház a Gyár
utcában. Ismertette a lakhatás nélkül
maradt család ügyében tett lépéseket.
Kiutalt gyorssegélyként 50.000 Ft-ot,
valamint közbenjárt érte, hogy a család
ideiglenesen lakhasson egy ismerõs
családnál. A Családsegítõ pedig
ruhanemûvel látta el a károsultakat.
Itt, a testületi ülésen megjelent a kárval-

lott férj és feleség, s megköszönték az
önkormányzat eddigi segítõ hozzáállá-
sát, jelezték, hogy hozzákezdenek egy
kicsiny épület építéséhez, hogy télire
már legyen tetõ a fejük felett, s tudjanak
fûteni. Az ülésen a testület megszava-
zott további 100.000 Ft-ot a családnak, s
közben dr. Vincze Lajos és Franka Tibor
is felajánlottak számukra a saját nevük-
ben is 10-10 ezer forintot. 

Kerepes és Kistarcsa csatlakozása a Dél-
Pest Megyei Viziközmû Szolgáltató Zrt.
ellátási területéhez azzal is jár, hogy az
eddig szolgáltató Szilasvíz Kft fenntar-
tása értelmetlenné vált. Ez ügyben a
két 50-50 %-ban tulajdonos önkormány-
zat, Kerepes és Kistarcsa, egy közös ülé-
sen dönt majd a Kft további sorsáról.
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Kerepes Város 
Önkormányzatának tájékoztatása
az óvodai férõhelyekrõl és 
az óvodai körzetrõl

JEGYZÕKÖNYVI KIVONAT

Kerepes Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 
2014. június 30-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzõkönyvébõl

Tárgy: Napközi-otthonos Óvoda körzethatárok módosítása

Kerepes Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
135/2014.(VI.30.) Kt. határozata:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2014. szeptem-
ber 1-jei hatállyal
• a Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda felvételi körzethatárát

Kerepes Város közigazgatási területében állapítja meg,
• a felvehetõ maximális gyermeklétszámot 395 fõben határozza

meg,
• az óvodai csoportok számát az alábbi bontásban 16 csoportra

emeli: 
• Szivárvány Óvoda (2144 Kerepes, Szabadság út 260.) 

- 4 csoport
• Meseliget Óvoda (2145 Kerepes, József A. utca 71-75.)

- 4 csoport
• Csicsergõ Óvoda (2145 Kerepes, Wéber Ede utca 4.)

- 8 csoport.

A Képviselõ-testületének felkéri a Polgármestert az önkormány-
zat honlapján és újságjában történõ közzétételére.

k. m. f.

Franka Tibor s.k. Oláh János s.k.
polgármester jegyzõ

Tisztelt városlakók!
Közterület-felügyelõink intézkedésének köszönhetõen több
mint százhúsz tulajdonos, illetve használó tett eleget az ingat-
lanok gyommentesítésére, a zöldterület gondozására vonat-
kozó kötelezettségüknek. A lakosság együttmûködõ
hozzáállásának köszönhetõen városunk egyre ápoltabb, gon-
dozottabb képet mutat. 

Megköszönve a lakosság jogkövetõ magatartását kérjük,
hogy a zöldterület-karbantartásra vonatkozó kötelezett-
ségüknek a jövõben is maradéktalanul eleget tenni szívesked-
jenek, hogy az önkormányzati közhasznú Kft. munkatársaival,
illetve közmunkásainkkal közösen megtett erõfeszítéseink
eredményeképpen egyre jobb legyen Kerepes Városában élni.

Franka Tibor polgármester

A temetõben a viharos idõjárás miatt több fa
kidõléssel fenyegetett, ezért azok kivágásra kerültek.
A kivágott fák betegek voltak, szerencse, hogy eddig
nem tettek kárt úgy a sírokban, mint a látogatókban.

A nagyobb gyermeklétszám fogadásához átalakítások zajlottak a nyáron az iskola épületében,
ezeket mutatják be a nyár közepén készült képeink 

A tanárit is osztályteremmé alakították

Új parketta került az egyik osztályterembe

Megnagyobbították az ebédlõt

Homokozót alakítottak ki az udvaron a legkisebbeknek
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Vincze doktor úr éppen szavaz a
képviselõ-testület egyik döntésénél.

Kérdésünkre elmondta, hogy az
új képviselõ-testületben nem
kíván részt venni, ezért nem indul
az õszi választáson. Mint
nyilatkozta, eleve erre a féléves
idõtartamra vállalta el ezt a fel-
adatot, de már ez alatt a rövid
idõ alatt is kapott támadásokat,
alaptalan bántást.

Korára való tekintettel visszavo-
nul, s szívesen ajánlja maga
helyett jó ismerõsét, a szerinte
erre a feladatra alkalmasabb
Bakay Kornélt.

Önkormányzati intézkedések és beruházások

Nem csúfoskodik már a Wéber Ede utcában az INVITEL
épülete, miután a Hivatal felszólította a céget a rend-
betételére

Aszfaltozás a Kodály közben. A három hete készült
képünkön még a félkész állapot látható.

A város vízrendszerének javítása, felújítása során a Bajcsy-
Zsilinszky utcában is útfelbontás történt. Mivel az ottani agyagos talaj
szerkezete nem alkalmas a felbontás helyreállításához, ezért polgár-
mester úr elrendelte, hogy a kivitelezõ pótmunkában a teljes utcában
készítsen 20 cm mélységben útalapot zúzott kõbõl, majd erre hen-
gerezzenek átmeneti megoldásként mart aszfaltot, úgy hogy az út
felszíne a vízelvezetés érdekében lejtsen az árok felé, amelyet pedig
a csapadékvíz befogadása és elvezetése számára tegyenek rendbe.
Mindezt a feladatot a kivitelezõ cég többletköltség felszámolása nél-
kül elvégzi. 

A Bajcsy-Zsilinszky utca végleges, új aszfaltszõnyegezése a
következõ évben történhet meg.

A Bajcsy-Zsilinszky utca új burkolatot kap
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Kerepes Polgármesteri Hivatal
önkormányzati adóhatósága felhívja
szíves figyelmüket arra, hogy 2014.
09. 15-ig lehet pótlékmentesen
befizetni a helyi adók, (helyi
iparûzési adó, magánszemélyek
kommunális adója) a
gépjármûadó valamint a talajter-
helési díj  második félévi összege-
it.

Az adóhatóság 2014. február hóban
postázta a nyilvántartásukban
szereplõ címeikre az
„Adófolyószámla-Értesítõket”, vala-
mint a befizetésre szolgáló csekke-
ket. 

A fizetési kötelezettséget a
bankszámlával rendelkezõ adózók
átutalási megbízással, a számlanyitás-
ra nem kötelezett adózók befizetési
kötelezettségeiket postai készpénz-
átutalási megbízással (csekk), vagy
lakossági folyószámlájukról banki
átutalással teljesíthetik. 

Azon egyéni vállalkozók, akik nem
kötelezettek számlanyitásra, a
februári értesítõvel nem kapták meg
a második félévi fizetési kötelezettség
teljesítéséhez szükséges csekket,
ezért õk azt a Polgármesteri Hivatal
Adócsoportjánál személyesen szerez-
hetik be.

A 2012.07. havi lap példányában
megjelent cikk pontatlan volt a
következõk miatt:

Az adóhatóság felé a ZD Hungary
Group Kft. halmozott fel 84.057.136,-
Ft tartozást, melynek tulajdonosa Csák
Zoltán a hatályos cégkivonat szerint.

A jelentõs adótartozást felhalmozó
ZD Hungary Group Kft, fõ tevékeny-
ségként lakó- és nem lakóépület építés-
sel foglalkozik, mint profit orientált gaz-
dasági társaság.

Csák Zoltán téves információkkal
rendelkezett Kerepes Város Önkor-
mányzat lakásainak bérbeadása tárgyá-
ban, tekintettel arra, hogy az Önkor-

mányzat szociális alapon lakást nem ad
bérbe, a bérleti díjak piaci alapúak
függetlenül a bérlõ személyétõl.

A hatályos cégkivonat alapján világos,
hogy a ZD Hungary Group Kft két tagja,
azaz tulajdonosa Csák Zoltán és
Gyõrvári Dezsõ. Az õ tulajdonukba tar-
tozó ZD Hungary Group Kft ellen a mai
napig összesen nyolc esetben rendeltek
el végrehajtást a cég tetemes tartozásai
miatt. A tartozások közül több mint 7
millió forinttal a Csák Zoltán és
Gyõrvári Dezsõ által tulajdonolt ZD
Hungary Group Kft éppen a Szilasvíz
Kft-nek tartozik, amely cég Kerepes és
Kistarcsa város közös tulajdona(!).

Engedtessék meg nekem, hogy itt
hívjam fel a figyelmet arra, hogy
Gyõrvári Dezsõ a Szilasligeti Teleház
Közhasznú Egyesület elnöke (kiadvá-
nyuk a Teleház Hírlevél), míg Csák
Zoltán a Váltsuk le a kerepesi polgár-
mestert! mozgalom zászlóshajója, aki
már polgármester is szeretett volna
lenni.

Olyanok aggódnak tehát Kerepesért
és olyanok szeretnék vezetni Kerepest,
akiknek a tulajdonában lévõ és felszá-
molás alatt álló cég, bírósági szinten,
pontosan 7 millió 785 ezer 970 forinttal
tartozik Kerepesnek és Kistarcsának.

Franka Tibor polgármester

Közzététel
A Budapest Környéki Törvényszék 2013.05.13. napján
kelt 22. P. 23. 326/2012/6 sorszám alatt hozott I. fokú és
a Fõvárosi Ítélõtábla 2. Pf. 21. 225/2013/6 számon,
2014.05.20. napján kelt II. fokú ítélete alapján az alábbi-
akat tesszük közzé:
A bíróság jogerõs ítéletével megállapította, hogy a
Kerepesi Vélemény 2012.07. havi számában az alábbi

valótlan tartalmú kijelentésekkel Csák Zoltán felperes jó
hírneve sérült:
• a felperes a település lakosságát folyamatosan ál-,

illetve rémhírekkel látja el,
• legalább 100 lakást épített, adott el és rakta el a hasznát,
• kiemelt ügyben 84.057.136,- Ft tartozást halmozott

fel az adóhatóság felé.

ÉRTESÍTÉS 
ADÓFIZETÉS
HATÁRIDEJÉRÕL
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A III. Német tábor sikeresen ment tovább. A gyerekek jól
érzik magukat és szüleik fittyet hánynak a helyi politikára.
Most még. A hétnapos, bentlakásos sátorozós tábor, 12.000
Ft-ba került idén. Az NÖK Kb. 500.000 Forinttal támogatta a
tábort. A táborban, a hatalmas, 6 méteres úszómedencében
élvezik a gyerekek a nyarat. Voltunk a Bottyán Equus Ló és
Kutyaotthonban, ami 2001 óta mûködik Õrbottyánban.  Egy
nap Aquapark, majd Aquaworld és a csoki múzeum.
Sztárvendégünk egy bohóc volt. A Bagi-Nacsáék „szálkás”
elfoglaltsága miatt a velük való találkozót késõbbre tettük.
Helyettük most Dudó a bohóc szórakoztatta a gyerekeket.
Szombaton 3D-s mozi, Karaoke est bográcsozással és már
vége is lett Vasárnap este a tábornak. 

A Zsámboki Lecsófesztiválon ismét mi képviseltük
Kerepest. Nagyon jót fõztünk, ettünk és táncoltunk. A helyi
TV riportot készített és oklevéllel távoztunk. Itt is dísz ven-
dégnek kijáró maximális elismerést kaptuk. Bár, Babos
lecsónkkal nem szálltunk be a versenye, de biztos nyerõk közt
lettünk volna.  Nem lett volna azonban etikus, mivel kerepesi
volt a zsûri elnöke. Õ nem más, mint a Kiváló és híres
Mesterszakács, Homoki Zoltán.

A választások minket is érintenek. Az ÉMNÖSZ a legna-
gyobb szervezet, aki indít jelöltet Kerepesen is. Jelöltjeink már
készen állnak, de hogy közülük ki lesz képviselõ, azt majd
önök a választók döntik el. A Németek jelöltjei közül, négy
lesz képviselõ, a következõ öt évre. 

Springer Krisztina NÖK elnök 

Táborozók a lovardában

Irány a strand!
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Örülök, hogy végre meghallottam ismerõseim tanácsát: „Itt az ideje, hogy többet törõdj magaddal!” Ez folyik szinte a
csapból is, mégis nagyon nehéz rávennie magát az embernek, hogy változtasson korábbi életmódján. Kitörjön az megszo-
kott hétköznapi rutinból és szánjon magára több idõt, de most már belátom, ezzel nem csak magamnak, de közvetve a
környezetemben élõknek is jót tettem. Ugyan eleinte nehéz volt megszervezni, hogy rendszeresen elmenjek mindig
ugyanabban az idõben tornázni, de aztán megszokták, sõt szerintem irigyelnek is, hogy nekem sikerült változtatnom.

Nem is kellett messze mennem, mindent megtaláltam Kerepesen a Napsugár házban. Az emeleten eldugott
Mozgásstúdióban a gerincjóga foglalkozással kezdõdött minden. Minden elsõ óra ingyenes, így veszteni valóm nem volt.
Nagyon szimpatikus oktatóhoz és kedves társaságba csöppentem. Hihetetlen módon kikapcsolt a testemre való koncentrá-
lás, kihívás volt minden gyakorlat, az óra végi 10 perces vezetett relaxáció (ellazulás) pedig felért egy alvással. Másnapra nem
lett izomlázam, ami korábban mindig elvette a kezdeti lelkesedésemet a mozgástól. De nem is ezért mentem el újra és újra,
hanem a másfél óra után mintha kicseréltek volna, elfeledtem a napi gondokat, csend volt bennem, nem cikáztak a fejemben
a gondolatok, új erõre kaptam és ezért megyek el azóta is minden héten. Mellékhatásként átalakult a testem, formásabb,
izmosabb lettem, pedig most nem is ez volt az elsõdleges cél. Másrész örülök, hogy egy kis közösség tagja lettem, ahol ked-
ves helyieket: kerepesieket és kistarcsaiakat ismerhettem meg, így mindannyian várjuk nem csak a heti feltöltõ jógát, de azt
is, hogy viszontlássuk egymást.e

Másrészt mondják, hogy egy nõ legyen mindig ápolt is, szerencsére itt mindent egy helyen el tudok intézni, a Napsugár ház-
ban van kozmetikus, fodrász, manikûrös és szolárium. Idõnként benevezek egy frissítõmasszázsra is, sõt most nyílt meg
a club café is, ahol a frissítõ ital vár a megérdemelt feltöltõdés után.

Örömömre szolgál, hogy egyre több olyan programot szerveznek itt, ami segít ezen az úton maradni. Izgalommal várom,
milyen lesz a Test-lélek egészség klub csütörtökönként este! Jó lenne, még több helyi embert megismerni, akiknek szintén
eljött a felismerés (fénysugár) az életében. Aki nem csak akar tenni, hanem tesz is azért, hogy ne csak szereplõje, hanem
fõszereplõje legyen a saját életének

A Ház természetesen a gyerekek zsivajtól sem mentes! A Mozgásstúdióban egy kedves szilasi zenetanárnõ várja a kicsiket és
anyukáikat: A péntek délelõtti zenebölcsiben a legkisebbek ismerkednek a hangszerekkel, énekeket mondókákat tanulnak,
utána pedig Zsipp-zsupp tornáznak a nagyobbacskák érdekes mozgásfejlesztõ eszközökön. A földszinten a Helen Doron
teremben az angoltudásukat fejlesztheti a jövõ nemzedéke.

Szóval nem kell messzire menni, hogy az ember teljesebbé tegye az életét, a lehetõség adott, csak idõt kell rá szánni.
Törõdj magaddal! www.napsugar-haz.eu, facebook: Napsugár Mozgásstúdió Kerepes. 

Cím: Kerepes, Szabadság u. 1/a. Mol kút melletti üzletház, tel: 06302725927

Fénysugár az életemben
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Csodálatos táborozásban volt részük a kerepesi gyermekek-
nek egy héten keresztül a FORRÁS MÛVELÕDÉSI HÁZ  szer-
vezésében.
Szerteágazó, de mindig magas szintû programokban dúskáltak
gyermekeink öt napon keresztül, mint a képek is mutatják:
korongozás, jurta-, és, ékszerkészítés, batikolás, lovagolás,
Grassalkovich kastély, Shaolin templom, népi étel-készítés és
még sok-sok különféle kézmûves tevékenység.  Az idei pesti
meglepetés az Állatkert-látogatás volt mindenki megelégedé-
sére. Idén, ahogy a képeken is látszik, a régi Kerepes népi szo-
kásaiból, népi ételek készítésébõl is kaptak ízelítõt
gyermekeink. Az ismertetõt és a fõzést, a finom szilvás
gombóccal, az  „Aranyesõ” Nyugdíjas klub tagjai adták  Baran
Annuska néni ügyes vezénylésével.  
A tábor szakmai vezetõje Nagyné Mándi Katalin tanár volt.
Segítõi Fónagy Gabriella rajztanár és  Háselbachné Sütõ
Melinda óvodapedagógus voltak. 
Ez volt sorrendben a hetedik táborunk és nem emlékszem
olyanra, hogy ne hangzott volna el az évek folyamán az étke-
zéseknél : „én ezt nem kérem, ezt nem szeretem…”. Nem
csak hallatlanok voltak ezek a szavak, de sok repetát és üres
tányért láttunk. Köszönjük a „Babaliget Bölcsõde”  igen finom
és mégis megfizethetõ, napi három étkeztetését. 
Köszönetet mondunk azoknak, akik önzetlenül, valamilyen
módon segítették a tábor létrejöttét,  
• a szülõknek, társadalmi segítõknek a Lovardába történt

szállításunkat, ami nagyon flottul és biztonságosan zajlott, 
• Sallai Sándor tanár bácsi alapos növény-, és állat meg-

határozásait a Grassalkovich kastély parkjában,
• köszönet  Iványi Imrénének a KARITÁSZ EGYESÜLET

által ajándékozott pólókért,
• külön köszönjük a majd 70 kg adomány dinnyét a TERIKE

ZÖLDSÉGES felajánlását, ami mindig nagy segítség és
élvezet is a nagy melegben.

Szülõk szíves figyelmébe: az idei táborról több mint 400 kép
készült.   Ezek megnézése, letöltése a következõ helyeken
lehetséges:   kerepesinfo.hu   és kerepesmuvhaz.hu
Kedves Gyerekek és Szülõk !  Jövõre ugyanekkor, ugyanitt !
Táborra fel !                                                                     

Véber Gábor  tábor szervezõ



2014. 8. szám • AUGUSZTUS14

H
ir

d
e
té

se
k

KEREPESI VÉLEMÉNY

Hogy a háztetõ jó állapota milyen fontos, azt nem kell senkinek elmagyarázni. A jó
állapotát megõrizni csak folyamatos karbantartással és a keletkezett hibák mielõbbi
kijavításával lehet. Ha nem ellenõrizzük idõközönként, akkor a tetõburkolat résein
becsorog a csapadék, ami elõbb-utóbb beázásokhoz vezet a födémen. Az egyre sûrûbben
elõforduló özönvízszerû esõzések és a heves szélviharok komoly sérüléseket okozhatnak
a tetõfedésünk felületében.

Cserépfedéseknél a félrecsúszott, törött, repedt és szétfagyott cserepek okozzák a
problémát. Ezeket — fõleg szalagcserépnél — könnyû kicserélni,akár saját kezûleg is. Ha
nagyobb felületen vannak törött cserepek, akkor érdemes szakemberre bízni a javítást,aki
átnézi a tetõ szerkezetét is.

Palatetõnél a repedt palákból keletkeznek a beázások. Ezeket nehezebb cserélni,mert
szegelve vannak. A palákon megtelepedõ moha gyengíti az anyag szerkezetét,továbbá
leválva a felületrõl összegyûlik az ereszcsatornában és eltömíti azt.

Zsindelyfedésnél a tömítettség hiánya(a zsindelyelemek nem tapadnak megfelelõen
egymáshoz) jelent gondot. Ezt legtöbbször folyékony bitumenes tömítõvel lehet javítani.
A zsindely felületén keletkezõ és  minõségébõl adódó szerkezeti károsodást csak az ele-
mek cseréjével lehetséges. A felületrõl lekopó kõzúzalék szintén a csatorna
eltömítõdéséhez vezet.

Általánosságban az összes tetõfedés kapcsán elmondható, hogy az ereszcsatorna
eltömõdése további szerkezeti károkat okoz , pl. a felvizesedõ vakolat leesik. Egyébként
a heves esõzések folyománya, hogy az esõvíz nem tud gyorsan távozni a ház mellõl és ez
további fel- és beázásokat okozhat a lábazaton és a pincében.

A fenti problémákat elkerülhetjük rendszeres ellenõrzéssel és karbantartással.
Amennyiben nem biztos a hiba eredetében és a lehetséges megoldásában, keressen meg
bennünket.

Hitkó László  
Coll-Stock Otthon Szerviz

Esõ elõtt, esõ után… - tetõjavítás
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Kerepes körzeti
megbízotti iroda két

rendõr munkatársa hiva-
talos, ügyeleti telefonszá-

ma:
06-20-559-8909
Ezen a telefonon a
körzeti megbízott

rendõrök bármikor
hívhatók.

A
Közterület-felügyelõ

elérhetõsége: 
06-20-559-8929.

Sokak által kedvelt vers
kezdõdik az alábbi szavakkal:
„A játszótársam, mondd,
akarsz-e lenni? Akarsz-e min-
dig, mindig játszani?” (A gazdim
szerint Kosztolányi Dezsõ írta,
én ezt nem tudom...) A kérdés
jó. A gyerekek játszanak, és
ezzel tanulnak, okosodnak.
Játékuknak mindenki örül. A
kamaszok is játszanak, de õk
néha már kicsit vadabbul,
aminek kevésbé örülnek a
felnõttek. Aztán elérkezik a
felnõtt kor, és sokaknál egyszer
csak véget ér a játék.

Mi, kutyák nem vesszük
annyira komolyan magunkat,
nálunk még a komoly, felnõtt
munkakutyáknál, amilyen én
vagyok (hahaha!) is belefér a
vidámság, a móka. Talán mert
tudjuk: mindenkinek szüksége
van egy kis lazulásra. Tudnunk
kell elengedni magunkat.

Persze az embereknél más a
helyzet. Sokan annyira fontos-
nak érzik magukat, hogy kép-
telenek kicsit leereszteni.
Hogy is szól a régi ének?
„Lazítani, próbálj meg
lazítani...”. A folyamatos
merevségbõl, hajtásból követ-
kezik a kiégés, az összeroppa-
nás. Természetesen ez min-
denkinek a magánügye. Az
viszont már nem, hogy általá-
ban ezek az emberek leszólják,

kigúnyolják azokat, akik tudnak
és akarnak játszani, bohóckod-
ni. „Úgy viselkedsz, mint egy
gyerek!” — mondják (bár ez
akár dicséret is lehetne, mégis
bírálatnak szánják.)

Nálunk, a Napfény Házában
szerencsére más a helyzet. Mi
tudunk, és szeretünk is játsza-
ni! Nap mint nap kitalálunk
valamit, amivel jól érezheti
magát mindenki: segítõk, ellá-
tottak és kiskutyák. Miket ját-
szunk legszívesebben?

Mindannyian nagyon szere-
tünk labdázni. Van köztünk, aki
nehezebben mozog, és van, aki
ügyes. Van, aki kerekesszék-
ben ül, és van, aki folyton sza-
ladgál. De mindez nem számít!
A labda mindenkihez odaér, de
senkit nem üt meg. Van, aki
nem tud érte nyúlni, de moso-
lyogva fogadja, ha az ölébe
teszik. És van, aki már a foci
válogatottba is beférne, olyan
ügyes.

Vannak ellátottak, akik a
puzzle nagymesterei. A gazdim
és kollégái csak lesnek, milyen
gyorsan kiraknak egy-egy
képet a fiatalok! Bizony, sokan
lebecsülik õket, pedig a
fogyatékkal élõ ember lehet,
hogy kevesebbet tud, de amit
tud, azt nagyon tudja.

Építeni, alkotni mindenki
szeret. Sok-sok építõkockánk
van, amik segítségével
idõnként egész városok nõnek
ki a szõnyegbõl. És akkor már
elõkerülhetnek a motorok,
autók is. Az ellátottak ügyesek,
kreatívak. És nem ismernek
lehetetlent!

Mindent szeretünk, amivel
zajongani lehet. Játék
hangszerek, zenélõ játékok...,
nekünk minden jöhet! Az ellá-
tottak és a kiskutyák ezt
nagyon élvezik, bár a segítõk
talán kevésbé.

Végül, de nem utolsósorban:
korlátlan lehetõségeket adnak
a tornaeszközök: tornaszivacs,

gimnasztikai labda, ugrókötél,
stb. Mindegy, nehezen mozgó,
vagy fürge ürge, ezeken min-
denki jól érzi magát!

Persze, sok játékot kihagy-
tam. Nem is az számít, mivel
játszunk, csak az: játsszunk
valamit! Az Elsõ Emelet egy
dalával zárom a mai mesémet:

„Játszani kell és minden oké,
Legyen a gond a tegnapoké!
Forog a film, hát játszani kell,
Most már ne add fel!”

Legközelebb az õszrõl, a
tanévkezdetrõl írok nektek.
Addig is legyetek jók!

Panka meséi 10.
Játékaink

Sziasztok! Panka vagyok. Foglalkozásom: terápiás
kutya. Fajtám: mudi. Kerepesen dolgozom, a Napfény
Házában. Ottani kalandjaimat írom le nektek.
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DELFIN GYÓGYSZERTÁR
2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 102. Tel.:06-28-999-050

Szolgáltatásaink: 

• teljes körû gyógyszertári ellátás, vénykiváltás, 
• rövid határidõvel egyedi igények szerinti gyógy-

szerkészítés,
• lejárt vagy fel nem használt gyógyszerek

begyûjtése,
• intézmények ellátása, vállaljuk a közületi

megrendelõk gyors, szakszerû kiszolgálását
• széles gyógytermék paletta, egyszerû és összetett

gyógynövényteák, 
• homeopátiás szerek, Schüssler-sók
• tápszerek, beteg- és csecsemõápolási cikkek,
• kötszerek, fertõtlenítõszerek, 
• gyógyvizek

• Kaqun víz, Kaqun gél
• kozmetikai termékek 
• házipatika, elsõsegélycsomag összeállítás
• •mentõláda feltöltése
• népszerû saját termékeinkbõl néhány: citromos

hidratáló kézkrém, rozmaringos fájdalomcsillapító
krém, kamillás popsikenõcs

• rövid idõn belül beszerezzük a gyógyszertár
kínálatában nem szereplõ speciális gyógyszereket,
homeopátiás szereket, gyógynövény készítménye-
ket

• ingyenes patikai újságok

Patikánkban végzünk:
• testsúly, testzsírtömeg mérés (ingyenes)

• vérnyomás mérés (ingyenes)
• összkoleszterinszint mérés (önköltségi áron)
• vércukorszint mérés (önköltségi áron)
• össztrigliceridszint mérés (önköltségi áron)

Nyitva tartás:

Hétköznap: 8 – 20 óráig 
Szombaton: 8 – 15 óráig

Vasárnap: zárva

Egészségpénztár és bankkártya elfogadóhely.
Hosszú nyitva tartás! 

Kitûnõ parkolási lehetõség!

Kútfúrás, 10 év garanciával!
Tel: 06 70 6335772

2014. év tavasza, nyara a nagy esõzések idõszaka. A Nefelejcs
utca laposabb részén lakók és az arra autózók bizony megta-
pasztalhatták egy-egy hirtelen lezúduló csapadék alkalmával,
milyen kb. 4 m széles és 10 cm mély vízben közlekedni, nem
is beszélve az esõ által oda hordott törmelékrõl, aminek az
eltakarítása sok-sok munkát adott az ott lakóknak. Az utca
néhány lakója együtt érzett az érintettekkel és a Polgármester
úr támogatásával az utca azon szakaszát - ahonnan a legtöbb
hordalékot vitte a víz - beton rácskõvel rakták ki.

Köszönet Polgármester úrnak, aki elsõ megkeresésre
támogatta az ötletet és anyagi támogatásként az Önkormány-
zat 125 db beton rácskövet biztosított a munkához. Köszönet
illeti a Tóth és Tóth pékséget, amely anyagilag támogatta a
kezdeményezést, a Kht. munkatársait, akik a köveket a hely-
színre szállították, és köszönet Salkóczki Péternek, aki
gépkocsivezetõként beszállt a nedves beton lapátolásába.
Tisztelet és köszönet a munkában résztvevõknek, akik anya-
gilag is támogatást nyújtottak: Rózsa Karcsi bácsi 82 évesen,
Horváth Pista 80 évesen, és a fiatalabbak: Cseh-Németh Pali,
Fehér Laci, Ruzsai Pali, Patkoló Norbi, Csaba Gergõ, Dodog
Dani, Szabó Ádám, Vizesné Eta, Ihosné Erika, Nyíri Juci néni.

Kovácsné

A heves, hajnali szél dühöngve csapkodja az ablakra az
esõcseppeket. Valahol fent nagy erõk viaskodnak az ég játszó-
terén. Lent a mélyben pedig a kerepesi ellenzék erõforrásai
dübögnek. Nézem a villámlást, és hallgatom a vihar dühét.
Közben gondolkozom, azon, amit láttam, hallottam, olvastam. 

Mert van itt minden. Öndicséret, önámítás, és öncélú önerõ
fitogtatása. Száz és száz példával. És van a polgármester
hamutartóval fényképezve, aztán egyértelmûnek látszó fotó a
közkúti víztolvajlásról, majd ugyanekkor valóságos logikai gel-
lerrel színesített eszmefuttatás arról, hogy a polgármester
pedig leszerelteti a közkutakat. Mert inni egyet a közkútról az
tényleg jó dolog, elhordani onnan a vizet pedig nem szép
dolog. Minden kút mellé álljon egy õr? Igen, álljon, de az ötlet-
gazda pénzén! — Vagyis, egyszerre fúj az ellenzék hideget és
meleget egyazon lyukból. Teszi ezt egy nagy rakás energia fel-
használásával, és nagyon kevés átgondolt mondanivalóval.
Ugyanis az igazságot erõsen sértõ szócsépléssel eltorzítani
csak arra jó, hogy egy újabb módon alkosson magából
bolondot az elkövetõ. Így aztán a megnyilatkozások túlzottan
bántó hangneme ellentétes arányban áll a tartalom hitelessé-
gével. Bizony, a hiteltelenségért is meg kell dolgozni. Ez eddig
sikerült.

A hitelesség pedig az egyik legfontosabb tulajdonság, ha
valaki politizálásra adja a fejét. Viszonyunk a valósághoz annál
reálisabb, minél kevesebb személyes motiváció befolyásolja
azt. Ha valakik - képletesen - egy szódásüveg talpán keresztül
nézik a kerepesi valóságot, vagy éppen gyûlölik az önkor-
mányzatot, azok az emberek nem lehetnek jók képviselõnek,
és polgármesternek sem. Amikor sorba veszem a jelölteket,
igyekszem kitalálni a személyek indítékait, vajon milyen
tényezõk adják nekik a késztetést a közéleti szerepléshez?
Úgy hiszem, érdemes ezt így átgondolni, és a válaszok isme-
retében tenni majd mérlegre a jelölteket. Mert Kerepes jövõje
a tét!

Bizonyos értelemben sajnálatos tehát, hogy csak ilyen szín-
vonalú az ellenzék tevékenysége, mert észérvekre épülõ állás-
pontok ütköztetése, vagyis igazi, „nemes küzdelem” csak
közel azonos szinten produkáló felek között lehetséges.  

A szél közben elállt, és úgy terül szét a csend a tájon, mint
halottas háznál a szomorúság. De a gondolat nem áll meg, és
a hajnal jeleinek mentén vidáman fut tovább. Nyár van. És
választási kampány.

Kovács Ferenc

Mérlegen 
- itthon, Kerepesen 2.

EMPÁTIA - ÖSSZEFOGÁS
(a beleélés képessége, a másik személlyel való együttérzés)
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Szent István Napja Képekben

A kiállítás közönsége

Szekeres Erzsébet 
és Franka Tibor

Kistarcsai táncosok

A kisvirág táncsoport leányai

Elvégeztük az aratást…
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