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Nehéz évekre
Bók Károly: „A testület megosztott” MSZP-SZDSZ koalíció
A képviselők függöny mögötti viselkedése
Megindult nyilvánosan is a sárdobálás. Eddig csendben, egymás
háta mögött szidták és ócsárolták
a kerepesi képviselőtestület tagjai
egymást, meg a polgármestert,
néhány hónapja, azaz közeledvén az önkormányzati választásokhoz, már nyíltabban teszik
ugyanezt. Pedig milyen „szépen”
indult minden. Emlékeznek 2002ben Bók Károly simán legyőzte
Boros György vállalkozót, aki
leginkább azért veszített, mert

tanácselnök édesapjának múltja fiára is rányomta bélyegét, de
300 szavazattal leverte Bók Palotai Lászlót is, aki Bókkal szemben
is gyengének bizonyult már akkor.
Ma, ismerve a Bók vezette csapat
teljesítményét, Palotai tán’ ennyire sem lett volna képes. Csapatot
írok, mert ez egy nagy csapatnak
indult. Bók és Rozsnyai állították
össze és ajánlották Kerepes népének mind a legütősebb testületet
2002-ben.

Aztán megnyerték a választást és már az első testületi ülésen kiderült Bók Károly szerint,
hogy a nagy csapat legfontosabb
napirendi pontja a képviselői
tiszteletdíjak összege volt. Állítólag a veszekedés határát súrolta
Ágoston, Rózsás, Palotai, Erhardt,
Papp, meg a többiek vezetésével, hogy mennyit szavazzanak
meg saját maguknak. Nem voltak
szívbajosak, hiszen a 2002-ig érvényben lévő 30 ezer forintos havi
folytatás a 2. oldalon

Internetes rádió indult májusban
Fórum minden kerepesi polgárnak
A Két Faluért Egyesület 2005.
novemberében alakult meg Kerepesen, és indította útjára a
Szabad vélemény című, havonta
megjelenő közéleti kiadványát,
amely azóta a legnépszerűbb,
és legolvasottabb helyi sajtóorgánummá nőtte ki magát. (A dicséret nem öndicséret, olvasóink állítják, köszönet érte.) Most
a 2006-os országgyűlési választások után, de még hónapokkal
az őszi önkormányzati választások előtt a Két Faluért Egyesület útjára indítja Kerepes első
internetes rádióadását is, amelyet bárki, akinek számítógépe
van, hallgathat a településen, az
országban, de az egész világon
is. Internet címünk: www.pannonradio.com, és www.kerepesradio.hu.
Joggal kérdezhetik, kinek, miből, és minek? Nos, akárcsak a
Szabad Vélemény, a rádió is Kerepes csaknem 10 ezer lakosának
szól, és Kerepes csaknem 10 ezer
lakosának az érdekeit óhajtja szolgálni. Szükség van rá, hiszen a
„kisember” érdekei, meg az intézmények, hivatalok érdekei között
olykor akkora szakadék tátong,
hogy mindannyian elveszünk benne gondunkkal, bajunkkal együtt.
Aminek híre megy, azt nehezebb
elhallgatni, vagy félremagyarázni.
A második kérdés, miből?
Nos, az újságot, és most a rádiót
is kerepesi polgárok pénzadományaiból, és önzetlen munkájából
tartjuk el, és adjuk ki. Olyan vállalkozókról, fiatal családosokról,
idősebb emberekről van szó,
akik a település eddigi fejlődésével, vezetésének stílusával és
tájékoztatásával nincsenek megelégedve, röviden, akik ősszel
változást szeretnének, és akik
áldoznak is ezért. Természetesen
munkánkért egyetlen fillért senkitől nem kapunk, a mi fizetségünk
az Önök érdeklődése, és figyelme
az újság, és most már reméljük, a
rádió iránt is. Mindebből következik, hogy a Két Faluért Egyesület,
mint alulról jövő, ezért független

meg nem vehető kezdeményezés, saját polgármester-jelölttel és
képviselő jelöltekkel részt vesz az
önkormányzati választásokon, és

adták fel, és ötleteik, véleményük,
sőt, terveik vannak. A Két Faluért
Egyesület nyitott. Programunkat
időben a nyilvánosság elé tárjuk.

A volt kommunista országok közül Magyarország az első,
amelyben a volt rendszer utódpártja egymás után kétszer alakíthat kormányt. Ez volt, ha vékonyka
többséggel is, de a magyar választók döntése. Jó ez, vagy rossz? Ki
fog derülni, méghozzá rövidesen,
mert az Európai Unió követeli az
államháztartási hiány gyors és radikális csökkentését. Mindenesetre azt kívánjuk a koalíciónak, legyen minél sikeresebb, már nem
a megszorítások területén, de az
országépítésben, hiszen mindannyiunknak ez az érdeke.
Főként ez az érdekünk, ha az
őszi önkormányzati választásokra gondolunk, hiszen számunkra
igazán az fontos, mi történik az
elkövetkező négy esztendőben
Kerepesen. Tudjuk, a megszorítások miatt az önkormányzatok már

eddig is jóval kevesebbet kaptak
a költségvetésből, és ennek az
elvonó tendenciának koránt sincs
vége, sőt, fokozódik. Ezért sem
mindegy, milyen csapat kap bizalmat a lakosságtól, hiszen a kevesebből még nehezebb valamiféle
eredményt felmutatni.
A mi esetünkben azonban nem
pártok esnek egymásnak közpénzekből, hanem olyan indulók, akik
bíznak önmagukban, bíznak abban, hogy a település jól választ,
ha rájuk adja a voksát. Kerepes
komoly gondokkal küszködik Budapest árnyékában: út, járda, vízelvezetés, oktatás, kisebbségi kérdés, ívóvíz, közlekedés, hogy csak
a legégetőbbet említsük ide. Az
országgyűlési választások után
tehát következzen az ősz, az önkormányzati megmérettetés.

Szavazási eredmények
Összesített választási adatok Kerepes I.-II. forduló
Egyéni választókerületi adatok: választók száma 7261, szavazóként megjelentek I. forduló: 5.169
fő, II. forduló: 4.727 fő. Részvételi
arány: 71,19%. Leadott voksok: Dr.
Gémesi György: I. ford.: 2.341 fő,
45,97%, II. ford.: 2.195 fő; Fogarasiné Deák Valéria: I. ford.: 2.141 fő,
42,04%, II. ford.: 2.495; Dr. Bükk-

falvy Beatrix: I. ford.: 3,93%, ; Dr.
Szakács Gyula: I. ford.: 6.03%.
Területi választókerületi adatok: FIDESZ-KDNP leadott voksok: 1.846 fő, 36,11%; MDF: 304
fő, 5.95%; FIDESZ-MDF közös:
42,06%; MIÉP-Jobbik Harmadik
Út: 207 fő, 4.05 %; MSZP: 2,195 fő,
42,94%, SZDSZ: 478 fő, 9,35%,
Centrum: 82 fő, 1,60%. Pártlistára
leadott érvényes voksok: 5.112 fő.

Köszönet a részvételért
Hihetetlen, de a faházban májustól rádió szól!

szeretné megnyerni azt. Valljuk,
a változáshoz, a fejlődéshez új
csapat kell. Olyan, amelynek az elképzeléseit, a terveit és a vágyait
Önök ismerik, ezért nem tépik
majd a hajukat, hogy rossz lóra
tettek. Elsősorban ezért adunk ki
újságot, és indítunk rádiót. Hogy
Önök tudják, miért szavaznak a
jelöltjeinkre, vagy miért nem szavaznak ránk. Nincs zsákbamacska!
A harmadik kérdés, minek?
Nos, azért, hogy az Önök döntését megkönnyítsük, hiszen minket
nem fizet és nem tart el senki, tárgyilagosak és őszinték vagyunk.
Nem vezérel más, mint az, hogy
azokat, akik idáig minden jó szándékuk ellenére csak ennyit tettek
a településért, nos, őket felváltsuk, és ehhez elnyerjük az Önök
bizalmát. Természetesen ősszel
mindenki arra szavaz, akire akar,
Isten ments, hogy mi Önöket befolyásoljuk. Ha nem kellünk, akkor
azt is tudomásul vesszük, mert
szándékaink tiszták, mi nem megélhetési politikusok akarunk lenni. Várjuk azok jelentkezését, és
csatlakozását, akik hasonlóképpen gondolkodnak, akik még nem

A rádió terveink szerint május
második felében indul, napi rendszerességgel, délután 5 órától
este 11 óráig. A kísérleti adást már
most is hallgathatják a fentebb
megadott internet címen. A stúdiót
bárki megnézheti, örömmel fogadjuk a Szabadság út 93. számú ház
kertjében, amely egy faházban
található, közvetlen a CBA üzlet
mellett. Ugró János kerepesi lakos biztosította a feltételeket. Telefonszámunk, melyen hívásaikat
várjuk 28/560-012, melyre sms
is küldhető. Akár az újságot, készítsük együtt a műsort. Akinek
gondja, baja, öröme van, ossza
meg velünk, és jöjjön, mondja el
személyesen, vagy hívjon fel telefonon. Érveljünk, vitatkozzunk,
Franka Tibor főszerkesztő számára tabu téma nincs. Szeretnénk
bemutatni a település múltját, kulturális értékeinket, foglalkozni a
közélettel, az oktatással, a sporttal
és a vallással. Röviden: foglalkozni mindazzal, ami által előbbre
juthatunk, boldogabban élhetünk
Kerepesen. A Szabad Vélemény
és a Kerepes Rádió fórum, ahol
az Önök tájékoztatása az első.
Hívjon most.

Lezajlottak a 2006-os parlamenti választások, településünkön a lakosság nagy hányada élt
állampolgári jogaival. Az első fordulóban több mint 71 százalék, a
második fordulóban is majdnem
70 százalékos volt a részvételi
arány. A választások községünkben rendben, törvénysértés nélkül
zajlottak le, egyetlen kampánysértési bejelentés érkezett a választási bizottsághoz, melyről a bizottság jegyzőkönyvet vett fel. Kisebb
nézeteltérések voltak ugyan a
szavazatszámláló bizottságokban
a jogszabályok értelmezésével
kapcsolatban, ám ezekre helyben
megoldást találtak.
Ezúton köszönöm a helyi Fidesz csoport nevében a magas
részvételi arányt, figyelemre mél-

tó, hogy milyen sokan vannak,
akik felelősséggel viseltetnek saját
életük irányításával kapcsolatban.
Köszönöm a segítséget a delegáltaknak, és segítőinknek, hogy
áldozatos munkájukkal, szabadidejüket nem kímélve vállalták a
választások lebonyolításában való
részvételt. Bízom abban, hogy az
őszi önkormányzati választások is
hasonló rendben, és szabályosan
zajlanak, – mely során újra számítunk delegáltjaink és segítőink
lelkiismeretes részvételére – és
abban is, hogy azon a megmérettetésen községünk érdekeit megfelelően képviselő, felelős hivatali
embereket választunk majd.
Kovács Antal Fidesz csoport
helyi vezetője

A bizottság tagja voltam
Április 9-én, vasárnap reggel
fél ötkor nem túl sok kedvem volt
felkelni, de várt az önként vállalt
kötelesség, a szavazókör, ahová
delegáltként ajánlottam magam
szavazatszámláló bizottsági tagnak. Izgalommal készülődtem,
egyrészt, mert ilyet még nem
„csináltam”, másrészt izgatott a
„választási küzdelemben” való
közvetlen részvétel is. Reggel fél

hatkor találkoztunk a szavazókörben, ahol a kölcsönös bemutatkozások után előírásszerűen előkészültünk a szavazókör nyitására.
Az első voksoló megjelenése után gyorsan telt az idő, egymásnak adva a kilincset jöttek az
emberek, hogy újabb négy évre,
élve demokratikus jogukkal, saját
maguk döntsék el, milyen kormány
folytatás a 2. oldalon
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A bizottság tagja voltam

Építünk, bontunk, építünk
Csaknem öt évig tartó huzavona után átalakították a temető
előtti közlekedési csomópontot
elsősorban a szilasligeti bekötőútra történő ráhajtás érdekében.
Miután a beruházás végre elkezdődött, akkor az üzletsor tulajdonosai háborodtak fel, hiszen a
parkolóhelyek nagy része áldozatul esett a bővítésnek. A demonstrációt követően jegyzőkönyv, meg
helyszíni szemle készült, aztán átadták az egészet úgy, ahogy eredetileg tervezték.
A munkák az elmúlt év végén a fagyok miatt leálltak, ezért
a maradék parkolókon hónapokig
sárban közlekedtek gyalogosok,
és autók. Közben, mert valamilyen
kábel kimaradt, hát feltúrták a földet megint.
Most végre, amikor az összes
hibájával együtt már kezdtük megszokni és elfogadni a sok vihart
kavart kereszteződést, most meg
pontosan április 18-án megint
munkagépek, légkalapácsos emberek jelentek meg, és a kereszteződés alig néhány hónapja leöntött
aszfaltborítását teljes egészében
feltörték, és elszállították, állítólag
azért, mert a kivitelezés nem a ter-

folytatás az 1. oldalról

veknek megfelelően készült.
Az első átalakítás becslések
szerint közelítette az 50 millió forintot. A mostani bontás és újra
aszfaltozás is súlyos milliókra
rúg. Kerepes évi költségvetéséből sem marad több fejlesztésre,
mint amennyibe a kereszteződés
került, azaz: tízezer ember kap
annyit 365 napra, ame4nnyit egy
szokványos átépítésre költenek a
mi pénzünkből.

Bók és a képviselők egymást okolják
folytatás az 1. oldalról

képviselői tiszteletdíjat azonnal
megduplázták, mondván, nekik
legalább 60 ezer jár havonta azért
az áldásos tevékenységért, amit
a falu érdekében fognak kifejteni.
Döntse el mindenki maga, hogy
tevékenységük mennyire volt áldásos a településnek.
De legalább akkor még együtt
voltak, és fogadkoztak, egyfelé
tolják Kerepes szekerét. Mára a
helyzet, mármint a szekér helyzete nem sokat változott, leginkább
egy helyben áll, hiszen a testület
érdekei és érvényesülési szándékai szerint két, de az is lehet, három felé szakadt. Így aztán a szekeret húzzák-vonják balról, aztán
jobbról, meg középről is. Csoda,
ha nem mozdul?
Bók Károly csapata állítólag
a baloldali, a Rózsás-, a Palotai-,
az Erhardt-féle, a liberális, meg az
MDF-es, a többiek pedig, hol ide,
hol oda csapódnak. Bók szerint a
tiszteletdíj körüli veszekedés már
2002-ben sejtette, szétesik a nagy
csapat. Ágoston úr például a polgármester szerint csak azért nem
dobta be a törülközőt, mert a 60
ezer forintos tiszteletdíjból fizette új autójának havi törlesztését.
Bók egyébként Palotait képzelte
alpolgármesternek, de Palotai rokona Bók előző feleségének, így
a válással a kapcsolatuk is irányt
váltott, ráadásul Palotai magához
akarta venni az egész település
fejlesztését, így változtatott volna
Bók szerint a saját lakóhelyén, a
Szőlő soron és környékén. Erre
elhajtotta.
Mára Bók Károly nagyot csalódott a csapata felében, a csapat
fele pedig, Bók Károlyban. A polgármester szerint ellenlábasai lusták és képzetlenek, csak arra fektetnek hangsúlyt, miként lehetne
Bók helyére kerülni ősszel. Ezzel
magyarázza azt a szembenállást,
amelyet elsősorban Palotai László
és Rózsás Erika testesít meg Erhardt Csabával a sarkukban, aki
nem sok vizet zavar, hiszen a saját
pártjában, az MDF-ben is csak legyintenek, ha a neve szóba kerül.

Savanyú a szőlő, mondhatja bárki,
úgy hogy Bók Károlytól példákat
kértem véleménye alátámasztására.
– Meggyőződésem, minden
a csapatmunkán múlik – mondja Bók. – Sajnos nálunk nagy a
széthúzás, meg a felelőtlenség az
utóbbi esztendőben. Az első példa. Annak idején, amikor szóba
jött a faluközpont és a szilasi wellnes megépítése, akkor Rózsás és
Palotai olyannyira mellette voltak,
hogy ők voltak a telekvásárlásra
felveendő 250 milliós hitel előterjesztői a testületi ülésen. Sulykolták, hogy vegyünk fel hitelt, és
vásároljuk meg a szilasi állomás
alatt lévő területet. Aztán arra
agitálták a tulajdonosokat, ne adják el. Mi ez, ha nem bomlasztás?
Amivel szakértőként egyetértettek, azt képviselőként támadták.
Miért? Mert rájöttek, így kerülhetnek közel az ellenzéki szerepkörhöz. A 250 milliót vissza kell adni a
banknak. Több tízmillió forint kárt
okoztak ezzel a kétszínűséggel a
településnek… Erhardt Csaba hasonlóan viselkedett, amikor lelkesen támogatta a szilasi lakótelep
területének belterületbe vonását,
aztán pedig amikor a lakosság
elégedetlenkedett, akkor Erhardt
is támadta, amit megszavazott.
Felelőtlenség és pozícióharc.
– Ezek szerint Ön azt állítja,
Rózsás, Palotai és Erhardt ma azt
támadja, amit tegnap megszavazott?
– Igen. Az érdekeik akkor azt
kívánták, most meg ezt kívánják.
Csúnya dolog, főleg, ha be sem ismerik, hanem magyarázkodnak.
– Én úgy tudom, Palotai László
intézte el, hogy ne legyen telekadó,
legalábbis a lakosság így tudja.
– Nem jól tudja. Elsőként én,
Bók Károly mondtam még 2003ban, hogy a telekadót jobb volna
megszüntetni, mert irreális. Akkor
Palotai László felhorkant, és azt
mondta, kell a bevétel, a telekadót
nem szabad megszüntetni. Ennek
megfelelően Palotai a telekadó
megszüntetése ellen szavazott,
Rózsás pedig tartózkodott. Ma ők
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a megszüntetés bajnokai. Ez kérem, köpönyegforgatás…
Ugyanakkor az érintett testületi tagok azt mondják, ők nem kétszínűek, ők rugalmasak, és Bókra
mutogatnak, meg a Bók embereire a testületben és hivatalban
egyaránt. Eddig ezek a történetek
azért nem derültek ki, mert a Kerepesi Híradó ezekről nem számolt
be, míg a másik oldalon Rózsás,
és Palotai érthetően nem terjesztették. A két csapat felállt. Piros
sarokban Bók, a kék sarokban
Palotaiék. Úgy gondolták, ketten
vívnak majd a választásokon.
… És akkor, akár kő az állóvízbe, becsapódott a Két Faluért
Egyesület Kerepes életébe, és
megjelentette a valódi változást
sürgető helyi vállalkozók jóvoltából a Szabad Vélemény című újságot, amely sem a piros, sem a
kék sarokhoz nem tartozik. Helyette az igazságot, a tárgyilagosságot, vagyis a lakosság kizárólagos
képviseletét tartja feladatának. Ez
pedig zavarja Bók és Palotai köreit, érdekeit, és szándékait. Ez van.
Mi zöld jelzést adunk a polgárok
véleményének, vágyainak és követeléseinek. Még ez sem volna
baj. A baj az, hogy a Két Faluért
Egyesület úgy tűnik, indít polgármester-jelöltet a választásokon.
No, ez zavarta fel igazán az állóvizet. Hogy mennyire, az legkésőbb
az őszi önkormányzati választásokon derül ki.
Várjuk Rózsás Erika, Palotai László és a többiek véleményét mindarról, amit Bók Károly
elmondott az ő személyüket és
viselkedésüket illetően a kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében.
Igaz-e, hogy elsőként a tiszteletdíj emeléséről szavaztak? Igaz-e,
hogy Rózsás és Palotai terjesztette elő a 250 milliós hitel szakmai
indoklását? Igaz-e, hogy Palotai
2003-ban a telekadó behajtása
mellett szavazott?
Véleményüket természetesen
közöljük, csakúgy, mint az olvasók
véleményét is közöljük, ha van.
Franka Tibor

irányítása alatt akarnak élni. A mi
8. szavazókörünkben szabálytalankodás, rendbontás nem volt,
így jegyzőkönyv felvétele nélkül,
este 7 órakor, reménykedő izgalommal zártuk be az ajtót, és kezdtünk a szavazatok szétválogatásához, és összeszámlálásához, ami
számomra nagy csalódás volt, én
ugyanis a változásban bíztam. Na,
nem baj, majd a második fordulóban megfordul az eredmény –
gondoltam. Újra csalódnom kellett,
de most már sajnos négy évre!
A második forduló napja nehezebben telt, ritkábban jöttek a
választópolgárok leadni voksaikat,
délelőtt alig voltak, kora délután a
semmittevéstől megéheztünk egy
kis édességre, ezért kimentünk a
közeli szilasligeti Béke utcai cukrászdába. Fizetéskor a tulajdonos kedvesen elhárította a pénzt,
mondva, ő így köszöni meg a szavazatszámláló bizottság munkáját.
Ezúton is köszönjük a figyelmességet, és a finom sütiket.
Nem minden szavazókörben
volt jó hangulatú, és zökkenőmentes a bizottsági munka. Egyik,
magát megnevezni nem kívánó
delegált tag elmondása szerint,
többször is megsértették az előírásokat a szavazat összeszámlálásakor a bizottsági tagok, akik
tollal a kezükben vonultak el a

helyiség különböző részeibe szétválogatni az érvényes és a rontott
szavazatokat, és megszámolni
azokat. A vitatott voksokról és a
szerinte szabálytalan számolásról
hiába kérte a jegyzőkönyv felvételét, a bizottsági elnök nem volt azt
hajlandó felvenni. A végeredményről – a pártokról, egyéni jelöltekről,
és a rontott szavazólapokról is
külön-külön bekötegelt, lepecsételt, és minden egyes bizottsági
tag aláírásával ellátott szavazatok
számáról – végül jegyzőkönyvet
kell felvenni, amit szintén minden
tagnak alá kell írni, hogy érvényes
legyen. Emberünk, mivel az általa
emelt kifogásokat figyelmen kívül
hagyták, nem írta alá a jegyzőkönyvet, ami aztán így került be
a polgármesteri hivatalba, ezért
az a hivatalos előírások szerint
nem érvényes, mégis annak vették. Kérdeztem tőle, miért nem
tett hivatalos helyen bejelentést a
szabálysértésről. Azért – felelte,
mert már a történtek után másnap,
egy névtelen feljelentésre ellenőrök jelentek meg a házuknál, és
megbüntették egy rendelet, általuk szabálytalannak minősített be
nem tartása miatt. Ezek után hová
menjek – tette fel keserűen a jogos kérdést.
Nesze neked demokrácia, és
biztosabb jövő!
GE

HIRDESSEN
ÖN IS A „SZABAD VÉLEMÉNY”-BEN
amely havonta 3500 példányban jelenik meg.
Várjuk hívását a (06-30) 330-1670 telefonszámon.
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No, jó uraim, akkor most, kiknek is jó ez?
Olvasom, az örömömre szolgáló egyre több községi tényfeltáró sajtótermékeket. A riportok, az újságcikkek
90 százaléka panaszosak és felháborítóak, és igazak is. Ezt a községben élők látják, és érzik is. Ezek olvasása közben jött egy régi emlékem, mégpedig az, hogy volt a két falunak (Kerepes-Kistarcsa) még annak idején
egy közös lapja, ha jól emlékszem Kerepestarcsai Híradó volt a neve.
A lényeg: volt egy riportsorozat, minek az volt a címe: Kinek jó ez? Ez, az akkori kerepesi képviselők oktató,
és tájékoztató cikksorozata volt arra vonatkozólag, hogy tüzelje a község lakosságát Kistarcsától való elválásra. Súlyos érveket sorolt fel, hogy az akkori közös vezetés milyen eszközöket alkalmaz Kerepes tönkretételére,
Kistarcsa előnyére. Emlékezetem szerint abban az időben indult meg egy folyamatos fejlődés a községekben,
így Kerepesen és környékén is. Akkor indult meg a gázprogram, a csatornázás, a telefonhálózat kiépítése,
Kerepesen néhány utca szilárd burkolatot kapott, bővült a szolgáltató- és kereskedelmi hálózat, rendben voltak
tartva a főközlekedési utak, az alárendelt utcákba télre oda volt készítve a homok csúszásmentesítésre, a
murvakő a kátyúk betöltésére (használtuk is szükség szerint). Ez volt a kezdet, de néhány embernek ez nem
volt elég, az aknamunka tovább folyt, szét kellett válni a községeknek!
Akkor még nem tudtuk, hogy kiknek, és miért jó ez! (Bár a községben volt egy slepp a képviselőkön kívül,
akik tudták, kik fognak jól járni, naná, hogy ők, és fűzték a tömegeket.) no, ezek az emberek ma is, és az elmúlt
ciklusban is a községben a hatalom birtokosai lettek. Miért? Mert nagyon jók voltak abban, hogy hiszékeny,
tisztességes embereket meg tudtak etetni a bevont segítőikkel.
No, és mi van a szétválás óta? Megállt a fejlődés, nem épül a község javára jóformán semmi. Épülnek a
kétes jellegű társasházak, egyre több földterületet, és ligetes részt nyúlnak le a községről, segítő kezet nyújtva
olyan hivatalnok, kinek a léte a községhez köthető, és a feladata a törvények, rendeletek betartása, és betartatása! (gondolok itt a HÉV állomás alatti területre elvi építési engedélyt kiadóra.) Tisztes, közmegbecsülésnek
örvendő személyek elleni intrikák, meghurcoltatások kerültek előtérbe. (Ha ellen szólsz, irány a bíróság, vagy
lehetetlenné tesz valamelyik hatalmasság.) Ezzel kapcsolatban írtam egy levelet, igaz, polgármester úr? Fizetjük a súlyadót, a sok gépkocsi után, a pénzek eltűnnek, az utak állapota ismert, nincs csúszásmentesítés,
nincs kátyúbetöltő anyag. Ha az utak állapotából kifolyólag valaki autóját kár éri mások gondatlansága miatt,
legalább a súlyadó összege legyen az autósé. Az oktatási és kulturális intézmények helyzete ismert, ilyen lehetetlen állapotok a közös község idején nem voltak. Teltházzal működtek az intézmények. (Itt kérném meg a
szakember főtanácsnok urat, hogy a perlekedések helyett nagyobb lenne az érdeme, és a közmegbecsülése,
ha ezeknek a gondoknak a felszámolásában segítene, már amennyire képes rá.) Bár azt hiszem, ez a hatalom
birtokosait nem érinti, így nem is fáj nekik. Viszont a község lakóinak ez fáj, ha esetleg nem tudnák! A nagy összegű
kölcsönök felvétele, és még amiről nem tudunk. „gibicnek semmi sem drága” – mondják a kártyások.
A községnek marad az adósság, és akik ezt előidézik meghízva majd elhúzzák a csíkot a süllyedő hajóról.
(Volt már ilyen az előző ciklusban is, azóta is mély hallgatás van az ügyekről, de példa, úgy néz ki, ragadós.)
Kérdésem a következő a vezetőkhöz és a képviselőtestülethez: ha anyagi felelősség terhelné önöket a sok
negatív döntésért, akkor megkockáztatnák a község csúszdára rakását? Mert nagytiszteletűek, ha a javak
ellenértékét nem fejlesztésekre költik hanem felélik, az csakis lecsúszáshoz vezethet!
És most már tudjuk, hogy kiknek jó ez!
Tisztelt vezetőink! Úgy irigylem azokat az országokat, ahol igazi demokrácia van. Hogy miért? Azért, mert
az a vezető, aki nem érzi magát megfelelően felkészültnek, – vagy közben jön rá, hogy nem az – lemond,
átadja a helyét egy arra alkalmasabbnak. (Ezek az igazi emberek!) no, de nálunk mi van? Amíg az aranytojást
tojó tyúk meg nem szakad, vagy új választás nincs, addig ez nem történik meg! No, és ez kiknek lenne jó?
Földházi József, Szilasliget, Kiss József u. 44.

ZDF a Mező utcában
A Szabad Vélemény című
független közéleti lapban olvastam a ZD. Hungary Group Építőipari Kft –ről, velük kapcsolatban tennék néhány észrevételt.
A vállalkozó építési telket vásárolt, de a Mező utcát nem! A
Mező utca 28. szám alatt megépített 5 lakásos társasház udvarát ugyanis az utcán lévő földből töltötte fel, az árokásással a
Mező utca 36-38-as ingatlanok
előtti parkosított zöld területet, valamint a gyümölcsfák gyökerét is
tönkretette. A Mező utca 34. szám
alatt lévő ingatlantulajdonos meg
tudta akadályozni a földmunkát,
mert éppen otthon volt. Nekünk
nem volt ilyen szerencsénk, mert
egy szombati napon, amikor nem
voltunk otthon, kiásták előttünk a

vízelvezető árkot, de minek, mivel
nincs vízelvezető vége! A postaládánkban csak egy értesítést találtunk!
Az önkormányzat által értékesített játszótér, illetve a Magtár
térnél a telkek alatt húzódott a
Mező utcai vízvezeték fővezetéke,
melyet 2003. október 21-én átépítettek, de hogyan?! Az átépítést
követően a főcsapot az elzárójával együtt a Mező utca 38. szám
alatti lakott ingatlan gépkocsibejárójába helyezték el a Szilasvíz
szakemberei. A kiásott munkagödröt ímmel-ámmal betemették,
de nem döngölték le, a szilárd burkolatú utat nem állították helyre. A
Szilasvíz főmérnökének, Korbely
Jánosnak írt levelünkben kértük a
helyreállítást 2004. 04. 22.-én, és

2004. 08.18.-án, a válasz az volt,
hogy ezt a munkát a vállalkozó
megbízásából végezték, ám a
vállalkozó sem hajlandó a helyreállításra. A sártenger miatt már
alig lehet ott közlekedni.
A Mező utca 34., 36., és 38-as
számú ingatlanok előtt a lakók saját költség-hozzájárulással készíttettek szilárd burkolatú utat még
25 évvel ezelőtt. Télen az önkormányzat sem a hó eltakarítását,
sem a csúszásmentesítést nem
végzi el, mivel a Mező utcából a
három említett ház előtt a szilárd
burkolatú út leágazik.
A problémáinkkal senki sem
törődik, mi, mint kisemberek csak
szenvedünk! Hiába, ahol a pénz,
ott a hatalom.
HNI Kerepes, Mező u.38.

Válogatás a Hivatal intézkedései közül
A kommunális adó tetejébe,
mely megszüntette és magába
foglalta a szemétdíjat is, most újra
bevezették a szemétdíjat. Ez a
lakosság körében nagy felháborodást keltett, miután tudják, hogy
csak néhány millió adósság, és
egy kis durcásság miatt kell fizetniük. Utánanéztem, hogy kezdődött.
Kerepesi Híradó 2002. február, 2. oldal: „Ugyanakkor a lakosságot leginkább – zsebre menően
– érintő változás a magánszemélyek kommunális adójának bevezetése idén január 1-től. Tisztába
vagyok azzal, hogy a választások
során többször hangoztattam,
hogy új adót nem tervezek bevezetni, ami „látszólag” ellenkezik
ezen rendelet elfogadásával.”
Nagyon aranyos. Tehát csak

„látszólag” kaptuk meg az évi 12
ezer forintos csekkeket. De jó nekünk! Csakhogy befizetni már nem
„látszólag” kellett.
Ugyanott feljebb: „Így a képviselőtestület elé terjesztettem a
javaslatunkat, melynek keretében
a „szemétdíj megszűnt” és helyette bevezetésre került a kommunális adó. Tény az is, hogy az évi
12.000,- forintos adó összege több,
mint amit eddig legtöbben fizettek
szemétdíjként.”
Kerepesi Híradó 2003. december: Januártól új adó Kerepesen. „Idegenforgalmi adó bevezetéséről döntött a testület”.
A szószt fölösleges leírni, csak a
lényeget. „Az adó mértéke személyenként és vendég éjszakánként
100,- Ft.” Tehát, ha egy rokonunk
ellátogat hozzánk a családjával, és

itt alszanak, bizony ki kell nyitni a
pénztárcánkat.
És most a fő kérdés: 2002-ben
megszűnt a szemétdíj, vagy nem?
Ha igen, most felébredt a kómából? Mi jön, mi jöhet még ezután?
Persze, a sok más adófajtáról nem
írtam, bár tudom, azok sem csökkentek.
Kerepesi Híradó 2002. február 3. oldal: „Hogy látja a polgármester? A község gazdálkodásáról elmondható, hogy – noha
voltak nem várt kiadások – minden
számlát kifizettünk, hitelállományunk nincs, sőt, az előző évből
nyitó áthozatallal rendelkezünk.”
Ez igen! Tehát a sokat szidott
előző önkormányzat sokmilliós
adósságait egy év alatt kifizették,
és még maradt pénz 2002-re.

Idefigyeljen Franka Tibor!
(Az alábbi levelet szó szerint és a
szerző helyesírásával közöljük.)

*
Sajnálom, hogy a lapnak olyan
főszerkesztője van, mint Ön, akinek az emlékező tehetsége igen
hiányos. Emlékeztetem a „Tessék
választani” áprilisi cikkére. Csupán
az igazságért. Nem Szovjetunió
szállt meg bennünket, hanem a
Németek, mégpedig fegyveresen.
Nem a Szovjet csapatok törtek be
hazánkba, hanem mi (önök) törtek

A szovjetek az itttartozkodásukkal
milyen kárt okoztak? Ha nem figyeltünk volna oda, nem is tudtuk
volna hogy itt vannak.
Még valamit: Olvasva a cikkét,
kezdem azt hinni, hogy Ön évtizedekig nem is volt Magyarországon,
mert ha itt lett volna akkor tudnia
kellene a szemináriumokból, hogy
kommunizmus a világon se volt,
nem hogy nálunk. Mi még a békés
emberközpontu
Szocializmust
építgettük.

be a békés Szovjet emberek hazájába. Mit kerestünk ott több ezer
km-re? És Ön sérelmezi a Felszabadítást? A németek vezérlésével
több ezer ártatlan embert lőttek a
Dunába, és vittek el a gázkamrákba. Az a bizonyos Szovjet katona
az életével fizetett, hogy hazánkban megszünjön az ember irtás.
Hol volt ön ekkor? hogy nem
tud ezekről? Azt hiszem nem csak
az emlékezőtehetségével van baj,
hanem a számokkal is. Mert a 10
millióból nem a több százezer ember gondolja a felszabadulást, hanem fordítva. Az a több százezer
tagadja ezt akinek félni valója volt
a háboru és az emberirtás miatt.
Önnek orvoshoz kellene mennie, hogy segítsenek a hátra lévő
életében az emlékezőtehetség
helyre állításában. Felnött idős
ember hogy hasonlíthassa a háborut a Holokauszthoz? A szovjetek háboruban űzték ki hazánkból
a fasisztákat. Hogy magyarország
az utjukba esett erről Horthyék tehettek.
Hagy
kérdezzem
meg?

Ön egy olyan ember aki talán
nem is tudja mit mond vagy ír. A
cikke elején gyalázza a Szovjet
rendszert. A másik felében a jelenlegi kapitalista rendszert kritizálja, pl. a munkanélküliséget meg
az egyes emberek meggazdagodását.
Nem taglalom tovább a förmedvényét de bízok abban hogy
e „közéleti lap” a „Szabad Vélemény” jegyében jelenik meg. Így
ha szabad véleményként írta le
gondolatait, akkor az én gondolataim is meg fognak jelenni.
Végezetül csak annyit: A szilasligeti HÉV megállóban találtam
a lapjukat és érdekelt mi van benne mert én Széphegyen születtem. Ezért háborodtam fel az ön
történelem félremagyarázásán a
cikkben mert amit én leírtam azt
át is éltem.
Marcali 2006. április 14.
Nem maradok tisztelettel:
Gácsi István
U.i: Többször járok Szilasligeten,
figyelni fogom, megjelenik-e a
cikkem.

Tisztelt Gácsi István úr!
Nem a fenyegetőzésétől ijedtem meg, az ilyen viselkedésre az
elmúlt rendszerből még jól emlékszem. Azért közöljük a levelét,
mert szeretnénk, ha az emberek,
főként a fiatalok megtudnák az
Ön igazságát, és okuljanak belőle. Személyes sértegetése nem
esik jól, de én nem jártam pártszemináriumra, így Önnel ellentétben nem „így” neveltek, talán
azért sem ismerhettem meg az
emberarcú szocializmust. Csak

nem arra a diktatúrára tetszett
gondolni, amelyik kitoloncolt az
országból 250 ezer svábot, amelyik tarkón lőtte az embereket, és
lesöpörte a padlásokat, felakasztotta a forradalmárokat, börtönbe
zárta a tanítókat, a papokat, éltette és etette az oroszokat, akik
eltaposták 1956-ot?
Egyébként kedves Gácsi úr, a
stílus maga az ember! Írjon máskor is.
Üdvözli, Franka Tibor
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A 2002-es, öndicsérettől hemzsegő kiadványból választottam
néhányat:
Teleház: „Civil kezdeményezésre, az önkormányzat támogatásával jött létre. Modern számítástechnikai eszközhöz férhet
hozzá bárki, aki nem rendelkezik
a képen látható eszközökkel ingyenes ügyvédi tanácsadás is
igénybe vehető. Újabb teleházak
építésére kerülhet sor a jövőben.
Tervünk a fiatalok fejlődési lehetőségeinek biztosítása.”
Természetesen az első adandó alkalommal mondvacsinált indokkal bezárták a teleházat.
Oktatás: „Alapfokú intézmények bővítésével (iskola, óvoda)
úgy érzem bizonyítottam elkötelezettségemet. Játszóterek, sportolási lehetőségek fenntartását fontosnak tartom. Összefogással az
iskola és óvodaudvarokat kultúrált
játszótérré kell „varázsoljuk”.”
2005-ben bezárták a szilasi
iskolát, szintén mondvacsinált indokkal. Úgy tudom, az óvoda jól
működik gondos, tanult óvónőkkel.
Akkor, hogy lehet, hogy egy korosztályból húsz kisgyermek alkalmatlan az első osztályra? Mert, ha

csak a felét engedték volna tovább,
az iskolát nem zárhatták volna be.
Az átalakítási munkát az udvaron
lévő játékok ledózerolásával kezdték. Pedig sok, szülői segítséggel
készült.
A jövő embere: „A bizottság
dolgozik, 2003-tól soha nem látott
fejlődés kezdődik.” Önök ezt látják? Nem látják? Na, látják! Végre
egy ígéret valóra vált. Mert a fejlődés csakugyan „soha nem látott”
lett!
Bízzon bennem: „Kérem, szavazzon rám, és arra a csapatra,
amelyik az eddigi eredményeket
értékeli, megbecsüli, és négy év
alatt a sokszorosát biztosítja a
községnek.”
Régen kinőttem az esti mesékből, de még sokra emlékszem.
Ezért vagyok kíváncsi, mikor jön el
a királyfi, hogy fölébressze a mások bőrére álmodozókat. Tudom,
nagyon nehéz az önkormányzatok
helyzete, de ami itt megy, az elcsap a fejünk fölött. A csőd réme
fenyegeti az eladósodott községet,
és a gondolkodással még mindig
baj van. Bár mást írhattam volna!
id. Csősz Lajos

Noha az árvízre egyetlen fordulóban sem szavazott senki, mégis kegyetlenül elöntötte az ország egyes téségeit. Minden tiszteletünk és együttérzésünk azoknak, akik éjjel nappal homokzsákokkal védték verejtékkel felépített otthonaikat. Legyen ez
figyelmeztetés a mindenkori hatalomnak, hogy az embereknek
nem csak négy évente kell boldogulást, biztonságot ígérni.

Próbaper a Martinovics utcából
„A tények magukért beszélnek” című cikkre szeretnék reagálni, mint a Martinovics utca
elejének egyik lakója. A cikkben
Czenéné dr. Szirmai Gabriella
azon kijelentése, hogy „tavasszal
lett volna gréderezés, de a lakók
megakadályozták” téves, mivel a
munkálatok elvégzésre kerültek,
azaz, egy földgyalu végigment az
utcán. A Martinovics u. 9. szám
előtt lévő gödör még kétszer lett
feltöltve földdel, de úgy, ahogy eddig is, hosszú éveken keresztül az
első nagyobb esőzéskor újra kialakul (mert az a fránya víz lefelé
folyik, és az első kissé vízszintes
területen megáll.) A Martinovics
utca 1-3-ig terjedő szakaszán a
lakóépületek jóval (1-2 m) az utcaszint alatt helyezkednek el, ezért
az itt lakók árokkal és töltéssel
védekeznek a telküket elárasztó
vízzel szemben. A gréderezéskor
a földgyalu az utca felső részéről
legyalult hordalékot akarta ezekbe
az árkokba betolni, illetve a töltést elbontani. Természetes, hogy
az itt lakók ezt megakadályozták
(a 3. számú ház előtt örökzöldek
és bokrok vannak ültetve az árok
szélére a por elleni védekezésül, de ezek egy részét sikerült
a földgyalunak kidönteni, mielőtt
észrevettem). A pocsolya problémájára az üdvözítő megoldást a
szilárd útburkolat jelentené, annál
is inkább, mivel a Martinovics utca
a Szőlő utca folytatásaként Széphegy fő közlekedési útvonala.
Amire a T. jegyzőasszony utal, az
nem a javítási munkák megakadályozása, hanem a csapadékvíz
rávezetésének megakadályozása
volt az itt lévő ingatlanokra. Évekkel korábban egy-egy nagyobb
esőzés nyomában a Martinovics
utca páratlan oldalán 1-11-ig, az
úttól lefelé eső részén az ingatlanokra zúduló csapadékvíz komoly
károkat okozott, pincéket öntött el,
emésztők öntöttek ki, stb. ennek
oka a csapadékvíz elvezető árok
hiánya volt, holott a település a
’90-es évek elején több millió forintot nyert el erre a célra. Kérdés,

hogy miért nincs még mindig árok,
és hol a pénz?
Egyébként szívesen vennénk,
ha a közterület felügyelők nyári
hétvégeken Széphegyen a tiltott
avar, és szemét égetéseket megszüntetnék, és az elkövetőket felelősségre vonnák, de eddig – annak
ellenére, hogy a környék tele van
különböző szabálytalanságokkal
– még egyszer sem volt szerencsénk velük találkozni. Valószínűleg a jegyzőasszony arról sem tud,
hogy itt a porterhelés a határértéken (50 microg/m³) a sokszorosa,
mivel a hihetetlenül megnövekedett gépkocsiforgalom itt halad át
(az új lakóparkok lakói, teherautók,
melyek a szemétbányába jönnekmennek), de ennek ellenére sem
a Hegy utca, sem a Martinovics
utca nem rendelkezik szilárd útburkolattal. Tudni kell, hogy a Szőlő utcán, amely kb. 1 kilométeres
szakaszon olyan-amilyen állapotú
szilárd útburkolattal van ellátva,
30 km/h sebességkorlátozás van
táblával elrendelve, ennek ellenére 70-80 km/h sebességgel közlekedik 10 autóból 7 (tehetik, senki
sem ellenőrzi). Ezzel a sebességgel haladnak tovább a Martinovics
utcán, hatalmas porfelhőt hagyva
maguk után, ami azt jelenti, hogy
a reggeli illetve a délutáni órákban
nem lehet kint tartózkodni az udvaron, illetve ablakot nyitva tartani.
Kérdésem, hogy az évek óta
befizetett személyi jövedelemadó,
súlyadó, kommunális adó vajon
mire fordítódik (talán a túlduzzasztott önkormányzati apparátusra, mert a település fejlesztésére
biztos nem)? Csak ha részben
igaz lenne az, hogy a településen
a döntések demokratikusan történnek, akkor a felvett 250 millió
forintos hitel nem holmi homályos
telekvásárlásokra, építkezésekre
fordítódna, hanem arra, hogy az itt
élők a XXI. században emberi körülmények között élhetnének. Akkor nem fordulna elő, hogy olyan
utcákat aszfaltoznak le, ahol óránként 1-2 gépkocsi halad át, hanem
a fő közlekedési útvonalakat.

Nem rejtem véka alá, hogy
próbapert fontolgatok az önkormányzat ellen, mert időközben
olyan krónikus betegséget kaptam,
ami az orvosi vélemény szerint összefügg az említett állapotokkal (a
porszennyezés határérték felett).
Kérdésem, hol van az alkotmányos
jogom az egészséges környezethez, amikor az ivóvíz ihatatlan,
levegőt nem lehet venni a por és
az illegális füstölések miatt. Saját
költségemen évekkel ezelőtt kimérettem az ivóvíz nitrát tartalmát,
ami a megengedett érték többszöröse volt, ezenkívül még több
szennyező anyagot is tartalmazott.
Ezt a minőségű vizet a fejlettebb
országokban maximum locsolásra, és kocsi mosásra használják.
A fentiekkel kapcsolatban fel
szeretném hívni a figyelmet az
önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV törvényre, mely a települési
önkormányzatok feladatává teszi
az épített és természeti környezet védelmét. Az e körbe tartozó
feladatokat is megfogalmazza,
többek között például: „elemzi és
értékeli az illetékességi területének környezeti állapotát”, valamint
„elősegíti a környezeti állapot javulását”, „kidolgozza a környezetvédelmi programot, melynek
tartalmaznia kell a település tisztasága, a csapadékvíz elvezetés, a
lakossági zaj-, rezgés- és légszennyezés elleni védelmet, az egészséges ivóvíz ellátás biztosítását,
valamint a környezetkárosodás
csökkentésének a településre vonatkozó feladatait és előírásait”
A polgármesternek és jegyzőasszonynak inkább ezekkel a
problémákkal kellene foglalkozni,
mert ezek mérgezik mindennapi
életünket. Nemsokára választás
lesz. Remélem, hogy végre a település talál egy olyan polgármestert, aki megnyugtatóan orvosolni
tudja a felvetett hiányosságokat,
és a település érdekeit tartja mindig szem előtt.
Tóth Péter, Széphegy

Vélemény-, és pengeváltások a kisebbségi önkormányzatokról
Márciusi számunkban közöltük Berki és Németh urak véleményét, mely szerint cigány
ember létére Berki nem támogatná, ha rajta múlna a Cigány
Kisebbségi
Önkormányzatok
létezését, mert mint lapunkban
megírta, minden magyar állampolgár egyforma úgy jogban
mint felelősségben. Berki véleményét igazságosnak és reálisnak ítélte másik, nem roma
olvasónk Németh István. Most
Hefinger János véleményét közöljük, aki a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatok létében érdekelt, hiszen a tagja.

n
Kiegészítés a Magyar
Öntudathoz
Tisztelt Berki úr és tisztelt Németh úr azt hiszem önök nincsenek tisztában a Kisebbségi Önkormányzatok létrejöttéről, ami nem
azt jelenti, hogy az nemzetiség, aki
Kisebbségi Önkormányzatokba tömörül az nem magyar állampolgár.
Ugyan is aki itt ebben az országban születik tudomásom szerint
az magyar állampolgár. Az ilyen

Kisebbségi Önkormányzatok azért
jöttek létre, hogy így könnyebben
tudják képviselni nemzetiségi hagyományaikat azok az emberek,
akik vállalják nemzetiségüket. Ha
esetleg a kezük ügyébe kerül a kisebbségi törvény, akkor rögtön rájönnek, hogy nem arról szól, hogy
az abban résztvevők nem magyar
állampolgárok. Azt hiszem, hogy a
Magyar Cigányságban tudatosul,
hogy ők magyarok, és nem csak
azért, mert vagy inkább azért,
mert már 800 éve itt élnek.
Abban egyet értek Berki Úrral,
hogy másként kéne foglalkozni a
cigánysággal és a problémájukat
nem a kisebbségi önkormányzatoknak kellene képviselni. Mivel a
roma nemzetiség elég nagy számban él a létminimum alatt, amiről
igen is a többségi társadalom tehet. Mer a redszerválltás legnagyobb vesztesei az alulképzett illetve a betanított munkások lettek,
és mint köztudott a cigányok többsége ehhez a réteghez tartozik. A
Cigány Kisebbségi Önkormányzatok is szívesebben foglalkoznának
a cigány hagyományok átmentésével a következő generációnak
de sajnos nem ez teszi ki a munkájuk többségét hanem segítünk
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a kérvények, illetve a kérelmek
megírásában a polgármesteri hivatalban elintézendő dolgaikban.
Gyermekeik tanulmányi ösztöndíjai elintézésében, hogy azoknak
a gyermekeknek könnyebb legyen
az iskolai kellékek megvétele. Ez
azt jelenti, hogy a munkák 60%-át
az érdekképviselet teszi ki és ha
Berki Úr tenni szeretne a romákért
akkor szívesen látjuk a sorainkba
és észrevételeivel sokat lendíthet
a cigányság megítélésében.
Kérem ezt a kiegészítést ne
sértésnek vegyék, hanem a tények pontosításának, remélem az
újság pedig biztosítja eme pontosításokat, előre is köszönöm és
szívesen találkozom a két úrral
ha, töbre is kíváncsiak, hogy mi a
kisebbségi önkormányzatok létrejöttének oka.
Tisztelettel: Hefinger János

n
Még mindig a Szabad Véleményben közölt témánkhoz kapcsolódva, de már nem nálunk,
hanem furcsa módon, a Kerepesi
Híradóban, a hivatalos lapban jelent meg id. Németh János elgondolkodtató, és célzott levele. Íme:

Tisztelt Franka Úr!
Az Ön által osztott adomány
Kerepes lakosai körében nagyon
nagy port kavart!
Mondja meg tisztelt Uram,
hogy mi volt ezzel az Ön szándéka talán az, amire még gondolni
sem merek! Vagy talán mégis? A
magyarság összeuszítása a helyi cigánysággal? Tisztelt Uram
ajánlom figyelmébe, hogy apáink,
nagyapáink békésen éltek a magyarsággal. Mi sem szeretnénk
egyebet, csak békében élni itt a
szülőfalunkban. Ebben a szép községben Kerepesen!!!
Id. Németh János, egy cigány
ember a sok közül

n
Kedves
id. Németh János úrnak,
egy cigány embernek a
sok közül!
Magam nem hallottam arról,
hogy karácsonyi ajándékkal össze lehetett uszítani a cigányokat
a magyarokkal. Annál is inkább
így lehet, mert amikor a segélye-

ket személyesen osztottam szét,
egyetlen roma sem akart leköpni,
vagy nekem uszulni, sőt, Önnel ellentétben kedvesek voltak, és nem
szidták a magyarokat. Az Ön levele célt tévesztett és hamis. Berki
úrnak, annak a másik cigányembernek kellett volna elküldenie, aki
márciusi számunkban azt írta, ha
rajta múlna, nem támogatná a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok
létezését, mert szükségtelenek.
Minden magyar állampolgárnak
egyenlő a joga és a felelőssége.
Az Ön leveléből ítélve, kedves
Németh úr, köze lehet a kerepesi
Cigány Önkormányzat egyik szintén Németh nevű fiatal tagjához.
Itt van a kutya elásva. Javaslom,
az ilyen és ehhez hasonló alaptalan vádjaikat rendezzék le egymás
között a cigányemberek, vagy azzal beszéljék meg, aki cigány létére ellenzi a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatokat. A segély így,
köszönő viszonyban sincs az Ön
uszítási gondolatpróbálkozásával.
Egyébként nem vagyok félős
típus, ha kell, és tudok segítek
a megélhetésben, de segítek a
rendteremtésben is.
Üdvözli, Franka Tibor

KEREPES, SZÉPHEGY, SZILASLIGETa



Nehezebb eljutni Szilasligetre, mint a
fővárosba! A Mogyoródi út kevés!
Egyre többen, igaz eléggé
hangosan tiltakozunk országszerte az egyre tűrhetetlenebb
útviszonyok miatt. Némelyik főközlekedési utat, akár halálútnak
is elkeresztelhetnénk, annyira
veszélyes. Országos szinten az
országos vezetők, helyi szinten
a helyi vezetők ígérnek javulást,
de a szó elszáll, a gödrök maradnak. Különösen veszélyes a
helyzet ott, ahol csupán egyetlen betonozott köldökzsinór köt
össze egy települést a nagyvilággal. Közéjük tartozik Szilas,
és Széphegy.
Képzeljük el, Isten ne adja,
de olyan esemény, netán baleset
történne a Mogyoródi úton, vagy a
HÉV átjáróban, ami miatt le kellene zárni a forgalmat akár csak 1-2
órára is Kerepes, és Szilasliget között. Az elképzelés nem egy agyament ötlet, hiszen bármikor előfordulhat a valóságban is, nézzük
a lehetőségeket. Ha a Mogyoródi
út zárva van, és valakiért, mondjuk, mert súlyos beteg, be kellene
mennie a mentőnek Szilasligetre,
akkor mit tehetne? Megpróbálhatná a kerepesi iskola felől, a
szilasligeti HÉV megállóban lévő
átjáró alatt. Meg is tehetné, hiszen
annak idején azért építették oda,

hogy Szilas és Kerepes között
közlekedni lehessen rajta. Igen
ám, de az elmúlt években a szilasi
állomás környékét úgy parcellázták ki, és úgy építették be, hogy
az alagút feleslegessé vált, hiszen
az aluljáró torkából nem vezet út,
mint régen. Ez bűn!
Próbálkozhatna a mentő a
kerepesi állomástól jókorát kerülve, és az átlagosnál is rosszabb
utakon Széphegy felé eljutni a
beteghez. Ez legalább 10 perces
késést jelentene oda, és vissza is,
miközben a kerepestarcsai kórház
ideális körülmények között sokkal
előbb elérhető lenne. Mindenesetre kár lenne addig várni, amíg egy
nem várt szerencsétlenség követeli ki a falu vezetésétől egyrészt a
Mogyoródi út siralmas állapotának
megváltoztatását, másrészt Szilas
és Széphegy általános elérhetőségének látványos javulását.
A kerepesi Patkó csárdától
indulva be kell kacsolni a közlekedésbe Szilas és Széphegy részeket úgy, hogy a Szilasligeti utat
folytatni kell a HÉV megálló alatt
Szilasligetre, és bekötni a Béke
utca forgalmába. Ugyanakkor a
Hegy utcát Széphegyen járhatóvá
kell tenni a Szőlő utcán át a kerepesi HÉV állomásig. Így mintegy

körforgalom alakítható ki a patkótól Szilason és Széphegyen át a
kerepesi állomásig, méghozzá úgy,
hogy két betonos út kötheti össze
Szilast és Kerepest, egyik a szilasi
HÉV megálló alatt, a másik a Mogyoródi úton a lámpás kereszteződés segítségével, ahogyan most.
Most nehezebb Kerepesen
belül Széphegyre eljutni, mint
Budapestre. Az imént vázolt körforgalom éreztetné először, hogy
a három településrész valójában
egy. Képzeljük csak el, hogy az
egyetlen Mogyoródi úton most naponta legalább 1200-1500 jármű
közlekedik ki és be Szilasra, illetve
Széphegyre. Valamilyen hiba folytán a következmények beláthatatlanok. Erre is gondolnia kell az
önkormányzati választások után a
falu új vezetésének. A Két Faluért
Egyesület polgármester jelöltje és
testülete, ha bizalmat kap, az első
között nyúl ehhez a kérdéshez is.
Ha kell, hitelfelvétel segítségével,
a régi vezetés Wellnes központjainak a rovására. Mert csak ott lehet
a szabadidőt jól eltölteni, ahová el
is lehet jutni. Első cél az út, második cél, ahová az út vezet. Fordítva
nem megy.
Franka Tibor

Az utolsó kapás (2007)
Hajnalodik. A Látóhegy fölött
az égbolt vörösbe öltözött, hogy
jelezze, ébredezik már a Nap. Néhány perc múlva elő is bukkant, elgyönyörködött a táj szépségében,
majd elindult, hogy a földön mindenhová meleget, és fényt vigyen.
De most egy szokatlan dolgot is
látott.
Az út szélén nagyon idős bácsi várakozik, két botjára támaszkodva. A hátán, lazán felkötve egy
könnyű sámli, a mellére egy pecabotot kötözött, a derekán csalis
doboz csüngött.
Megvárja, míg elsuhannak
előtte az autók, aztán nekilódul,
botjaival löködi magát előre, hogy
átérjen a túlsó oldalra, mire újra
jönnek a kocsik. Amikor átér, megáll, és lihegve várja, hogy a szíve
felvegye a régi, döcögős ritmust.
Teleszívja a tüdejét a friss reggeli
levegővel. Megigazítja a félrecsúszott horgászbotot, és elindul a
célja felé. A lábai erősen tiltakoznak, de ő ha lassan is, de rendületlenül rakja őket előre, mintha
nem is érezné a hasogató fájdalmat. Most csak egy célja van.
Horgászni akar abban a tavacskában, melyet még a század végén,
1998-ban ígértek neki.
Annak lassan már egy évtizede, és még ma sem lenne, ha
a 2006-os választáson nem jöttek volna új emberek a község
vezetésébe. Ők tudták, hogy a
gyerekeket, és az idős embereket
nem szabad becsapni, ezért még
mások ígéretét is megvalósították. Sok félredobott, szőnyeg alá
söpört dolgot hoztak előre, ezek
egyike a kis pecázó tó is.
Mire a tóhoz ér, a Nap már
elhagyta a Látóhegyet, és éppen
a sugaraival fésüli simára a tavacska fodrozó vizét. Learaszol
a partra, ledobja melléről a pecabotot, és előre húzza a hátáról a
sámlit. Szófogadatlan ujjaival ezt
is kibogozza, és a víz közelébe teszi, hogy ráülhessen. A két botját
is maga mellé helyezi, hogy közel

legyenek, ha szükség lenne rájuk.
Azután hozzálát, hogy a horgászbotját felszerelje. Nyitja a dobozt,
és remegő ujjaival próbálja ráhúzni a csalit a horogra. Lassan ez
is sikerül. Az öreg kuncog is magában egy kicsit, sőt, meg is fenyegeti a halakat, hogy lesz nekik
mindjárt nemulass.
Majd nagy lendülettel messzire bedobja a horgot. A csali és
az úszó halkan csobban, azután
csend lopózik köréje, amit csak
néha egy-két túlórázó szúnyog
zavar meg. Most már nincs más
dolga, csak nézni az úszót, mikor
mozdul meg, mikor kell bevágni,
hogy a hal horogra akadjon.
Nézi az apró hullámok fölött
rajzó rovarokat, közben el is álmosodik. Nagyokat pislog, de nem
adja meg magát. Most nem aludhat el, hiszen horgászni jött. Kicsit
elgondolkodik. Gondolatai a közelmúltat idézi, mikor alig egy hete,
az új vezetés átadta a tavat. Ez a
kis tó nem is került sokba. Hány
idős embernek szereztek volna békés, nyugodt órákat, ha az
1998-as, majd a 2002-es választások nyertesei komolyan gondolták
volna az ígéretüket, nem választási csalinak?! De ennek végre vége
van! Már a szó sem száll fenn
Kerepesen, mert súlya van, és az
ígéretek valóra válnak.
Hány éve is volt az első ígéret?
Tíz, tizenkettő? Az évek összemosódtak, elmúltak eseménytelenül.
De most itt a lehetőség. Pecázhat,
ha akar, ha úgy hozza a kedve.
Elábrándozik. Eszébe jutnak
a barátai, ismerősei, akik hittek az
ígéretekben, és már előre megbeszélték, mit fognak csinálni horgászás közben. Kártyázni, sakkozni?
Vagy csöndesen megvitatni a napi
eseményeket? Sajnos, ők már
elmentek, nem tudták kivárni az
ígéretek teljesítését, már a túlvilágon horgásznak. De én megértem, most helyettük is kifoghatom
a legnagyobb halat.
Szendergéséből derékfájdal-

mai, és a lábaiban beállt görcs
hozza vissza a jelenbe. Éppen
idejében, mert az úszó hevesen
rángatózik, és néha a víz alá is
merül. Elkapja a pecabotot, és
teljes erejével megrántja. Sikerült! Az úszó sebesen iramodik a
tó közepe, a mélyvíz felé. Az öreg
szíve hevesen kezd el kalapálni,
míg a reumától göcsörtös ujjaival
a zsinórt igyekszik föltekerni. A hal
nem adja könnyen, bár néha úgy
látszik, megadja magát, de azután
újra és újra nekilódul szabadulást
keresve.
A horgász egyedül van, nincs,
aki segítsen, de azért nagy sokára sikerül a partra húzni a halat. A
szívét valami kimondhatatlan öröm
érzése tölti el. Végre, mégis megértem! Azután a halat akarja közelebbről megnézni, hiszen a látása
se a régi már. A síkos hal kicsúszik
a kezéből, és a víz felé ugrál. Utána kap! A sámli meginog alatta, és
ő elterül a földön. A botjait keresi,
hogy fel tudjon állni, de azok most
távol vannak tőle. Összeszedi
minden erejét, és a hátára fordul.
Mellében iszonyú fájdalmat érez.
Még felnéz az égre, de már tudja,
elérkezett a búcsú pillanata. Egyik
keze a vízbe ér, a másikkal a füvet markolássza. Aztán lehunyja a
szemét, száját halk sóhaj hagyja
el, és nem mozdul többé.
De még érez. Egy szép sima
úton siet, melynek végén ezüstös
fény ragyog. Onnan hozza felé a
langyos szellő a halk harangcsengést. Az út két oldalán virágzó fák,
mellettük zöldellő mezők, melyen
együtt játszanak a ragadozók a
növényevőkkel. Könnyedén megy.
Nem kell már bot, és a lábai sem
fájnak. Szívébe egy boldog érzés,
a felszabadultság, a nyugalom, a
béke érzése.
Nem néz hátra. Minek is nézne? Ami ott maradt belőle a tó
partján, az az enyészeté. De amit
magával visz, az a lélek, az örök
élet záloga.
Széphegy, 2004. id. Csősz Lajos

Úttalan utakon
A költségvetés megtárgyalása
és megszavazása során világosan kiderült, hogy a túlköltekezések, valamint az állami megszigorítások miatt több tízmillió forinttal
kevesebb jut 2006-ban utak, és
vízelvezető árkok építésére. Nem
mintha 2005-ben olyan sok jutott
volna, hiszen a csaknem 10 ezer
lakos több, mint fele napjainkig úttalan utakon kénytelen gyalogolni,
vagy autóval zötykölődni Kerepesszerte.
Ha mindehhez hozzátesszük,
hogy a dologi kiadásokat jelentősen növelte a szemét Gyálra történő elszállítása, valamint az eddigi
beruházások működési költséget
terhelő vonzata, akkor az is világos, hogy jelentősen megnőtt
a hitelállomány. Ez utóbbit több
tízmillió forinttal megemelte a felelőtlenül felvett 250 milliós hitel
visszafizetésének plusz költségei.
Ennek köszönhetően a visszafizetések az idén elérhetik a 135 millió

forintot. Ha ezt az összeget nem
sikerül kigazdálkodni, akkor ismét
hitelt kell felvenni, csak az a kérdés, miből fizeti majd vissza az új
testület.
A telekeladásban lehet bízni,
ha lehet, meg a gázközmű vagyon értékesítésében. Igen ám,
de akkor jószerével már semmi
sem marad a még mainál is ínségesebb időkre. Egyébként a
gázközmű vagyonból, mire e sorokat leírom, már fel is szabadított
a testület 62 milliót, méghozzá a
Strabagnak, mivel építési elmaradott számláit nem tudja másból kifizetni. Ugyanakkor az idén 10 millióval kevesebb helyi adóbevételre
számítanak, miközben az iskola
költségvetését 23 millióval csökkentették, az óvodákét viszont 16
millióval felemelték.
Úgy tűnik, legalábbis egyelőre,
hogy úttalan utakon zötykölődhetünk tovább, egyre távolabb kerülő
álmaink felé.

Világ és szeretet
Húsvét, a március 21-e utáni első teleholdat követő vasárnap. Ekkor
ünneplik a zsidók az egyiptomi rabszolgaságból való megszabadulást,
melyet Peszachnak neveznek. Ennek első napján tartóztatták le Jézust.
A föld minden részén tartanak valamilyen tavaszünnepet. Régen
is így volt. Amióta világ a világ az emberek megünneplik a tavaszt, a
természet megújulását Európa szerte, ennek legáltalánosabb jelképe a
húsvéti tojás. Hazánkban már avar-kori sírban is találtak festett, karcolt
díszű tojást. Akárhogy is van, a húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, melyen Jézus feltámadását ünnepeljük. Ha esetleg nem
így lenne, ezért nem az ünneprontók negyven éves pünkösdi királyságát
kell okolnunk, hanem saját magunkat. Hisz mi vagyunk azok, akik olyan
könnyen felcseréljük hitünk legfőbb igazságát nyuszikás, locsolkodó tavasz-köszöntéssé.
A kereszténységben legfontosabb a „feltámadás hit”. Különös ellentmondásnak látszik, hogy Jézus Krisztus feltámadt ugyan, látszólag
mégsem változik a világ. A világot a rossz meg akarja merevíteni, a jó
meg akarja változtatni. A rosszat azonban csak a megbocsátás képes
kioltani, ezért a világot az változtatja meg, aki szeret. Nem igaz tehát
hogy a világ semmit sem változik, hanem az az igaz, hogy majdnem
láthatatlanul, lassan, mély rétegeiben változik. Az, hogy a világ él és élni
akar, egyértelműen azt jelenti, hogy változni akar. A változás iránya a
szeretet felé mutat.
Segítsünk mi is ebben a világnak.
Kóbor Tamás

2006. MÁJUS • SZABAD VÉLEMÉNY



KEREPES, SZÉPHEGY, SZILASLIGET

Elfogadták a költségvetést

Drágult a víz, a csatorna

Tavaly Kistarcsa és Kerepes
nem tudott megállapodni a díjak
mértékéről, noha a Szilasvíz Kftnek e két település a tulajdonosa. Jogos kérdés, mit vacakoltak,
miért nem egyeztek meg. Ennek
köszönhetően a Kft szerint 20 milliós vesztesége keletkezett, mert
a felújítások, és a beruházások

emésztették a pénzt. Ugyanakkor
szeretnék, hogy a szolgáltatás
önfinanszírozó legyen. Hát nem
lett. Ezért a Pénzügyi Bizottság a
legegyszerűbb megoldást, a vízdíj
emelését javasolta, a lakossági
díjat 210,- Ft + Áfa, míg a közületi díjat 360,- Ft + Áfa nagyságúra.
A csatornadíjat lakosság esetében
220,- Ft + Áfa, míg közületeknél
370,- Ft + Áfára emelték.
Ezzel, túl az áremelésen, nem
oldottak meg semmit, hiszen mi
a biztosíték arra, hogy Kistarcsa
önkormányzata is felemeli a közös
tulajdonú szolgáltatás díjait. Továbbá, miként lehetne a kft Kerepes tulajdona, hiszen közös lónak
turos a háta. Kérdés az is, mi a
helyzet az ivóvíz nitrát tartalmával,
hiszen amíg emelik az ivóvízdíjat,
addig továbbra is milliókat költenek a bébi vízre, mert csecsemőkorban az ivóvíz nem ajánlott.

Az áprilisi játék nyertesei
Elöző lapszámunkban rendhagyó játékra hívtuk kedves olvasóinkat.
Két egybevágó háromszöget bontottunk fel különböző alakzatokra. Az egyikbe mégis sikerült egy plusz négyzetet varázsolni. Erre
kértünk megoldást.
Megfejtés: a két háromszög meredeksége nem azonos, a különbség adja a plusz négyzetet.
Nyerteseink:
Vincze József
Oláh István

Kerepes, Ady Endre út 67.
Kerepes, Hold utca 21.

Gratulálunk, nyereményüket átvehetik a szerkesztőségben.
(06-30) 330-1670

Szabadság az istállóban
Megkaptuk a szabadságot, a
döntés szabadságát, ettől lettünk
erkölcsi lények. Aki nincs döntésképes helyzetben, azon cselekedeteit sem lehet számon kérni.
Gyökössy Endrétől kölcsön véve:
az élővilág (növény állat, stb…)
olyan, mint egy zenegép, azt a lemezt játssza le, amit beleraktak,
beleprogramoztak, de azt mindig
hibátlanul, ez a természet rendje.
Az ember olyan, mint a zongorista, játszhat ezt is, azt is. Csodálatos harmonikus dallamoktól
kezdve a hamis hangokon keresztül, egész addig, hogy akár ököllel
is verheti a billentyűket. Szabadon
dönthetünk, de döntéseinkért felelősséggel tartozunk, magunk
és mások felé is. Döntéseinkben
benne van a siker, az öröm, a felmagasztosulás, de benne van a
bukás is, mert nem vagyunk tévedhetetlenek. Aki egy erdőben
elindul sétálni, és nem a kijelölt turista utat választja, arra soha nem

látott szépségek is várhatnak, de
el is tévedhet. A mi döntésünk, a
mi szabadságunk, de vajon akarunk-e mi szabadok lenni, vállaljuk-e a felelősséget is, a szabadság felelősségét?
Osho Rajneesh példa története: Szuper hiper modern istálló,
automata etető, itató, tisztító berendezéssel. Az állatok aránylag
kis területen élnek korlátok közt.
Egyszer valaki kinyitja az ajtókat.
Föltárul a környező vidék: napsütötte rétek, dús legelők, csodálatos
levegő. Minden maga a tökély. Az
állatok azonban nem mozdulnak,
állnak a szűk karámban és csendben rágcsálják az élelmiszeradagjukat.
Mi ki akarunk menni? Vagy
még mindig a jó meleg és biztonságos, de szűk karámban akarunk
maradni? Kell nekünk a szabadság? Dönthetünk!?
Kóbor Tamás

Minden pénteken
pénzügyek intézése
a Kerepesi Teleházban

Talán vége lesz az ámokfutásnak?!

Visszavonták a határozatot
Egyenlőre nem épül lakótelep Szilason
Amit elrontottak az önkormányzati képviselők, azt talán
részben sikerült korrigálni a
civil szervezeteknek. Ha máshonnan nem, a helyi újságokból, kiadványokból értesülhetett
településünk lakossága, hogy
a már meglevő emeletes házak
mellé az Állomás–József Attila
utcák közé újabb 60 lakást és
60 darab különálló garázs építését akarta megvalósítani az
az érdekcsoport, aki a már megépült és elsősorban nem a falu
érdekét szolgáló lakásépítést is
szorgalmazta.
Mint ismeretes, Czeczéné dr.
Szirmai Gabriella, településünk
jegyzője, kiadott egy elvi építési engedélyt, amit elsősorban az
emeletes házakban lakó leendő szomszédok sérelmeztek, és
ugyancsak felháborítónak találta az építési szándékot több civil
szervezet, köztük a Két Faluért
Egyesület is.
Beszéltünk az érintett lakókkal, és a civil szervezetek részéről
Labancz Józseffel és Sinkó Györgygyel, és meghirdettünk egy tiltakozó összejövetelt, amire meghívtuk
a település vezetését, a képvise-

lőket és az érintett lakosokon túl
minden, tenni akaró helyi lakost.
Az összejövetel időpontja 2006.
január 21. volt, de előtte pár nappal
tartotta a Pátria Civil Közhasznú
Egyesület összejövetelét, ahová
ugyancsak meghívták az érintett
lakókat is.
A Pátria egyesület rendezvényén is kialakult az a határozott
állásfoglalás, hogy mindent meg
kell tenni a hatvan lakás és garázs
megépítése ellen.
Az említett szombati tiltakozó
megmozdulásra mintegy százan
jöttek el, és a képviselőknek is több
mint fele, de a település vezetői közül senki sem. Kemény, határozott
álláspont alakult ki az építkezés
ellen, és a jelenlevők elhatározták,
hogy akinek jogában áll, megfellebbezi a határozatot, és amennyiben
nem vonják azt vissza, akár polgári engedetlenségi formában is, de
megakadályozzuk az építkezést.
Nem kisebbítve a többi cselekvő személy és szervezet érdemeit,
de talán mondhatjuk, hogy a Két
Faluért Egyesület volt ebben az
ügyben az „élesztő”, a „kovász”,
aki elindította, és szorgalmazta a
tiltakozási akciót. Komoly érdeme
volt az ügyben Sinkó Györgynek

és Labancz Józsefnek is. Meg kell
említeni azokat a képviselőket,
akik korábban megszavazták az
építkezést, de közben rádöbbentek cselekményük helytelenségére, és belátták tévedésüket. A képviselők egy része, szokásukhoz
híven, megsértődött a jogos szemrehányásért, és egy részük a falu
vezetőihez hasonlóan nem tartotta
szükségesnek jelenlétét, és a rossz döntés helyrehozását.
Szerencsére, legalábbis egyelőre, a tiltakozás eredményes volt,
mert a jegyzőnő Czeczéné dr.
Szirmai Gabriella visszavonta a
határozatot. Ez az ügy is bizonyítja, hogy a képviselőtestület nincs
mindig a helyzet magaslatán, és
arra is utal, hogy a korábban épített házak kivitelezését is meg
lehetett volna akadályozni, mert
látszik azok megvalósításának a
törvénytelensége is.
Egyúttal felhívjuk a képviselők
figyelmét arra, hogy a hátralevő
időben jobban védjék a falu érdekét, mert ezért választották meg
őket, és mellesleg elég jelentős javadalmazásban is részesülnek.
Bokor Béla, a Két Faluért
Egyesület alelnöke

MEGNYÍLT!

a ROAD 3 exkluzív zenés kávézó baráti árakkal!
A húsz férőhelyes helyiség kiválóan alkalmas baráti
összejövetelek, születés-, és névnapok megrendezésére.
Minden pénteken szeretettel várom a társkeresőket
zenés, táncos ismerkedő estjeinkre.
Cégeknek meeting-ek megrendezését biztosítom csökkentett árakkal,
a kávészünetekben teasütemények, szendvicsek, kávé, tea, üdítők, ásványvíz.
Zártkörű rendezvények esetén  – terembér nélkül – igény szerint melegételes,
svédasztalos vendéglátással várom a tisztelt érdeklődők megrendelését.
A színvonalat 34 éves szállodai múltammal biztosítom.
Horváth Elemér 06-30/322-5826

Barátnőm egyik nap délután azzal hívott fel, hogy öltözz, elviszlek
valahová. Nem sok kedvem volt menni, mert még sok dolgom lett volna
otthon, de ő ragaszkodott hozzá, hogy menjek vele. – Hová? – kérdeztem. – Meglepetés – mondta, – nem fogod megbánni.
Valóban érdemes volt hallgatnom rá, ugyanis kultúrált, kis kávézóba
vitt, és ami a legmeglepőbb volt számomra, hogy itt Kerepesen. A Road
3 Rock és Blues Kávézó a Szabadság úton az Anikó ABC mellett nyitott
április közepén. A hangulatos, ízlésesen berendezett kávézóban minden
kapható, ami szem-szájnak ingere, sőt a jó hangulathoz jó zene is szól,
hétköznap magnóról, hétvégeken pedig élőben, különböző stílusú előadók közreműködésével. Jó vendéglátós módjára a tulajdonos – aki 34
évet töltött el a szállodaiparban – rendezvényekkel, ismerkedési estekkel
várja vendégeit, a későbbiekben tárlatok megrendezését is tervezi. A
készséges és udvarias kiszolgálás, a kellemes hangulatú hely, a jó zene,
a finom kávé azóta is többször visszacsábított a kávézóba.

A Kerepesi Teleház új szolgáltatást indít, független
pénzügyi szakemberekkel. Segítenek ingatlanvásárlásnál,
hitelfelvételnél, a legjobb kamatozású bankbetétek kiválasztásánál.
Ön szerint egy banki ügyintéző elmondaná, ha egy
másik bankban jobb megoldást talál?? Szerintünk sem…
Pénzügyek egyszerűen, világosan a KEREPESI TELEHÁZBAN MINDEN PÉNTEKEN 18 órakor. Cím: Kerepes,
Templom u. Kőlépcső (a régi iskola épülete). Érdeklődni:
Véber Gábor Kerepesi Teleház vezetőnél lehet személyesen, és a 06-20/970-6512-es telefonszámon.
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Czukor Ferenc április 20.
Pintér Andrásné Sóber
Rózália
május 9.
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Ha én polgármester lennék...
Elgondolkodnék azon, így az országos választásokat követően arról, hogy érdemes, szabad-e még egyszer megmérettetnem magamat
az őszi önkormányzati választásokon is. Tudom, senki sem úgy indul
neki a négyéves ciklusnak, hogy rosszat akar majd cselekedni, hiszen
alapvetően minden ember remélem, jót akar.
Csak valamiért nem mindig sikerül. Na, akkor kezdődik a mutogatás, és sárdobálás, a kritikus „hozzáállás”, végül pedig a mentegetőzés. Nem én vagyok a hibás, hanem ő, sőt, az is, aki mellette ül. Hol
Bók pakol, ki, hol Bókra pakolnak ki, és ettől mindkét oldal hiteltelenné
válik, miközben a településen elvétve vannak jelei annak, hogy itt egy
komoly testület dolgozik.
Ha én polgármester lennék, csak azért nem indulnék el, mert beleszámít a nyugdíjamba, ha egyébként esélytelen lennék. De mások
helyében sem gondolnám azt, el kell indulni, és oda kell tenni magunkat. Ha így haladunk, a fél Kerepes polgármester akar lenni, ami nem
baj. A baj az, hogy nem gondolják végig kellőképpen.
Ha én polgármestere lennék, akkor ismertségemet és a kapcsolataimat felhasználnám a falu érdekében. Ez nem egy szakma, ez
több annál. Küldetés, és nagyon nehéz helytállni, ezért akinek már van
jártassága, az többet tehet felelősséggel.
De én nem vagyok polgármester, ezért csak a gondolataimat oszthatom meg Önökkel, és akinek nem inge vegye magára.
Franka Tibor

A tánc világnapja

A tánc világnapja alkalmából a Kisvirág Gyermektánc csoport
gálaműsorát követően a Tánc és a Táncművészet című magazinokból összeállított kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők a
Faluházban.

Okozhat-e agykárosodást
a mobiltelefonálás?
Rántotta három perc alatt
Teljes biztonsággal válaszolni
a címben feltett kérdésre ma még
nem lehet.
A kérdés azonba újra és újra
felvetődik, néhány napja például a
BBC televízió is foglalkozott vele.
A Hír TV-ben is bemutatott,
magyarra fordított adásban megszólaltak olyan szakértők, akik
állították, hogy igenis okozhat, és
megszólalt az egyik neves ázsiai gyártó szakértője, miszerint a
százmilliós nagyságrendű készülékeladás ellenére agykárosodásra utaló bizonyítékkal még nem
találkoztak. A szakértői vélemények ellentmondóak, ami bizonyos mértékig érthető. Az agykutatással foglalkozó szakértő nem
tud olyan kisérleti bizonyítékot,
amelyik agykárosodást igazolna,
hiszen senki nem vállalna fel egy
olyan kisérletet, amelyik emberek
károsodásához vezethetne.
A gyártó cég szakértője pedig
azt állítja, hogy nincs statisztikai
adat, mely a bekövetkezett, és telefonhasználatra igazoltan visszavezethető problémára utalna. A
kérdés megválaszolása azonban
fontos, hiszen a mobiltelefonálás
tömegesen elterjedt, és ha csak
kis százalékban is bekövetkezne
a károsodás, sok embert érintene.
Mit mondhat egy villamosmérnök a témával kapcsolatban. Mindenekelőtt tudni kell, hogy a mobiltelefon működés közben energiát
sugároz ki, mely a mikrohullámú
sütő működéséhez hasonlóan
képes a környezet felmelegítésére. Ha a fülünk és az agyunk ez
a környezet, akkor a fülünk és az
agyunk fog felmelegedni.
Innen kezdve egyszerű a válasz, a helyzet ugyanis hasonló
ahhoz, mintha fedetlen fővel na-

poznánk.
Rövid idejű napozás nem különösebben ártalmas, hosszabb idejű azonban napszúrást okoz, ami
igen súlyos állapot. akár halálos
kimenetelű is lehet. Ha pontosítani akarjuk, hogy mennyi is a „rövid
idő”, akkor elég szélsőséges időeredményű kisérleti eredményekről számolhatunk be.
Angol egyetemisták arról számolnak be az interneten, hogy
sikerült mobiltelefon kisugárzott
energiája segítségével 3 perc alatt
keménytojássá alakítaniuk egy
nyers tojást.
Egy orosz internetes lap a
kisérletet megismételte, de nekik
65 perc kellett ahhoz, hogy egy
nyers tojást klasszikusan finom
lágytojássá alakítsanak (fehérje teljesen kemény, sárgája félig kemény).
A probléma tehát az eltérő
eredmények és eltérő műszaki
körűlmények ellenére valóban
létezik, és legjobb tanácsunk az,
hogy a mobiltelefont a lehető legrövidebb ideig használjuk.
Hosszabb megbeszélésekre
vezetékes telefonont használjunk,
melynek kisugárzott energiája elhanyagolhatóan kicsi.
Sándor György



A Kistarcsán élő Deák Mór
polgári foglalkozása mellett
versírással is foglalkozik.
Sorait az uniós csatlakozás
évében vetette papírra.
A költö így látja.

Vers 2004
Idén az árnyak tovább nőttek.
Idén nedvesebbek a földek.
Idén a szebb jövő nevében
ismét csak becsaptak minket.
Idén a kenyér szárazabb lett.
Idén a birka egyet ellett.
A messzi Tunéziában
idén sok magyar orosz lett.
Idén nem született gyermek.
Idén házakat szétvertek.
Idén egy furcsa parlamentben
sokan csak törvénytelenkedtek.
Idén nagyon kellett a párttag.
Idén tovább vár, akit vártak.
Idén nem takarja el semmi
szemünk helyén a bortócsákat.
Idén megint kisebb lett Isten.
Fiát megölték, testvére nincsen,
idén az aggok menhelyénél
tegezhetjük egymást mi minden,
mi minden, akik mást akartunk,
akiknek nem volt semmi hasznunk:
idén értünk jött Európa,
idén ideje, hogy kihaljunk.
Deák Mór

Ifjú néptáncosok - nagy reménységek
A Tánc világnapja alkalmából rendezett Virágszirmok
című gálaműsorán, nívós műsorral szórakoztatta szép számú közönségét a Kisvirág Gyermektánccsoport a Kerepesi Faluházban, április 28-án. A fiatalok Ragoncza Imre és Suba
Éva koreográfiájában sokszínű-, és stílusú táncot mutattak be felnőtteket megszégyenítő lelkesedéssel és tudással.
Ugrós táncok, páros- és körcsárdások, Bodrogközi-, Szatmári-, Dunántúli táncok, szlovák polka, betlehemes táncjáték, valamint görög-, ír-, és cuontry tánc szerepelt a repertoárban, záró számuk a
Moldvai táncok voltak. Idén Vajtára készülnek a táncosok, ahonnan
minden bizonnyal nemcsak sikerrel hanem újabb koreográfiával
térnek haza.

Amint a helyszínen készült fényképfelvételek is bizonyítják legalább a mozgás igényét eltanulhatnánk gyerekeinktől
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KEREPES, SZÉPHEGY, SZILASLIGET

Zarándoklat a Kálvária dombra

Amilyen magasztos volt az ok,
amiért megtettük ezt a sétát, olyan
lehangoló és indulatokat keltő volt
az odavezető út látványa, és „illata”. A Szőlő sor ugyanis – melynek
oldalában egy darabig a Szilas
patak is folyik – tele van szeméttel,
mocsokkal olyan mennyiségben,
hogy ha valakinek eszébe jutna
azt kitakarítani onnan, igencsak el
kellene gondolkodnia a hogyanon.
Emlékszem, az általános iskolából hazafelé, sokszor mentünk
fel a patak medrében, – akkor
még nem volt ilyen mély – illetve
partján, egy kis lógásra, csavargásra, randevúra a Fenyves alá.

A körmenet, vallásos jellegű
ünnepi vonulás, általános emberi,
ősi szokás. Latin neve processio =
felvonulás. Az ókorban a keresztényeknél a polgári élet adta a
példát az ünnepi vonulásra. Még
az üldözések idején is felvonulással kísérték a temetőbe a halottakat. A körmenetek korunkban
is alapvető emberi és keresztény
igazságot fejeznek ki: az emberi
élet zarándok voltát és közösségi
jellegét. Tanúságot teszünk arról,
hogy amit bensőnkben vallunk,
azt külső, közös magatartásunkban is kimutatjuk. Ezzel megerősítjük hitünket, vallásunk szeretetét, és nagy közösségi élményben
lesz részünk.

Nagycsütörtökön este, mise
után, zarándokútra indultunk a
kerepesi Szent Anna templomtól
a Templom hegyre a hármas kereszthez. Több éves szokást tartva, gyertyával a kézben sétáltunk
fel a szeles délutánon a kereszthez, ahol imádkozással, egyházi
énekekkel, és Frajna András plébános úr prédikációjával emlékeztünk Jézus kereszthalálának
előestéjére, és imádkoztunk feltámadásáért. Jó érzés volt, hogy
a felnőttek mellett sok fiatal, és
gyerek is részt vett a körmeneten,
melyről visszaérkezve, a templom
előtt, kis csoportokba verődve még
rövid ideig beszélgettünk, majd hitünkben megerősödve, szeretetteljes jókívánságokkal búcsúztunk
egymástól.
G.E.

Lejjebb, a Róka hegy és a Szilas
utca aljában folyó Szilas patakot
gyerekkoromban gáttal kis tóvá
duzzasztottuk, és nyáron abban
fürödtünk, olyan tiszta volt a vize.
Ma nehezen elképzelhető egy kis
romantikus séta errefelé, mert a
látvány és a szag már az út elején
elvenné a legelszántabbak kedvét
is. Azt sem hiszem, hogy manapság eszébe jutna bárkinek is egy
kis fürdőzés a patak szennyes vízében.
Érthetetlen, hogy emberek, a
szemetüket a saját házaik mellé dobálják, nem törődve azzal
sem, hogy saját maguknak kell a

látványt, és a szagot is elviselni,
nem beszélve az esetleges, ebből
eredő betegségekről. Megoldás
lehetne egy-egy kuka, vagy nagyobb szemetes zsák, melyben a
szemetüket lehordanák a legközelebbi konténerhez, vagy szemétszállítási időben akár a Szabadság úton lévő bármelyik kukához.
Mára szinte lehetetlen feladatnak
tűnik kitermelni, és elszállítani azt
a hatalmas mennyiségű szemetet
a meredek mederoldalból. Megoldást azonban találni kell a kialakult
helyzetre, mielőtt még komolyabb
gondot jelentene az emberek, és a
természet rovására egyaránt. Gé

Nógrádi kirándulás

Budapesttől csupán órányi távolságra, a világörökség, Hollókő kapujában, érintetlen természeti környezetben várja kedves vendégeit a Told
Gold Fogadó és Panzió. Alsótoldnak tulajdonítja Mocsárí Antal kutató az
erejéről híres Toldi Miklós legendáját, kinek tetteit nyolcméteres freskó
hirdeti a panzió falán. A klasszicista és gótikus stílusban épült, minden
igényt kielégítő vendégházban átriumos, kétszintes vendéglő kínál magyaros, illetve kímélő ételeket, gondtalan szórakozást. A zárt udvarban
biztonságos parkolás, grillezés, sátorverés, baráti összejövetel, kerti partik rendezése is lehetséges.
A Panzióban hét kétszemélyes, pótágyazható szoba, és egy kétszobás, négy ágyas lakosztály várja kedves, pihenni vágyó, vagy átutazó
vendégeit. A szállásdíj két fő részére 7.000.- Ft éjszaka, míg a lakosztály
ára 10.000.- Ft/éjszaka.
A Panzió 20 kilométeres körzetében számos látnivaló – várrom, őspark, nevezetesség – várja az érdeklődőket.
A festői szépségű Nógrád és benne az alsótoldi Told Gold Fogadó
és Panzió a nyugalom, a pihenés, a jó ételek és az egészséges időtöltés
csöppnyi szigete a Cserhát lábainál.
Telefon: 06-32/380-112, 06-30/343-3522

BESURRANÓ TOLVAJT KERESNEK
A Gödöllői Rendőrkapitányság eljárást folytat nagyobb értékre elkövetett lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2005. november 12-én 17.10 óra és 17.15 óra közötti
időpontban Veresegyházán az egyik családi házba – annak nyitott ajtaját
kihasználva – bement, és onnan személyes okmányokat, bankkártyákat
és készpénzt tulajdonított el több százezer forint értékben.
Az elkövető az ellopott bankkártyával a bűncselekményt követően
Budapesten a XV. kerületben lévő egyik bankautómatánál sikeres tranzakciót kezdeményezett, és még további 150.000,- Ft-al károsította meg
a sértettet.
A bűncselekményből származó bankkártyával visszaélő személyről
az alábbi felvételek készültek:

A Gödöllő Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a felvételen látható személyt felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel
kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik hívja a 06-28/514655 vagy az ingyenesen hívható 06 80/555-111 telefontanú, a 107-es, 112es segélyhívó telefonszámok valamelyikét.

Pedikűr, manikűr, műköröm,
férfiaknak japán manikűr,
cellulitisz kezelés, frissítő
masszázs, szemöldök-,
szempillafestés,
szőrtelenítés,
műszempilla beültetés,
chi-gép, infra-szauna,
professzionális arckezelés,
numerológiai sorselemzés,
spirituális választerápia.
Nagy Emese,
06-70/384-5961
Gödöllő, Kossuth Lajos utca
31-33,
a Nívó papírüzlet
galériáján.
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MOTOROSOK BALESETEI
A tavasz beköszöntével, a téli kényszerpihenő után egyre többen veszik elő motorkerékpárjaikat, hogy azzal közlekedjenek az utakon. Sajnos
nem mindenkinek van meg a kellő tapasztalata, gyakorlata a nagy(obb)
teljesítményű motorok használatához, ezért a tavaszi-nyári időszakban
megnő az olyan balesetek száma, amiben okozóként, vagy részesként
ilyen jármű szerepel.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben motorkerékpárral közlekednek
mindig tartsák be a KRESZ szabályokat és főleg a megszabott sebességhatárokat! Megfelelő gyakorlat nélkül ne vezessenek nagy
teljesítményű motorokat, mert a
rutintalanság akár az életükbe is
kerülhet!

