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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. 

POLGÁRMESTERJELÖLTEK
1. Csák Zoltán - SZTE

2. Laukó András Zsolt - DK-Együtt-MSZP-PM
3. Springer Friedrich Horst - független

4. Vig János - Jobbik
5. Franka Pál Tibor - ÖKE 

KÉPVISELÕJELÖLTEK
1. EVK (egyéni választókerület)

1. Fatter Mihály - SZTE
2. Farkas Domonkos Marcell - ÖKE

3. Ferenczi Lajos - Jobbik
4. Nagy Anna - független

5. Véber Gábor - független
6. Tarnóczki Lászlóné — Dolina Egyesület

7. Laukó András Zsolt - DK-Együtt-MSZP-PM

2. EVK (egyéni választókerület)
1. Nagy Irén - SZTE

2. Boros Miklós - DK-Együtt-MSZP-PM
3. Kalina Mihályné — Dolina Egyesület

4. Gróf János - független
5. Pordán Miklós - Jobbik
6. dr. Vaszil László — ÖKE

3. EVK (egyéni választókerület)
1. Dinka János - független

2. Zombori Hubertné — Dolina Egyesület
3. Kovács Pálné - független

4. Burger István Károly - független
5. Fatter Gábor - SZTE

6. Záborszky Ede - Jobbik
7. Cseh Gáborné - DK-Együtt-MSZP-PM

8. Kiss Károly - ÖKE

4. EVK (egyéni választókerület)
1. Pecsenyiczki Mihályné — Dolina Egyesület

2. Cserni László - SZTE
3. Nagy László - ÖKE

4. Palkovics László János - Jobbik
5. Ungi Edina - független

6. Varga József — DK-Együtt-MSZP-PM

5. EVK (egyéni választókerület)
1. Lestiné Pap Anikó - SZTE

2. Németh János - DK-Együtt-MSZP-PM
3. Karacs Gyula - Jobbik

4. Springer Friedrich Horst - független
5. Jakab Mariann — ÖKE

6. EVK (egyéni választókerület)
1. Szabó Anikó - ÖKE

2. Rózsás Erika Erzsébet - DK-Együtt-MSZP-PM

3. Palócz Attila - Jobbik
4. Farkas Ferenc - SZTE

5. Rákos Anna Erika - független
6. Kémeri Lajos - A Haza Nem Eladó

7. EVK (egyéni választókerület)
1. Gombkötõ Róbert - DK-Együtt-MSZP-PM

2. Rozsnyai Sándor Vilmos - független
3. Labancz József - SZTE
4. Kovács Ernõné - Jobbik

5. Liptay Gábor - ÖKE
6. Lovas András - független
7. Kóbor Tamás - független

8. Hodbabni János — Dolina Egyesület

8. EVK (egyéni választókerület)
1. Vraskó Elvira - SZTE

2. Vig János - Jobbik
3. Bakai Kálmán - ÖKE

4. Magyar János - független
5. Molnár János - DK-Együtt-MSZP-PM

NEMZETISÉGI
KÉPVISELÕJELÖLTEK

Német nemzetiség

1. Éger Imre István - ÉMNÖSZ
2. Springer Friedrich Horst - ÉMNÖSZ
3. Burger István Károlyné - ÉMNÖSZ

4. Szász Andorné - ÉMNÖSZ
5. Springer Krisztina - ÉMNÖSZ

6. Gróf János - ÉMNÖSZ
7. Sengel József - ÉMNÖSZ

8. Burger István Károly - ÉMNÖSZ

Roma nemzetiség

1. Lakatos Jenõ - MCF
2. Gáspár Tiborné - MCF

3. Szántó Anikó - MCF
4. Nótár Dezsõné - Láso Drom
5. Németh Jánosné - Láso Drom
6. Néma Ferencné - Láso Drom
7. Németh Ingrid - Láso Drom

8. Oláh Ibolya - MCF

Szlovák nemzetiség

1. Paksa Zsoltné - Szlovák Unió MSZSZ-KSZ
2. Tarnóczki Lászlóné - Szlovák Unió MSZSZ-KSZ

3. Pecsenyiczki Mihályné - Szlovák Unió MSZSZ-KSZ
4. Kiss Károly - Szlovák Unió MSZSZ-KSZ

5. Zombori Hubertné - Szlovák Unió MSZSZ-KSZ

Polgármesterjelöltek, 
képviselôjelöltek, nemzetiségi jelöltek
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- Milyen tapasztalatok bir-
tokában vállalta annak idején
a polgármesterséget? 

- Gazdag újságírói múltam van,
amely jelentõs társadalmi ismert-
séggel és elismertséggel bír a mai
napig, ezért jelentõs kapcsolati
tõkét biztosít, amit igyekszem a
város érdekében kamatoztatni.
Innét indultam Kerepesrõl. Itt
tanultam meg írni-olvasni, imád-
kozni, társaságba járni. Innen
elkerülve lettem késõbb újságíró,
közismert ember. Megírtam
idõközben 17 könyvet, vezettem
magyar rádió- és TV mûsort,
munkám kapcsán bejártam a fél

világot, sokszor kerültem forró helyzetekbe is. Büszke vagyok rá,
hogy mindennek az alapjait itt szereztem meg gyermekfejjel,
Kerepesen. Szeretném a település hasznára visszaszolgálni.

- Milyen hivatás a polgármesterség?
- Nem egy átlagos munkahely, és fõleg nem nyugdíjas állás,

inkább életforma. Ha kell szombat-vasárnap, éjjel-nappal a telepü-
lésen vagyok, 8 éve folyamatosan a településért dolgozom az
utcán, a hivatalban, a templomban, a cigánytelepen csakúgy, mint a
magas minisztériumokban. 

- Milyen eredményekre lehetünk büszkék, Ön mit emel-
ne ki a nyolc évben elértek közül?

- Akiket elõítéletek nem befolyásolnak, azok látják az eredmé-
nyeinket, amiket elértünk. Felsorolás helyett, mintegy összegzés-
ként, az eddigi beruházásainknak, rendteremtésünknek és
városszépítésünknek köszönhetõen a kormány városi rangra emel-
te Kerepest.

Többször kinevettek, meghurcoltak, hogy akarok én egy ilyen
elmaradott faluból várost csinálni. Az eredményhez kellett a közös-
ség, kellettek a kerepesi emberek, akik megadták a lehetõséget,
hogy harcoljak Kerepesért. Bizalmat kaptam tehát és segítséget, és
lám a bizalom és a segítség beérett.

A várossá váláshoz az is kellett, hogy építsünk bölcsõdét, vezes-
sünk be olyan tevékenységeket, szolgáltatásokat, amelyek térségi
jelentõségûek. Bölcsõdénkbe jelentkeznek például és fel is veszünk
gyerekeket Mogyoródról, Kistarcsáról. Óvodai pályázatokon nyer-
tünk, most már 400 gyereket tudunk ellátni, szintén a tágabb
térségbõl is tudunk feladatokat átvállalni. A közlekedésünk javult az
útjaink aszfaltozásával. A nyugdíjasok és fogyatékkal élõk számára
napközi otthont építettünk és üzemeltetünk, s ezek olyan térségi
feladatok, amelyekre az országban a hasonló méretû települések
közül csak kevés képes. Ugyancsak említhetjük a Mosolyvárat, amit
szintén pályázaton nyert pénzbõl hoztunk létre. Ez a családsegítõ
központunk, ahol megtanítjuk a hátrányos helyzetû szülõket, és a
még hátrányosabb helyzetû kisgyermekeket evõeszközzel enni,
angol wc-t használni. Erre is kevés példa van az országban, sõt még
külföldrõl is jönnek hozzánk tapasztalatszerzésre. De említhetem a
mûvelõdési házat, a mûfüves focipályát, az orvosi rendelõk, a sport-
ház felújítását is.

- Hogyan, kikkel szeretné folytatni az újabb ciklusban
Kerepes város fejlesztését?

- Az én csapatom, akikkel indulok, elismert emberekbõl áll, akik
felelõs beosztást töltenek be a városban, vagy az ország más terü-

letén. Tanárok, közgazdászok, vállalkozók, hivatali dolgozók, akik-
kel közösen tudjuk elképzelni, hogy amit elértünk eddig, azt tovább
tudjuk folytatni. Ez részben egy új csapat. Kell néha fiatalítani, fon-
tos a rátermettség és ugyan ilyen fontos az erkölcsi alkalmasság.
Kerepesen a legjobb csapatot az Összefogás Kerepesért Egyesület
indítja. Eddig kétszer nyertünk függetlenként, és most is civil szer-
vezetként méretjük meg magunkat. Tudatjuk azonban, hogy a helyi
Fidesz-KDNP-vel szövetséget kötöttünk. Ennek indoka, hogy
Magyarországon a Fidesz-KDNP országos szinten már második
alkalommal kétharmaddal gyõzött. Hûtlen lennék Kerepeshez, ha
nem látnám be, hogy a FIDESZ-KDNP-vel kell együtt haladni, mert
ez a város érdeke. De a FIDESZ sem állt volna szóba más csapat-
tal Kerepesen. De azt el akarjuk kerülni, hogy Kerepesen az orszá-
gos politikában ismert pártcsatározások történjenek. Ezért úgy álla-
podtunk meg, hogy a csapatunkban indul a Fidesz alelnöke, vala-
mint a KDNP elnöke, és a listánkon az 1. helyet átengedtük a

FIDESZ alelnökének. Mindnyájan az Összefogás Kerepesért
Egyesület jelöltjeként szerepelünk a választáson. Eltökéltségünk
egy irányba mutat, így kívánjuk Kerepes város javát szolgálni. Nem
titkolom, hogy érvényesíteni szeretném a kapcsolatrendszerünket.
Erre szükség van, mert hiába polgármester valaki, ha nem tud elin-
tézni semmit. Jó polgármester az, akinek a telefonját bekapcsolják
akár egy miniszterhez is, akit személyesen ismernek országszerte,
akit szívesen és egyenrangú partnerként fogadnak a
fõhatóságoknál.

- Milyen alapokra lehet építeni a következõ ciklusban
Kerepes fejlesztését, és mi várható?

- Az egy dolog, hogy megkaptuk a városi rangot, meg is kell felel-
ni ennek. Ahhoz hogy igazi várossá váljunk, még rengeteg tenniva-
lónk van. Kerepes sikeres, és ez a folytatásra kötelez. Nézzük mi
történt idáig, s hogyan folytassuk!

Szobrokat, emlékmûveket állítottunk egy fillér közpénz nélkül,
úgy hogy magam kezdtem az adakozást, s akik tehették, hozzáad-
ták a magukét. Közpénz nincs benne. A Trianon-emlékmû a széke-
lyekkel összefogva, az Összefogás Kerepesért Egyesülettel össze-
fogva, a szobrásszal, Varga Jóskával összefogva készült. Az elsõ-, és
második világháborús Hõsök Emlékmûve a kerepesi áldozatok
hozzátartozóinak 1000-5000 forintjaiból épült, szintén közpénz
nélkül. Szégyen volt, hogy Kerepesnek 2007-ig nem volt egyetlen
emlékmûve sem. Hogy néz ki egy település gyökerek nélkül? Hogy
néz ki egy település múlt nélkül? Holott, Kerepesnek egész Pest
megyében az egyik legrégebbi múltja van. Ezt oklevelek bizonyít-

Kerepes város új lendületet vesz?!
Franka Tibort arra kértük, foglalja össze nyolcéves polgármestersége idõszakának eredménye-
it. Tárja elénk a tanulságokat és a jövõre vonatkozó terveit. Az évek során mindnyájunknak volt
alkalmunk látni, tapasztalni Kerepes fejlõdését, az utak javítását, a közintézmények megújulá-
sát, az iskolai élet normalizálódását, a település mûvelõdési lehetõségeinek kitárulását, nem az

elkészült beruházások felsorolására voltunk tehát kíváncsiak.

Az Összefogás Kerepesért Egyesület jelöltjei 
és a polgármester
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ják, és nem volt még egy emlékoszlopunk sem. Miért nem állhat
egy kereszt a fõút bejövetelénél? Akiknek ez nem tetszik, annak is
meg kell, hogy szokja. Mert a keresztek állnak, az országzászló áll,
az emlékmû áll és állni fog, ha mi már nem leszünk, akkor is. 

A temetõt is rendbe hoztuk, bõvítettük. Õseink most már
megfelelõ környezetben nyugodhatnak. Gondoskodunk a
gyerekeinkrõl és az idõseinkrõl is. Tessék megnézni az iskolát.
Érdekes módon nem emlegetik, hogy korábban vasrácsokkal volt
szétválasztva az épület. Volt a kisegítõ cigányiskola, meg a nem
cigány iskola. 170 gyerek járt oda akkor összesen. Most 370 gyerek
tanul benne, helyreállt a rend, szívesen hozzák ide a gyermekeiket
a szülõk. Hála Istennek, kicsi lett az iskola. 

Az iskolát is bõvítjük majd, az óvodánk már 400 férõhelyes.
Elõre láthatóan 10 évre megoldottuk az óvodai férõhelyek gondját.
Bölcsõdénk teljes létszámmal üzemel, az idõsek és fogyatékkal élõk
napközije országos hírû, a játszótereinket hamarosan fitnesz
részleggel bõvítjük.

Ezek mellett az elmúlt 8 évben több mint 20 km aszfaltos utat
újítottunk fel, vagy építettünk meg. Ez a folyamat jelen pillanatban
is tart. A Bajcsy Zsilinszky utat most hozzuk helyre, az Ady Endre
utcát aszfaltozzuk, elõtte az Elõd utca, a Sas utca, a Szabadság út
egy része kapott aszfaltszõnyeget. Következik a Nap utca, a Nyírfa
utca, a Gyöngyvirág utca. Minden utcát le akarunk aszfaltozni. 

1 milliárd forintért éppen az ivóvíz minõséget tesszük egészsé-
gessé. Óriási dolog. Mikor lett volna ennyi pénze egy ekkora város-
nak erre? Ráadásul nekünk ez egyetlen fillérbe sem kerül. 

A folytatáshoz tehát meg vannak az alapok. A további gyarapo-
dáshoz most tehetjük föl az i betûre a pontot, a városközpont meg-
teremtésével, a többi utca leaszfaltozásával, korszerû infrastruktú-
rával. Van még két csatornázatlan része a városnak: Széphegyen és
a Szabadság úton, amit a következõ ciklusban meg kell valósítani.
Azt követõen ott is minden utcát le fogunk aszfaltozni. 

A másik nagyon fontos dolog a közbiztonság további javítása.
Saját rendõri irodát nyitottunk. Eljártam személyesen a
belügyminiszternél, meggyõztem, hogy a közbiztonság Kerepesen
az ismert okok miatt nem kielégítõ. Helyiséget szereztünk és ren-
deztünk be, cserébe közbiztonságot követelünk. Még egy autót is
fogunk kapni a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányságtól néhány héten
belül. Kiépítjük továbbá a biztonsági kamerarendszerünket is. 

Megemlítem, hogy két Állami Számvevõszéki vizsgálatot is
lefolytattak és kirívó esetet nem találtak. A gazdálkodásunk jó, a
kezünk tiszta, a fejlõdés biztosított!

Rendkívül fontos az a fejlesztés, amelyben sikerült elérni, hogy
az M31 és az M3 autópálya mogyoródi, 18-as lehajtóját összekötõ
tervezett új út ipari területet tár föl és tesz jól megközelíthetõvé
Kerepes számára. Ez állami befektetés, Kerepesnek pénzébe nem
kerül, de egy 8 milliárdos útról van szó. Sajnos annak idején a
település vezetõi nem kardoskodtak, nem lobbiztak sikeresen, így
hiába megy el az M31-es út mellettünk, mivel lehajtó nem készült,
nem tudta élénkíteni városunk iparát. Most elérhetõ közelségbe
került annak a 8 hektáros ipari területünknek a hasznosítása, amely
a várt bevételek mellett munkalehetõségeket is teremt majd a
városnak.

Hasonlóan javítja városiasodásunkat, hogy a 2-es metró vonalát
a földfelszínen meghosszabbítják Gödöllõig. Ez a beruházás
Kerepes városát két megállóval érinti. A felsõ megálló régi épületét
meg kell mentenünk, mert az egy ipari mûemlék. A pályaszerkezet
gyorsvasúttá alakul át, korszerû és kényelmes fel-és leszállóval,
P+R parkolókkal. Az egyeztetések már folynak, a tervezésekbe
beleszólunk. Ezek óriási eredmények lesznek. Az Örs vezér teré-
nél nem kell majd átszállni, a hazautazás 10-12 perccel rövidebb
idõt vesz igénybe, s odafelé is átszállás nélkül mehetünk be a bel-
városba.

- Hogyan változott a város gazdálkodása? 
- Amikor 2006-ban polgármester lettem, Kerepes 250 millió

forint hitellel rendelkezett, a település vagyona pedig nem érte el a
4 milliárd forintot. Azóta Kerepes vagyona 2 milliárddal nõtt, elér-
te a 6 milliárdot és a kasszában van plusz 100 millió forint. Most se
hitelünk, se adósságunk nincsen. A vagyon növekedésében benne

vannak az utak, a bölcsõde, az óvodák, mindaz, amit építettünk, de
úgy, hogy az embereknek ez jóformán semmibe sem került.

2006-ban, a keserves pénzügyi helyzet miatt új adókat kellett
volna kivetni. Adók helyett és fejlesztési céllal kötvényt bocsájtot-
tunk ki, 650 millió forint értékben. Ebbõl tudtunk beruházni, a
pályázatokon szerzett összegekhez önrészt adni. Így sikerült a
város vagyonát 2 milliárddal növelni. Kiszámoltam, hogy ebbõl
Kerepes minden polgárára a csecsemõtõl a nyugdíjasig 170 ezer
forint jut. Így az elnyert pályázatok összértéke, amit tisztán kap-
tunk, 1,7 milliárd forint. Szeretném kérni az emberektõl, hogy gon-
dolkodjanak el ezen. 

Kerepesen azóta sincs más adó. A lakosság helyi adóként csak a
kommunális adót fizeti, amely ingatlanonként 18 ezer forint éven-
te. Más településeken van ingatlanadó, épületadó, telekadó, gará-
zsadó, s Kerepesen a vállalkozók sem fizetnek építményadót. Ezt
az adóparadicsomi helyzetet azért tartjuk fenn, hogy könnyítsünk
az emberek életén, például sok kisnyugdíjast sújtanánk a telekadó-
val, akiknek pedig egyetlen értéktárgyuk a telek, amit az unokájuk-
ra kívánnak hagyni. 

- Milyen Kerepes és a Hungaroring viszonya?
- A Hungaroring olyan, mint egy betegség Kerepes testén, ami

nem gyógyítható. A mindenkori kormány nem zárja be, mert
Magyarország érdekei gazdaságilag, turisztikailag fontosabbak, mint
Kerepes nyugalma. Nekünk ezzel a betegséggel együtt kell élnünk.
Ennek a betegségnek az elviseléséhez sok gyógyszert kell beven-
nünk, és az sok pénzbe kerül. Ezért a Hungaroringgel egyezkedek
és követelek. Évente pénzt préselek ki belõlük. Ennyit tudunk
tenni. Egy utcát aszfaltozott már nekünk a Hungaroring, az idén
megint 10 millió forintot hajtok be rajtuk. Legközelebb az óvoda
régi ablakainak cseréjét tervezem kifizettetni velük. 

- Miért szeretné megtartani polgármesteri kinevezését?
Nem volt elég nyolc év, hiszen bõségesen kapott hideget-
meleget?

- Köszönöm a szavazóknak, hogy 2006-ban több mint 50%-kal,
2010-ben 2/3-dal választottak polgármesterré. Köszönöm és
kérem a bizalmukat a folytatáshoz is, mert szeretném folytatni a
megkezdett munkát. Amit el tudtunk közösen érni a két ciklus
alatt, azok olyan komoly eredmények, amiket nem szívesen hagy-
nék olyan jelöltekre, akik most Kerepes város vezetésére pályáz-
nak. A polgármesterség eredményes végzéséhez kell képzettség,
kell elõélet, amit meg kell szenvedni. Olyan közösségekben kell
mozogni, olyan folyamatokban kell részt venni, ahol az ember meg-

tanulja azt, hogy mi mindenre kell figyelnie és mi mindenért kell alá-
zatosan szolgálnia. Erre nem mindenki alkalmas. Ez egy teljes
embert igénylõ, napi 24 órás SZOLGÁLAT.

Hozzá szoktam tenni, hogy mint író ember, sokkal nyugodtab-
ban tudnék élni, ha nem lennék polgármester. Ez nekem nem ráu-
taltság, és ugródeszkának sem tekintem, nem akarok semmi mást,
mint Kerepes felvirágoztatását, ezt viszont szívbõl. Én Kerepesrõl
indultam, ide jöttem vissza, itt akarok szolgálni, amíg kellek, és amíg
bírok. Ilyen egyszerû, mindenféle hátsó szándék nélkül. Lehet, hogy
ez gyanús egyeseknek. 

A polgármester úr a tervezett 
ipari park helyét mutatja a térképen
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- Hogy viszonyul a személyét ért támadásokhoz, amelyek
a választások közeledtével egyre nyíltabbak és
erõteljesebbek lettek?

- A lakosság azon része, akik látják a fejlõdést, azt mondják, hogy
legyinteni kell ezekre az aljas rágalmakra. Az emberek másik része
azonban azt mondja, hogy igenis válaszolni kell, mert egyfolytában
hazugságok jelennek meg rólam, és vannak, akik elhiszik, még ha
nem is igazak. Sajnos igen sok rosszindulat vezérelte rágalmat ter-
jesztenek a városban rólam. 

Ami ebben a legbántóbb, az az, hogy nem a munkámról, nem
Kerepes fejlõdésérõl beszélnek, se nem Kerepes várossá nyilvání-
tásáról, vagy Kerepes jó gazdálkodásáról, nem Kerepes javuló
hírnevérõl szólnak. Ebbõl világosan kitûnik, hogy az eredményeket
nem tudják kritizálni, meg nem történtté nyilvánítani, így e helyett
az embert támadják, aki az eredmények mögött áll. Engem akar-
nak lépten nyomon igaztalanul gyalázni. Az elért eredményeket
elhallgatják, helyette a polgármester magánéletét, családját, vagyo-
ni helyzetét igyekeznek a lehetõ legrosszabb színben feltüntetni,
még betegségeket is fogtak rám. 

Ezek az emberek nem Kerepesnek akarnak jót, hanem személy
szerint nekem akarnak rosszat. Ez õket minõsíti. Engem nem erre
választottak meg. Az én választási programom nem mások gyalá-
zására, lejáratására épül, úgyhogy én csak jó egészséget kívánok
nekik. Ez a válaszom a sok, igazságtalan rágalomra. 

Annak, aki még nem ismer, annak elmondom, hogy nincs nya-
ralóm, nemhogy külföldön, de még Magyarországon sincs. Nincs
offshore cégem, nincs hizlalt bankszámlám, nincs trafikom, és hála
Istennek nincsen betegségem sem. Van ellenben egy 24 éve épült
családi házam, amiben a feleségemmel és anyósommal élünk. Van
két felnõtt fiam, õk már a saját lábukon állnak. Van továbbá egy 9
éves autóm és a tulajdonomban van egy 20 nm-es üzlet fele.

Persze tudom, én sem vagyok hibátlan. Lehet, hogy néha nem
úgy viselkedem, ahogy kellene. Azért elnézést kérek, de az embert
néha elragadja a hév. Örülnék, ha a munkám alapján ítélnének meg
a rosszakaróim is.

- Mi a véleménye az ellenjelöltekrõl?
- Az ellenjelöltek terveirõl vajmi keveset tudunk, eddigi nyilat-

kozataik kimerülnek az ócsárolásban. A város elõmenetelére
vonatkozó elképzeléseikrõl nincs tudomásunk. Elsõsorban azt
tudatják, hogy mit nem akarnak. Az, hogy némelyikük, ha úgy látja,
valamelyik körzetben nincs esélye, akkor gyorsan visszaadja az alá-
író íveket és egy másik körzetbe kéri ki azt, azt is mutatja, hogy
nem a körzetért szeretne tenni, lehet, talán nem is ismeri azt, a
célja csupán a bekerülés az önkormányzatba, — bármi áron. Az is
furcsa, hogy egyszerre akarnak polgármesterek is és képviselõk is
lenni. Azt gondolom ez a viselkedés nem méltó Kerepeshez.
Városunk lakóinak mûveltsége, kulturáltsága, gondolkodásmódja
magasabb szinten áll, mint azoké, akik vezetni szeretnék õket. Isten
óvja tõlük Kerepest. „Aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál!” —
szerepel Máté evangéliumában. 

- Zárszó
- Folytatni szeretnénk megújított lelkes csapatunkkal a megkez-

dett munkát, Kerepes felvirágoztatása érdekében. Ehhez kérem a
bizalmat, támogatást, megértést mind a nyolc jelöltünk esetében.
Azt kérem a kerepesi polgároktól, értsék meg, ha a sok
megtévesztõ rágalomra nem reagálok, mert nem csak azt kell
nézni, hogy mi hangzik el, hanem azt is, hogy ki mondja. Én, mint
Kerepes város elsõ számú vezetõje nem akarom lejáratni Kerepest
azzal, hogy leállok veszekedni, hadakozni a rágalmazók alpári stílu-
sában. Van egy ide való mondás: „Ha valaki disznóval birkózik,
akkor mindketten sárosak lesznek, de ez csak a disznónak esik jól.” 

E helyen is megköszönöm a város polgárainak, a hivatal és az
intézmények dolgozóinak, az egyházaknak, a nyugdíjas csoportok-
nak, a fiatal egyesületeknek és mindenkinek a munkáját, a segítsé-
gét csakúgy, mint a bizalmát vagy éppen a kritikáját, amely nélkül az
eredmények sem jöttek volna. Együtt vagyunk, jól megvagyunk,
szeretjük egymást, és büszkék vagyunk egymásra. Ez közös sike-
rünk kulcsa!

lejegyezte: Windhager

Budapesti Közlekedési Központ 
Tisztelt Igazgatóság, Tisztelt Elnök Úr!

Kerepesi Önkormányzatának képviseletében kérem a
Budapest Közlekedési Központ (BKK) Igazgatóságát, hogy
Kerepesnek a fõváros felõli elsõ HÉV állomás épületének
földszinti helyiségeit ismételten bocsássák az utazóközön-
ség rendelkezésére.

Kerepes Városa több, mint tízezer lakosa közül nagyon
sokan a BKK HÉV szolgáltatásait veszik igénybe, és az õszi-
téli-tavaszi idõszakban a naponta munkába és onnan haza
igyekvõ több száz utas gyakorlatilag esõben, hóban kényte-
len várni a szerelvényekre.

A Kerepesi HÉV állomás épületének földszintje korábban
váróteremként üzemelt. Kérem, hogy a régi várótermet az
utazóközönség részére még az õszi zord idõjárás
beköszönte elõtt átadni szíveskedjenek fedett váróterem
biztosítása érdekében. 

Kerepes város vasútállomásának épülete közel száz éves,
állagának, funkciójának megõrzése nemcsak a BKK, hanem
városunk érdekeit is szolgálja, ezért városunk nevében tár-
gyalást kezdeményezek Önökkel. A vasútállomás épületé-
nek földszinti felújításához meghatározott mértékig
képviselõ-testületi döntés alapján hozzá kívánunk járulni,
amennyiben az épület egyik része önkormányzatunk érde-
keit szolgáló hosszabb távú használatába kerülhetne. 

Kérem, hogy megkeresésemet a Tisztelt Igazgatóság
megtárgyalni és annak eredményérõl tájékoztatni szíves-
kedjen, a váróterem átadása és az önkormányzati haszná-
latra vonatkozó tárgyalások mihamarabbi megkezdése
érdekében.

Kerepes, 2014. szeptember 19.

Köszönettel:
Franka Tibor polgármester

Tisztelt Városlakók!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kerepesi Önkormányzat
több, mint 1.000.000,-Ft anyagi ráfordítással komoly
erõfeszítéseket tett a Gyár u., Mogyoródi u., és a Lázár
Vilmos utcákban felhalmozott hulladék és szemét
összegyûjtésére és elszállítására. 

Az eddig szeméttel borított területek tisztaságát meg is
fogjuk õriztetni, hiszen a közterület felügyelõink fokozott
nappali és akár éjjeli járõrözését városunk két rendõre is
segíteni fogja. 

A szemetelõk, az utcán viselkedni nem tudók tettenérés
esetén 5.000,-Ft-tól akár 50.000,-Ft-os helyszíni bírságra,
feljelentés esetén akár 150.000,-Ft pénzbírságra számíthat-
nak.

A közterületek mellett a magánterületeket is rendben
kell tartani! Aki nem gondozza és rendezi lakókörnyezetét,
nem tartja tisztán az udvarát, kertjét, annak a 22.800,-Ft,
foglalkoztatást helyettesítõ támogatás folyósítását meg
fogom szüntetni!

Vigyázzanak közterületeink rendjére, mert ez a városunk
érdeke!

Kerepes, 2014. szeptember 18.
Franka Tibor polgármester
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Erõsödõ Közbiztonság
Körzeti Megbízott Rendõri Iroda
nyílt a Szabadság úton
Kerepes Város Önkormányzata nevében
Franka Tibor polgármester személyesen tár-
gyalt Belügyminiszter úrral, s elérte, hogy
Kerepesen ne csak egy, hanem két fõ körzeti
megbízott rendõr teljesítsen szolgálatot. Ezen
túl a körzeti megbízottak egy állandó székhe-
lyet, irodát is kaptak. Az épületet Kerepes
Város bérli és rendezte be, melynek megnyitá-
sán jelen volt dr. Mihály István rendõr
dandártábornok, Pest megyei fõkapitány, dr.
Bozsó Zoltán rendõr tábornok, a Gödöllõi
Rendõrkapitányság parancsnoka, s több más
magas rangú elöljáró. 
Alig nyílt meg a KMB-s iroda, máris bõvült a
lakosság rendelkezésére álló ügyfélfogadási
idõtartam.

Bõvült a Rendõri Szolgáltatás!
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Gödöllõi
Rendõrkapitányság engedélyével tovább bõvült a nemrég
átadott körzeti megbízotti rendõr irodánk ügyfélfogadása. A
körzeti megbízottak az eddigi kétheti kétórás fogadóóra
helyett, most már minden héten, csütörtök 18 órától 20
óráig fogadják az ügyfeleket a Kerepes, Szabadság út
118. alatti irodában. Rendõreink az irodai fogadóórán túl is
állnak városunk lakosságának rendelkezésre az Önkormány-
zatunk által biztosított telefonkészüléken

Bõvülõ jármûpark segíti a kerepesi
körzeti megbízott rendõrök munkáját
Dr. Mihály István rendõr dandártábornok, Pest megyei
rendõrfõkapitány állta a szavát, intézkedett, hogy a Gödöllõi
Rendõrkapitányság kötelékébõl egy Opel Astra gépkocsit
vezényeljenek át a kerepesi KMB-s szolgálat számára.  Ezzel a
körzeti megbízott rendõrök munkája hatékonyabbá válik, s
bízunk benne, hogy ez is hozzájárul Kerepes közbiztonságá-
nak javulásához.

Eredményes együttmûködés a rendõrök
és a város közterület felügyelõi között
A Kistarcsai Rendõrõrs parancsnoka, Ignéczi József õrnagy az
alábbi köszönõ levelet küldte Franka Tibor polgármesternek.
Tisztelt Polgármester úr!
Kérem, hogy magam és a Kistarcsa Rendõrõrs személyi állománya
nevében tolmácsolja köszönetünket Kerepes Város közterület-
felügyelõinek, akik aktívan részt vettek és segítséget nyújtottak
2014. szeptember 25-én egy körözött személy elfogásában,
illetve egy bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy
felkutatásában. 
Bízom benne, hogy a konstruktív és gyümölcsözõ
együttmûködésünk a jövõben is hasonló eredményeket fog hozni,
ezzel is szilárdítva Kerepes Város lakosságának szubjektív bizton-
ságérzetét.

Tisztelettel: Ignéczi József r. õrnagy õrsparancsnok

Õrsparancsnok úr egyben kérte a város lakosságának tájékoz-
tatását arról is, hogy Kerepes Város területén megerõsítõ
járõrszolgálat teljesít szolgálatot, akik a már megszokott és jól
bejáratott elérhetõségek bármelyikén állnak a lakosság szolgá-
latára.

Körzeti Megbízott Rendõrök elérhetõsége: 
06-20-559-89-09.

Amennyiben a körzeti megbízott a fogadóórát egyéb szol-
gálati ok miatt ellátni nem tudja, a rendõrség munkatársai

elérhetõk a következõ telefonszámokon: 

Kistarcsa Rendõrõrs 06-28-470-801, 
a járõrszolgálat telefonszáma: 

06-70-263-4334. 
A Gödöllõi Rendõrkapitányság 
telefonszáma: 06-28-524-600.

A kerepesi közterület felügyelõk
elérhetõsége: 06-20-559-89-29.

Elöljáró köszöntése tisztelgéssel

A KMB-s iroda avatása, dr. Mihály István pest megyei
rendôr fõkapitány és Franka Tibor polgármester

Szabó Attila r.
törzsõrmester, KMB

Göbölös Ferenc  r.
õrmester, KMB
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Rövid hírek

Tisztelt Lakótársak! Az
utóbbi idõben egyre többen
teszik fel a kérdést, hogy
hogyan kerül és miért a
Kerepesi Községszolgáltató
KHT felirattal ellátott szeme-
tes zsák, tele szeméttel a
közterületre.

Amint az a Tisztelt
Lakótársak elõtt is ismeretes
2012. november 1-tõl a sze-
métszállítást a városban a
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft
végzi. Az általunk forgalma-
zott zsákokat az új szolgálta-

tó nem szállítja el az utcáról,
tehát az értékesítését is meg
kellett szüntetnünk. A fenn-
maradó készletet leltározás
után leselejteztük majd azzal
a céllal, hogy a kiadásokat
ezzel is csökkentsük, felhasz-
náljuk a közterületen
szétdobált szemét begyûj-
tésére. (2014-ban az ÁSZ
vizsgálat egyik pontja volt.)

Ezt a munkát általában heti
2 — 3 alkalommal közfoglal-

koztatottak-, az önkéntesen
30 napot ledolgozók, vagy
szabálysértés miatt közmun-
kára ítéltek végzik. A zsákba
gyûjtött szemetet a Kft autó-
ja összeszedi, amit a Zöld Híd
Kft rendszeresen elszállít.

Elõfordulhat, hogy a
részükre kiadott zsákból
„véletlenül a dolgozónál
marad” néhány darab és azok
nem a megbeszéltek szerint a
közterületi szemetesek mellé

kerülnek, hanem egy
eldugottabb erdõs részre,
ezért begyûjteni sem tudjuk
azokat.

Egy biztos, az illegális sze-
métlerakás semmiképpen
nem felsõbb utasításra törté-
nik. Az így lerakott szemét
elszállítása is a mi feladatunk
és költségünk, és nem szeret-
nénk kétszer dolgozni.

Kérdés esetén a 06 28 561
054-es telefonszámon állok
rendelkezésükre.

Czibi Béláné mb. ügyvez.

Zsákhelyzet Kerepesen!

Helyesbítés
Elõzõ lapszámunkban Bakai
Kálmánt tévedésbõl a híres
névrokon Bakay Kornél nevé-
vel illettük. Bakai Kálmán az
Összefogás Kerepesért
tagjaként a 8. sz. vk-ben
képviselõjelölt, így számára
igen fontos a helyes névhaszná-
lat. Hibánkért elnézését kér-
jük.

Szeptember 7-re virradó reggel a Hegy utca Sólyom utca felõli
részén kiültetett és szépen növekedésnek indult Oxyfákból
lelketlen vandál elkövetõk 15 darabot kitörtek vagy megcson-
kítottak- Az okozott kár 75 ezer forint. A Kerepesi
Községszolgáltató Kft vezetõje a rendõrségen feljelentést tett
ismeretlen tettes/ek ellen. 

Az ivóvíz beruházás csõfektetését követõen a Patak utca
állapota nagymértékben romlott, ez okból kifolyólag egy
mart aszfalt réteggel, elõzetes egyengetést követõen
burkolásra került az útszakaszt.  A munkát az utcában
lakó vállalkozó ingyenes elvégezte, ezért csak a mart asz-
falt került pénzbe az önkormányzatnak. 

A Budapesti Közlekedési Központ a Mogyoródi úti HÉV
átjáróban a sínek alatt megerõsíttette a talpfákat, ami az
aszfalt felszedésével járt. A helyreállítási munkálatokat
fél-fél sáv idõszakos lezárásával végezték el a BKK által
megbízott cég alkalmazottai.

Tisztelt busszal közlekedõk!
Mint arról értesülhettek, 2014. szeptember 8-tól hetente
három alkalommal hétfõn, szerdán és pénteken, a reggel 8 óra
10 perckor induló járat a kistarcsai kórházig közlekedik, és 11
órakor indul vissza. Ezzel is a kórházi kezelésekre, illetve
bevásárolni szándékozókat segítjük.
Szeptember 17-tõl a régi és sok szempontból korszerûtlen
jármûvet lecseréltük, amiért ezúton mondok köszönetet az
üzemeltetõnek. Ezzel a busszal hetente oda-vissza — fõként
iskolásainkat — mintegy 1200-1400 alkalommal szállítjuk
városszerte.

Jó utat kívánok: Franka Tibor Polgármester

Kihelyezésre kerültek az új
utcanév tájékoztató táblák



Szeptember 13-án éjszaka gyil-
kosság történt városunkban.
Az áldozat Varga Zoltán, aki
édesapja védelmezése közben
halálos sebet kapott. Az
elkövetõt és társait letartóztat-
ták a helyszínen, az ügyben a
rendõrség megkezdte a nyo-
mozást. Varga Zoltán felesége
kérésére az alábbi írást közöl-
jük.

„Köszönet!
Ezúton szeretném megköszönni a Kerepesi Önkormányzat
dolgozóinak, és elsõsorban Franka Tibor polgármester úrnak az
engem ért tragédia során felém tanúsított rendkívül segítõkész és
megértõ hozzáállását. Példaként állhat ez más települések hiva-
talai számára is.

Köszönettel: Pék Katalin”

Halálos tragédia
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Víg Imréné Ilonka
néni szeptember 6-
án ünnepelte a 90.
s z ü l e t é s n a p j á t ,
Szilasligeti ottho-
nában.
Szeptember 8-án,
hétfõn köszöntöt-
tük Õt az Önkor-
mányzat és a Pol-
gármesteri Hivatal
nevében, Lénártné
Kovács Gyöngyivel.
Ilonka néni teljes
szellemi egészség-
nek örvend, a lábai
gyengébbek ugyan
egy baleset követ-
keztében, de na-
gyon jó viszonyt
ápol a szomszédok-
kal és rendszeres
ápolásban részesül a
kerepesi Szociális
Alapszolgáltatási Központ
által. Napi szinten látogatják
Õt, kiváltják a gyógyszereit,
bevásárolnak neki. Ilonka
néni a nevezetes alkalomra
oklevelet kapott miniszterel-
nök úr aláírásával, virágot és
bonbont tõlünk a „további jó

egészséget” kívánságokhoz.
Kellemes beszélgetés után
visszakísértük Ilonka nénit a
szomszédokhoz, ahol jó tár-
saságban tölti napjai nagy
részét. 

Kiss Károly
Alpolgármester

„Zoli ambiciózus fiatalember volt,
aki ígéretes jövõ és szép karrier
elõtt állt. Szélturbina technikus-
ként dolgozott a Siemens berkein
belül és büszke volt arra, hogy
napról-napra maradandót alkot-
hat. Csillapít-hatatlan tudásvágya
állandóan új ismeretek megszer-
zésére ösz-tönözte. Szorgalma és
segítõ-készsége nem csak a mun-
kájában, de magánéletében is

meg-mutatkozott, lehetõségeihez
mérten mindig mindenkinek segí-
tett. Nyitott és barátságos ember
volt, aki imádta a családját, az
életet.
Feleségével mindössze egy éve
házasodtak össze, elsõ gyermek-
ük születését már nem érhette
meg. A kisfiú két hónap múlva
érkezik a világra, amelyben immár
csak édesanyja várja.” 

Ilonka néni 90 éves
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A tavalyi tél ugyan enyhe volt, de nem reménykedhetünk mindig a következõ évszak kegyességében.
Elnézve az ukrán helyzetet, nem lehetetlen, hogy a gázellátás akadozni fog a fûtési szezonban. Fel kell
készülni rá, ha máshogy nem, hát a házunk leszigetelésével.

Magyarországon egy négyzetméternyi falon másfélszer annyi energia távozik, mint Németországban.
Nálunk az átlagos szigetelés vastagsága 8 cm, míg Ausztriában minimum a dupláját alkalmazzák.

Tény, hogy a házunk vastag leszigetelésével a fûtési költségeinket 40 %-kal is tudjuk csökkenteni. Arról
nem beszélve, hogy megszûnnek a hõhidak, amik a legnagyobb okozói a kialakuló penésznek. A látható
penész leggyakrabban a belsõ oldali burkolatok mögött, a gipszkarton falakban, tapéta alatt,
fürdõszobákban, csõrepedés után felázott falakban, a láthatatlan penész a lambéria, padló és falvédõ
mögött, valamint az elázott szigetelõanyagokban van jelen, mert ezek a zárt terek nem szellõznek át
megfelelõen (pl. a konyhabútor mögött). Látszólag penészmentes lakásban is elõfordul, hogy a tulajdonos
köhög, bronchitise vagy asztmája van. A gyerekeknél elõforduló ismeretlen eredetû köhögések is
megelõzhetõek a penészesedés megszüntetésével.

Nem is gondolnánk, hogy egy egyszerû tetõbeázás után is megjelennek a penész spórák, a házi porban
és a nem hozzáférhetõ helyeken elterjednek. 

Lakásfelújítás után vagy a még nem száraz falak miatt alakul ki helyenként feketepenész, vagy az alapos
takarítás ellenére a helységben maradt apró pl. fûrészporszemcséken is megtelepszik a fehérpenész.

Mindezeket figyelembe véve nem csoda, hogy a magyar lakosság fele szenved valamilyen köhögéssel
kapcsolatos tünetben.

Miért írtam le mindezeket?
Mert a penészesedés jó nagy része megszüntethetõ a lakóépületek körültekintõ leszigetelésével, ezzel

nem csak a fûtési költségeinket csökkenthetjük, hanem a saját és gyermekeink egészsége érdekében is
tehetünk valamit. Sokan keresnek megoldást arra, hogy a penészesedést megszüntessék. Ez lehetséges
penészgátlós festékkel, gombaölõ fertõtlenítõ szerekkel, résszellõzõk beépítésével a külsõ nyílászárókba,
de végleges megoldást csak megfelelõ és állandó légcserével és szellõztetéssel érhetünk el.

Coll-Stock Otthon Szerviz

Penész — hol van, hol nincs
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Minden választási esemény azért fontos, mert igazán csak
ekkor szólhatunk bele a politikába, amely akár tetszik, akár
nem, de életkörülményeink egyik jelentõs befolyásoló
eszköze. Kellõ helyén, és komolysággal kezelem tehát az
ügyet, mégis rengeteget nevetek bizonyos dolgokon, melye-
ket a kerepesi ellenzék kampánya során tapasztalok. Például,
nem egyedi eset az, hogy akár egyetlen, újságszerû kiadvá-
nyukban is szinte százával található helyesírási, és fogalmazási
hiba. És a balos pártszövetkezet, vélhetõen kézi erõvel dara-
bolt, szánalmasan girbegurba, tenyérnyi fecnijén is van három
elképesztõ hiba. Szubjektív véleményem szerint egy
képviselõnek, vagy polgármesternek készülõ egyénnek illene
tudni helyesen írni, és fogalmazni. Egyebek mellett, ez is
alapvetõ elvárás. Az összes, választáshoz kapcsolódó esemény
nem feltétlenül humoros, de sok nevetséges elem van benne.
Bevallom, idõnként kacagva fogom a hasam, olyan brutális
élmények érnek. 

Néhány kivételtõl eltekintve, mirõl szól Kerepesen ez az
erõltetett üzemmódú, ellenzéki választási kampány? Bizony,
sok mindenrõl! Szól a pártokról is, ámde itthon éppen úgy,
mint máshol, az önkormányzati választás inkább a
megmérettetésre váró személyekrõl szól. Aztán szól az
ember esendõségének kihasználásáról, amely többnyire tisz-
tátalan eszközökkel történik. Beletartozik ebbe a nyílt hazu-
dozás, az alattomos csúsztatás, az igazság elhallgatása vagy
elferdítése, aztán bizonyos témákban a megtévesztõ célozga-
tás, és ennek ismételgetése napestig. A vesztésre állók

reménytelenségének eszközei ezek. Aztán van behízelgõ
hangnemben elõadott öndicsérõ szónoklat, valóságos duma-
színházi handabanda, és ezzel a saját támogatóinak uszítása.
Az ilyen, mindenféle erénytõl mentes képmutatáshoz termé-
szetesen a remélt hatalom igézete adja a hajtóerõt. A hatalom
utáni vágyakozás közbeni érzelmi diagnózis megfogalmazása
egy Freud kaliberû tudósnak való munka lenne. 

A sok beszéd hátterében pedig ott lapul a káosz, és csak
arra vár, hogy rés nyíljon a pajzson. A pajzs mögött meg ott a
csõbe húzott választó. Ezek a zömében félrevezetett polgárok
egyúttal az önkormányzatunk, és vezetõink gyûlölõi is. Jól
láthatóan egyesek, ha az erõlködéstõl megszakadnak, akkor
sem tudják leplezni, hogy a gyûlölet motorja mozgatja õket. Ez
pedig nem szép dolog.

Természetes, hogy az igaztalan, sanda szándék egyszer
majd napfényre kerül, de akkor már túl leszünk a választáson.
Vagyis, a sokszor megkésetten kimondott igazság, - ha egy
gyenge cérnaszálon is, de mindig ott lebeg a hamisság igencsak
mély szakadéka fölött. Sajnos, minden kampány felszínre
hozza egyesekben a rossz tulajdonságokat is. Így aztán van
olyan jelölt, aki egyféle csapdába esve szenved az önmagára
mért soha nem szûnõ gyötrelemben, melynek eredõje a
gyûlölet. Gyûlölettel pedig rágcsálót irtani talán lehet, de pol-
gármestert váltani nem. És ez így van rendjén.

Jól teszik hát egyes jelöltek, ha felnõttes önuralommal és
méltósággal viselik majd az eredményhirdetés után a helyze-
tüket, és akkor talán elmarad az egyébként megérdemelt lelki
megrázkódtatás. 

Az  elvárt eredményhez természetesen lakótársaim bölcsessége
nélkülözhetetlen.

Kovács Ferenc

MÉRLEGEN
- itthon, Kerepesen 3.
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Szeptember 13-án Nagytarcsán az iskola tornatermében tartották
immár 20. alkalommal a Nagytarcsai Szlovák Napot. A rendezvé-
nyen képviseltette magát az Országos Szlovák Önkormányzat, a Pest
Megyei Szlovák Önkormányzat, valamint a környezõ települések
szlovák önkormányzatainak elnökei a DOLINA Pest-vidéki
Szlovákok Egyesületének tagjai, táncosai. 
A rendezvény a templomban kezdõdött evangélikus istentisztelettel.
A találkozó a szlovák énekek, táncok mellett már az októberben ese-
dékes nemzetiségi választások jegyében is folyt. A Szarvasról érkezett
zenekar kitûnõ fellépéssel örvendeztette meg a vendégeket.
Felléptek még az Ecseri „Zelený veniec — Zöld koszorú” táncosai, a
Nagytarcsai „Venèok — Koszorúcska” énekesei és a „Nagytarcsai
Hagyományõrzõ” táncosok. A találkozó jó hangulatban, vidámság-
ban zajlott.

Kiss Károly elnök
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

A választásokról is röviden
Kis számadás ideje jött el. Négy év munkája ér véget. A német

önkormányzat tagjainak szeretném megköszönni eddigi munkáját és
gondolom, sokak nevében tehetem ezt.

Büszkén mondhatjuk, hogy a semmibõl alakult és 4 év alatt az
ország egyik meghatározó nemzetiségi önkormányzata lett a miénk. A
semmibõl, mert 2010 elõtt álmodni se merte senki, hogy lesz ilyen.
Már az elsõ évben felfigyeltek ránk a többi németek, mert komoly sváb
települések maradtak mögöttünk a feladatalapú támogatásnál, a 2012
évben már 100% és tavaly 97 ponttal a 2 helyen országosan is. Ez per-
sze pénzel is járt.

Az országban a legtöbb pénzt mi kaptuk évekig. Ebbõl jutott a nyári
táborra a sörfesztiválokra, az iskola- és , óvodatámogatásokra. Szent
Márton napi hagyományt teremtettünk, külföldi karácsonyi út, és sok
- sok fellépés, klubnap támogatása is belefért. Gyarapítottuk a vagyont,
vettünk fûnyírót, kaptunk buszt és sok száz könyvet a könyvtárnak,
ovinak, sulinak, stb. Mára már, négy évfolyam osztályai tanulhatnak
németül, és óvodáinkban is több csoportban van német nyelvû neve-
lés. Ha mást nem tett volna az NÖK, akkor is példás, hisz sok komoly
hagyományokkal rendelkezõ sváb településen sem sikerült ezt elérni.

Anyagi korlátaink és sajnos sok helyi hivatali falba ütközéseink mel-
lett is úgy érezhetjük, sikeres négy év volt ez Kerepes történetében. 

Az NÖK megalakulásának története sem volt egyszerû. Springer
Frici volt az, aki megszervezte és kiderítette a német nevû családok
hol és kilétét, kikutatta a családfákat és a megalakuláshoz szükséges
aláírásokat gyûjtötte. Talált német testvértelepülés jelöltet és
németországi, ma is élõ családtagját a 300 évvel ezelõtti kerepesi
betelepülõknek. Szeretném megköszönni a munkáját. A népszámlá-
lásnál 303 an vallották magukat németnek, ezzel Kerepes legnagyobb
számú nemzetiségének. A német regisztrációnál 140 fõ volt az ered-
mény, mely Pest megyében és országosan is egyedülálló. A listához
szükséges szavazat 100% volt. Ezért anyagi elismerést is kaptunk közel
félmillió forintot. Szeretném megköszönni Springer Krisztinának,az
NÖK elnökének, hogy tánc- és ének kultúrcsoportot hozott létre. A
képviselõknek, akik tevékenyen vettek részt, ki-ki energiája,
lehetõsége szerint. Fatter Mihály és Herpszt Károlynénak, Icának,
aki szinte megmentett minket az egyik tagunk kilépése utáni nehéz
idõkben. Kovács Zoltán zenész képviselõ úr, aki most is a sörfeszti-
válon jelenlétével és zenéjével támogat. Õk nem indulnak újabb tiszté-
gért. Viszont, van most nyolc képviselõjelöltünk. Közülük 4 választha-
tó meg, a többi póttag lesz, hisz öt évre szól most megbízatásuk.
Külön gratulálunk, hogy Springer Frici delegálva lett, úgy a Pest
megyei, mint az országos német önkormányzatba 

Köszönet a tagságnak és a klubnak és a sok barátunknak mindenért,
ami e négy évet ilyen eredményessé tette.

Sengelné Marika

Nemzetiségi zarándoklat a váci 
„Hét Kápolna” kegytemplomhoz
2014. szeptember 14-én a Mária napi zarándoklat a nemzetiségek

jegyében zajlott. A zarándoklat 9 órakor indult körmenettel a baziliká-
tól a Hét Kápolna kegytemplomig, ahol közben a szabadtéri oltárnál
litániák folytak szlovák, német, lovári és magyar nyelven. 10 órától püs-
pöki szentmisét celebrált dr. Beer Miklós püspök úr 8 pap segédleté-
vel. 

A mise után 12 órakor a szlovák nemzetiségû zarándokok a kegy-
templomban énekeltek szlovák nyelven szenténekeket. A kegytemp-
lomot dr. Varga Lajos segédpüspök úr mutatta meg a résztvevõknek. 

A DOLINA Pest-vidéki Szlovákok Egyesület tagjai mellett Sáriból,
Ecserrõl, Kistarcsáról, Kerepesrõl, Rákoskeresztúrról és Csömörrõl,
összesen közel 100 fõvel vettünk részt a rendezvényen. A
meteorológusok esõt jósoltak délelõttre, de hála Istennek egyáltalán
nem esett. A püspöki szentmisét hatalmas tömeg, legalább 1500 fõ
hallgatta végig. 

XX. Szlovák Nap Nagytarcsán
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Négy éve a Tisztelt Választók döntõ
többségének bizalmából a következõket ígér-
tem. 

Építünk világszínvonalú bölcsõdét, idõsek
és fogyatékkal élõk napközijét, felújítjuk és
bõvítjük a mûvelõdési házat, felállítjuk a
családsegítõ szolgálatot, mûfüves kivilágított
pályát építünk, engedélyt szerzünk a víztározó
és pihenõpark kivitelezésére, a 30 éve nitrátos
ivóvizet ihatóvá tesszük és több kilométer asz-
faltos utat építünk.

Minden ígéretemet beváltottam, ennek bizo-
nyítéka, hogy 2013-ban Kerepes városi rangot
kapott. Mindezt lehet ócsárolni, irigyelni, de
egyet nem lehet: letagadni. A kerepesiekkel
együtt, az õ segítségükkel hoztuk tetõ alá.

Mit ígérek, ha ismét megválasztanak? 
Városi fejlõdést. Igényes központot, egész-

ségügyi és intézményi funkcióval. Az M31 és
az M3-as autópályák közúti összekötését, ezál-
tal az ipari park hasznosítását és félszáz új
munkahelyet. Az iskola bõvítését, az óvodák
korszerûsítését, a Gyár utcai telep
szétszedését. A kertvárosi jelleg megõrzését,
lakópark, sorház nem épül. A széphegyi és a
Szabadság úti csatornázatlan ingatlanok bekö-
tését, valamint a csapadékvíz elvezetést város-
szerte, illetve mint eddig, az utak aszfaltozását.
Folytatjuk azt a virágzó egyházi kapcsolatrend-
szert és kulturális életet, amelyet idáig megte-
remtettünk.

Ez csapatmunka! Kérem, szavazzon rám, és
mind a nyolc Összefogás Kerepesért Egyesület
jelöltjére! Megköszönjük! Megszolgáljuk!

(Ajánlatot is küldök ellenségeimnek. Ha õk
abbahagyják a hazudozást rólam, akkor én abba-
hagyom az igazság kimondását róluk.)

A napokban olvastam egy cikket, mely azt pedzegette, hogy vajon Franka
Tibor összeáll-e a FIDESZ-szel. Ez a cikk ihletett az alábbi sorok megírá-
sára:

Kerepes épp úgy, mint minden magyar lakta település széles e világban
fontos a FIDESZ-nek. Ez az oka annak, hogy a FIDESZ-KDNP szövetsé-
get kötött a Polgármester Úrral. 

A FIDESZ-nek nem szolgák, hanem a hazáért és a magyar közösségért
és annak fejlõdésért tenni akaró és ténylegesen tevõ partnerekre és szö-
vetségesekre van szüksége. Olyan szövetségesekre, akik letettek már az
asztalra valamit és konkrét elképzelésük van arról, hogy a jövõben mit
tudnak még tenni az Nemzetért és adott esetben a városért. Ezt a part-
nert a FIDESZ-KDNP Franka Tibor személyében és az Összefogás
Kerepesért Egyesületben találta meg Kerepesen.

Valószínûnek tartom, hogy többen meglepõdtek a hír hallatán. Hogy
lehet ez, hisz’ pár éve még koszorúzni is külön mentek?

Személy szerint hiszem, hogy közösségünk sorsa — kicsiben ugyanúgy,
mint nagyban — az összefogáson, egymás segítésén és egymás eredmé-
nyeinek elismerésén keresztül ívelhet egy jobb, szebb magyar világ felé
éppúgy, mint egy élhetõbb és sikeresebb város felé. 

Az elmúlt évben jó volt végignézni, hogy a helyi FIDESZ-en belül hogy
tették félre vélt vagy valós sérelmeiket a tagok azért, hogy elinduljunk
egy olyan úton, mely végén hitünk szerint egy irigylésre méltó Kerepes
vár minket. Aki figyel a múlt szavára, az tudhatja történelmünk leckéibõl,
hogy amikor a személyes sértettség uralja döntésünket, akkor bizony
„fejünk az ár jajj, százszor elborítja”. Múltunk ezzel szemben arra is
rámutat, hogyha mi (magyarok, svábok, szászok, tótok, oláhok, rácok,
horvátok, zsidók és cigányok) összefogunk itt a Kárpát-Medencében,
akkor nem lehet elõttünk akadály. De hogy sértettségünk egy közösség
sorsát befolyásolja? Ez nem járható út. 

Miért gondoljuk, hogy Franka Tibor a legideálisabb jelölt Kerepes
város polgármesteri címére? 

A választ négy részre bontanám:
- Franka Tibor eredményei elvitathatatlanok. Különösen annak

tükrében, hogy elõdei alatt nem történt itt semmi. Az utak, a suli, az ovi,
a bölcsi, a templomok, a temetõ, még a csapból kifolyó, a korábbinál sok-
kal egészségesebb tiszta víz is az õ munkáját dicsérik. És mindezt úgy,
hogy a környezõ településekhez képest Kerepes adóparadicsomnak szá-
mít!

- Franka Tibornak van víziója. Ezt mindenki tudja, aki ott volt a köz-
meghallgatáson, vagy olvasta cikkeit az elmúlt hónapokban. Kiforrott
elképzelése van arról, hogy a következõ ciklus során milyen Kerepest
szeretne felépíteni. Emellett azt is tudja, hogy ezt mennyi munkával,
milyen úton-módon tudjuk elérni. Ráadásul megvan hozzá a kellõ tapasz-
talata és a kapcsolatrendszere (a legfelsõbb körökben is)! 

- Franka Tibor nemzeti gondolkodású és érzelmû. Az elmúlt évtize-
dekben számtalanszor bizonyította elkötelezettségét a nemzeti oldal és a
nemzet sorsa iránt. Ezt számtalan cikkével és könyvével bizonyította.
Kerepesen ennek látványos elemei, hogy a múltunk iránt érzett tisztelet
számos emlékmûben ölt végre testet.

- Franka Tibor karizmatikus ember. Ennek egyik bizonyítéka az, hogy
vannak, akik az évek során megsértõdtek rá. Ha nem lenne karizmatikus
és nem lenne nyakas, valószínûleg nem sértõdtek volna meg rá ezek az
emberek, de akkor nem is lehetne sikeres vezetõ. Ha valaki a cél érde-
kében nemet tud mondani, és véleményét ki meri mondani, az lehet,
hogy egyeseket megbánt, de a közösség rábízhatja magát. Hagy idézzem
az általam nagyra becsült Sinkó Györgyöt: „Franka pedig nem jó pártka-
tonának, neki véleménye van. Mégpedig sarkos véleménye
mindenkirõl...”. És teszem hozzá mindenrõl. Szerintem egy vezetõtõl ez
a minimum.

Járt utat a járatlanért el ne hagyj! De ez a bölcs mondás a mai, kény-
szeresen liberális világban meglehetõsen furán hangzik. Fõleg, ha minden
terméket azzal adnak el a polcon, hogy: új/new. De itt most nem
fogkrémrõl vagy mosóporról beszélünk, hanem közösségünk szabadon
választott vezetõjérõl. 
Franka Tibor nem új. Franka Tibor bevált. 
Hajrá Kerepes!

Farkas Domonkos

Szövetségben a városért
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Víg János vagyok, 1962-ben születtem
Budapesten. Párommal és gyermekem-
mel közel 20 éve élünk Szilasligeten a
megüresedett nagyszülõi házban. Az álta-
lános- és középiskolai tanulmányaimat a

fõvárosban végeztem, majd
Miskolcon szereztem mérnöki
diplomát a Nehézipari Mûszaki
Egyetem Önrész szakán. 

A másfél éves sorkatonai
szolgálatom alatt Lentiben
tartalékos parancsnoki kép-
zésben részesültem. Mire
leszereltem addigra a

kohászat gyakorlatilag
megszûnt Magyarországon, így

saját vállalkozást indítottam.
Barátaimmal ipari alpinista céget
alapítottunk. Kétkezi munkával

lépésrõl-lépésre fejlesztettük építõipari, majd társasházkezelõ
cégünket. Jelenleg ennek a vállalkozásnak az egyik tulajdonosa
és vezetõje vagyok. Munkám révén ismerem mind a
vállalkozások nehézségeit mind a bérbõl-, fizetésbõl élõk
problémáit. 

Mérnökként megtanultam, hogy a legrövidebb út mindig az
egyenes. Nehezen viselem az ostobaságot, a fennhéjázást és
pökhendiséget, nem tûröm, hogy valaki visszaéljen a hatalmi-
vagy erõfölényével. 

Az önkormányzat képviselõ-testületi és bizottsági ülésein
több éve rendszeresen részt veszek. Tisztában vagyok az
önkormányzatban zajló eseményekkel. Hiszem, hogy egy tele-
pülés vezetése csapatmunka, nem pedig egyszemélyes közép-
kori parancsuralmi, földesúri rendszer. Hiszem és vallom,
hogy a közpénz nem közpréda, a politikai szerepvállalás pedig
nem csak egy könnyû út az anyagi haszonszerzés felé. 

Vallom: a rendteremtéshez nem pénz kell, hanem akarat, új
munkahelyek létrehozásához pedig nem csodavárás, hanem a
helyi vállalkozások támogatására épülõ forrásteremtõ város-
gazdálkodás. Hiszem és tudom, hogy a mögöttem álló
csapattal megõrizhetjük az elmúlt évekbõl azt ami jó, de
együtt véget vethetünk annak ami hibás. 

Nagyon sokan mondják, hogy az elmúlt években mennyi
elõrelépés történt a városban. Ezt senki sem vitatja! 

Épült-szépült a településünk, de mindez külsõ, jobbára EU
támogatott pályázatokból történt, ahol még az önrészekre is
hitelt kellett felvennünk. Ha továbbra is fejlõdni szeretnénk,
akkor meg kell teremtenünk a saját erõforrásainkat arra az
idõre, amikor már nem, vagy csökkentett mértékben állnak
majd a külsõ támogatások a rendelkezésünkre. 

Amíg a környezõ települések mûködõ vállalkozásokat tud-
tak vonzani, addig Kerepesen az iparûzési adó bevételeink alig
emelkedtek. Az önkormányzat a tervezett ipari park területé-
hez földet vásárolt, 1.200 Ft-ért négyzetméterét. Ugyanott,
ugyanakkor magánszemély 200 Ft-ért tette ugyanezt. Kinek
volt ez jó üzlet? 

Néhány éve az önkormányzati tulajdonú KFT még képes
volt megépíteni a Mezõ utca útburkolatát. Ma már leginkább
csak 4-5 ember sepregeti a faleveleket, a 40 millióért vásárolt
géppark pedig kihasználatlanul lassan az enyészeté lesz. Ezért
ki a felelõs? 

Szabályos vajon az olyan építkezés, amelynek döntései a
munkálatok megkezdése után kerülnek csupán a képviselõ-
testület elé? Nem a pártállami idõket idézi-e Önöknek az,
amikor kampányaszfaltozás kezdõdik balesetveszélyre hivat-
kozva a választások idején? Hogy vannak Kerepesen
másodrendû állampolgárok is, akiknek fizetniük kell azért,

hogy elõttük is aszfaltozott út
legyen, míg másoknál
közpénzbõl épült meg ugyan-
ez? 

Szabályos-e Önök szerint
az, hogy a faluház és óvodaépí-
tésnél tízmilliós nagyságrend-
ben fizetünk ki többlet- és pót-
munkákat oly módon, hogy a
testület jóvá sem hagyja
elõzetesen a kötelezettségvál-
lalást? 

Elfogadható-e Önök számára az, hogy öt-tízszeres árat
fizetünk valamiért, csak azért mert közpénzrõl van szó? Talán
csak a jéghegy csúcsa az a 325 ezres porszívó, meg a 150
ezres hegyikerékpár melyet a Napfény Háza
eszközbeszerzésénél számoltak el. 

Megfelelõ-e Önök szerint az, hogy 150 millió forintos nagy-
ságrendig Kerepes Város Közbeszerzési Szabályzatába foglal-
ták: az „eljárások döntéseit a polgármester hozza meg” (V.
pont 1.1 cikk)? 

Amit meg fogunk tenni:

• A helyi iparûzési adót 2%-ról 1,5%-ra csökkentjük. A fenn-
maradó 0,5%-os részt egy alapba kell befizetni, a helyi vállal-
kozások pedig befizetésük arányában dönthetnek majd az
összeg felhasználásáról. Városunk esetében az évi átlagosan
130 millió Ft iparûzési adóból így minimum 30 millió körüli
összeggel fordíthatunk majd többet járda- út- kerékpárút épí-
tésre, valamint egyéb felújításokra. 
• Évekkel ezelõtt a 12.000,- Ft-os kommunális adó a törvényi
maximumra, évi 18.000,- forintra  emelkedett. Ha ehhez
hozzávesszük az idõközben bevezetett szemészállítási díjat is,
akkor egy-egy család közel 35.000,- forinttal fizet többet
évente. A kommunális adó mértékét visszaállítjuk, a szemét-
szállítás díjait pedig a hulladék mennyiségének csökkentésével
fogjuk mérsékelni. 
• Talpra állítjuk az önkormányzati tulajdonú KFT-t. Újra utakat
fog építeni, és csak részfeladatot végez majd alvállalkozó. Az a
család aki részt vállal az elõtte lévõ út építési költségeibõl, az
leírhatja majd az összeget néhány év alatt a befizetendõ adó-
jából.
• Fellépünk a Hungaroring zajterhelése ellen. Nem adjuk
olcsón a bõrünket, évi tízmillió forintért, meg pár tucat
ingyenjegyért nem fogják tönkretenni a pihenésünket. 
• Önkormányzati vagy bérelt területeken gazdálkodni
kezdünk. Ezzel valódi munkalehetõségeket teremtünk, a meg-
termelt egészséges élelmiszereket pedig felhasználjuk a gyer-
mekek élelmezésére, illetve béren kívüli juttatásként a közal-
kalmazottakat támogatjuk vele. 
• Az erõs polgárõrség mellett településõrség, a külterületen
pedig fegyveres mezõõrség vigyázza majd a nyugalmunkat.
Figyelõ- és jelzõrendszert építünk ki, a technikai alapok
lerakását már meg is kezdtük. 
• Hõszigeteléssel, LED-es közvilágítással, napelemes rendsze-
rek kiépítésével csökkentjük a középületek energiaköltségeit. 
• Ahol csak lehet, ott a hivatalokban szabadszoftvereket
fogunk használni a fizetõs programok helyett. 
• Igazságos szociálpolitikai rendszert fogunk kialakítani, a
jogok mellé kötelezettségeket is rendelünk, az élõsködés
helyett az öngondoskodás lesz a cél. Például, ha segítségként
vetõkrumplit osztunk, akkor azt is ellenõrizni fogjuk, hogy
valóban elültették-e azt a segélyezettek.
• Városunk jelenlegi arculatát meg fogjuk õrizni. Tömbházak,
sokemeletes épületek nem valók a településünkre! 

Víg János polgármesterjelölt
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Springer Friedrich vagyok. Lehet, furcsa azoknak kik nem ismernek,
de nevem ellenére magyar ember vagyok. Újpesten születtem 1960.
március 9-én a Szilas patak másik végénél. Írhatnék én is családomról, a
Mohácsnál csatározó õseimrõl, vagy Ugró Gyuláról Újpest elsõ
polgármesterérõl. De ez mind, mit sem számít, ha fontosabb a jelen és
hogy én ki vagyok, mit szeretnék. 1986-ban vettem elsõ házam, akkor
Kerepestarcsán. Hivatásom és munkám a Német iparkamara és a
gépjármûszakértõk egyesületének tagjaként, igazságügyi gépjármûkár
szakértés. Szakterületem Közlekedéstechnika. Balesetek jog és kár-
elemzése. A német önkormányzat létrehozása, országos sikere, a német
nevelés-oktatás ingyenes bevezetése az én nevemhez fûzõdik. Családom

saját költségén, támogatás nélkül tartjuk fenn, már 9 éve a Kerepesrádiót. Sok más település is örülne és büszkék lenné-
nek rá, ha lenne saját rádiójuk. Az idõsek és nehéz helyzetûek sorsát szívemen viselem. Párommal nap, mint nap, évek óta,
ingyen pékáruval látunk el sok-sok családot. Hallgatóink kérésére, unszolására, 1 éve bejelentettem független jelöltként
indulásomat. A kerepesi állapotokat jól ismerve, 8 éve a testületi üléseken ott vagyok rádiómmal. Ismerem az önkor-
mányzatiságot, közigazgatási területeken a jártasságom az NÖK 100%-os eredménye bizonyítja. Milyen legyen az új pol-
gármesterünk?- kérdezte valaki. EMBER legyen mondták rá.
Én szolgálni óhajtom a választókat, ha bizalmukkal megtisztelnek. A bõ programunk, külön kiadásra kerül. Elemei: közbiz-
tonság, közlekedés, út, járdaprogram, gazdaság, munkahelyteremtés, környezetvédelem stb. Egyszóval: Élhetõ Kerepes.
A szobor, zászlóerdõ, kovácsoltvas utcatábla, kampányút, sokmilliós kampányrendezvények, mind közpénzeink
elherdálása. Míg van más, alapvetõ gond, ezek nem kellenek. Többet érne ezeknél egyetlen fontos gondunk megoldása.
Kerepesnek kell a Jó döntés!
Tel:06-20/9940971 springer@kerepeseiek.hu www.kerepesiek.hu

Tisztelettel:
Springer Friedrich 

független polgármesterjelölt

Springer Fridrich
független polgármesterjelölt

SZOLIDARITÁS, SZAKÉRTELEM, SZOLGÁLAT
Kerepesi szülõként boldog életet, egészséges környezetet, magas színvonalú szolgáltatá-

sokat, szebb jövõt szeretnénk szeretteinknek, gyermekeinknek, unokáinknak. 
Nekünk, helybélieknek Kerepes az otthonunk. 
Széchenyivel vallom: Magyarország nem volt, hanem lesz! Kerepes jövõjébe vetett

szilárd hitem és meggyõzõdésem szerint ez — az Önkormányzat tiszta, egyenes, meg-
bízható és átlátható mûködésével kezdõdik. Olyan hely legyünk, ahol kenõpénz, saját zse-
bre dolgozás, gerinctelen törtetés nélkül lehet elõre jutni. A leszakadástól rettegõ polgárok
számára kézzelfogható, valódi esélyt kell, kínáljunk a megmaradásra, a felemelkedésre.
Kerepesen egyetlen család, egyedülálló, idõs ember se éljen nélkülözésben! Egyetlen kisgy-
ermek se nõjön fel éhezve, nyomorogva! Senkinek a feje fölül ne vihessék el a házát,
lakását!

45 évesen, gépészmérnökként, azt hallom mindenütt, hogy az elmúlt nyolc év elrohant
mellettünk, és a legtöbben a porhintés és az elszalasztott lehetõségek nagyközségének
neveznek minket. Igenis, örömteli az Európai Unió jóvoltából elkészült intézmények,
közmûvek léte — viszont egy normális városban ezek mind alapkövetelmények! Amiként a

gyermekközpontú iskola, a burkolt közutak alappal-szegéllyel-vízelvezetéssel, a rendes buszközlekedés, a szilárd
közbiztonság, a szolgáltatók (közmûvek, szakorvosi rendelõk, bankok) ittléte is. Az, hogy bármelyik oldalról
érkezzen egy-egy javaslat, mindenki mondhassa el a véleményét, és a gondolatait a döntéshozatalkor vegyék is tekin-
tetbe.

Vezetõként az elõírtnál folyamatosan magasabb színvonalon teljesítettünk. Ehhez homlokegyenest ellentétes elgon-
dolásokat kellett összebékítenem, hogy feladatainkat: határidõre, költségvetésen belül, szabályosan, a legnagyobb
megelégedést elnyerve végezzük el. A Kerepesieknek ezt a szaktudást ajánlom fel.

Kerepesen a korszakváltás csakis az Ön szavazatán múlik. 

Laukó András Zsolt
az Együtt—MSZP—DK—PM polgármesterjelöltje
1.sz. vk. képviselõjelöltje



WWW.DECENS.EU.FOLYÓIRATAINK
17

V
á
la

sz
tá

s

PPOLGÁRMESTER JELÖLTEK

Jászberényben 1969-ben születtem, családommal
jelenleg a fõvárosban élek. Lányom idén végezte el a
középiskolát. Katonai szolgálatot követõen ifjúsági
szervezet városi vezetõje voltam, fiatalon
versenyszerûen jégkorongoztam, kézilabdáztam.
Szabadidõmben jelenleg is aktívan sportolok, például
rendszeresen részt veszek a Balaton átúszáson.

2000-tõl 2008-ig beruházás vezetõként dolgoztam
Kerepesen. Jelenleg a fõvárosban vállalatirányítással és tanácsadással
foglalkozok. Karitatív munkát, 2008-tól a Szilasligeti Teleház
Közhasznú Egyesület alelnökeként végzek a településen. Aktívan
2010-tõl veszek részt a helyi közéletben, amikor egyesületünk a
választásokon, önkormányzati képviselõi helyet szerzett a
képviselõtestületben. Véleményemet, javaslataimat, alkalmanként
építõjellegû kritikáimat a Teleház Hírlevélben, a Kerepesi Rádióban,
és a képviselõtestületi üléseken kifejtettem, ismertettem, melyek
összefoglalója olvasható a www.csakzoltan.hu weboldalon.
Jellemzõ szolgáltatásaink például a hátrányos helyzetû kisebbségi
csoportok részére közremûködés az esélyegyenlõség megteremté-
sében. Szociális szolgáltatások, távmunka- végzés szervezése és
annak támogatása, a helyi gazdaságfejlesztés elõsegítése.
Környezetvédelmi, egészségvédelmi, kulturális és közmûvelõdési
feladatok ellátása. Egyesületünk 2002-óta áll a Kerepesiek szolgála-
tában.  

Egy civil egyesület lehetõségei a társadalmi szerepvállalásra korlá-
tozottak, ezért szeretnék a település vezetõjévé válni. Úgy
gondolom, polgármesterként jelentõsen többet tehetnék önökért. 

Polgármesterként vállalom, hogy Kerepest élhetõbbé tesszük és a
lakosok érdekeit tartjuk szem elõtt! 

Azon leszek, hogy tiszta településen, tiszta közélet alakuljon ki és
Kerepes minden polgárának segítségére lehessek. 

Azon leszek, hogy Kerepes valódi, európai szintû kertvárossá vál-
jon.

Kérem, támogasson engem és képviselõjelöltjeinket szavazatával a
2014.október 12-i választáson, mert „Kerepes Többet Érdemel”. 

CSÁK ZOLTÁN
Polgármesterjelölt

Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület (SZTE)
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ÖSSZEFOGÁS KEREPESÉRT EGYESÜLET

I. körzet

Farkas Domonkos

Farkas Domonkos vagyok, 32 éves római katolikus,
vállalkozó, a kerepesi KDNP elnöke. 

1997-ben költöztünk családommal Zuglóból
Kerepesre, erre a festõi, csodás adottságú településre
(akkor még faluba). Édesapám nyugdíjas egyetemi
elõadó, mellette könyvkiadással foglalkozik, édesanyám
pszichológus. Idõsebb öcsém történész, kisöcsém a
Fradi jégkorongozója. Diplomámat a Budapesti
Kommunikációs és Üzleti Fõiskolán szereztem kom-
munikáció szakon. Vállalkozásomban sportolóknak és
sportegyesületeknek nyújtunk integrált szolgáltatást.
Világéletemben két dolog érdekelt igazán: a sport és a
politika. Az elmúlt években hál' Istennek segíthettem
sportolóknak és egyesületeknek terveik meg-
valósításában, most szeretnék településem szolgálatával
segíteni a kerepesieknek, hogy az elõttünk álló évek
gyõztesévé tegyük városunkat!  Hajrá Kerepes!

2. körzet

Dr. Vaszil László

Dr. Vaszil László vagyok, 1972-ben születtem,
hat éves korom óta élek Kerepesen. Édesanyám, dr.
Kovách Mária hosszú évekig községünk egyetlen
gyermekorvosa, édesapám a nyugdíjazásáig a
kistarcsai Flór Ferenc kórház fõgyógyszerésze
volt. 

Az orvosi egyetemet 1999-ben végeztem el, 2005
óta házi gyermekorvosként dolgozom váro-
sunkban. 1996-ban nõsültem meg, azóta három
gyermek boldog édesapja lettem. Az elmúlt nyolc
évben jelentõs fejlõdés történt városunkban,
képviselõként ezt szeretném tovább folytatni és
segíteni, amint az elmúlt 4 esztendõben is tettem.
Megválasztásom esetén azon dolgozom, hogy
gondból kevesebb, örömbõl minél több jusson a
kerepesi polgároknak.

3. körzet

Kiss Károly

Kerepesen születettem 1950-ben, a szüleim is
tõsgyökeres Kerepesiek.  Híradástechnikai tech-
nikumot Prágában, villamos ipari fõiskolát
Budapesten végeztem. Beszélek csehül, németül,
oroszul, szlovákul. Feleségemmel 35 éve élünk
boldog családban, van két diplomás gyermekünk és
két unokánk. Nyolc éve vagyok a Kerepesi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 2010 óta
alpolgármesterként szolgálom a település érdekeit,
fõként a vízi közmû csatorna, kommunális hul-
ladék és egyéb aktuális témákban. Feladatom
Kerepes nemzetközi — testvér települési - kapcso-
latainak ápolása, közterületek rendjének javítása,
járdák, szilárd útburkolatok vízelvezetések
kialakítása az ilyennel még nem rendelkezõ utcák-
ban, Kerepes város további fejlesztése, népsz-
erûségének, jó hírének növelése.

4. körzet

Nagy László

Budapesten 1957-ben születtem. Kerepesen 25 esztendeje
élek a családommal. Tanulmányaimat  a közlekedés-gépgyártó
szakközépiskola befejezése után matematika- mûszaki
ismeretek és gyakorlatok szakos tanári diplomával fejeztem
be. Két felnõtt fiam közül az egyik ma is a településen él,
feleségem szintén pedagógus a helyi általános iskola tanítója.
Lassan negyedszázada két megszakítással a kerepesi iskola
pedagógusa vagyok. Hat évig igazgatóhelyettese, majd 2001-
tõl öt évig igazgatója voltam az intézménynek. 2010-ben
Franka Tibor ismét az iskola vezetésével bízott meg. Három
éve az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság külsõs tagja
vagyok. Egyetértve az Összefogás Kerepesért Egyesület cél-
jaival (a település közösségi és kulturális harmóniájának
ápolása, lokálpatrióták összefogása) örömmel vállaltam
szerepet az egyesület munkájában.

Mint képviselõ tenni szeretnék azért, hogy az oktatás szín-
vonala tovább emelkedjen és minél több polgár számára biz-
tosítson munkalehetõséget, élhetõbb környezetet. 
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6. körzet

Szabó Anikó

Szabó Anikó vagyok, 2001 óta élek Kerepesen, a Sólyom
utcában.  A Budapesti Gazdasági Fõiskola Pénzügyi- és
Számviteli karán diplomáztam, számvitel szakon. Utána
elvégeztem az okleveles könyvvizsgálói tanfolyamot.   Jelenleg
Magyarország vezetõ utazási irodájánál vagyok gazdasági igaz-
gató.

2006 óta vagyok képviselõ Kerepesen, azóta vezetem a
Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottságot.  Kerepesen az elmúlt két
ciklusban jelentõs fejlesztéseket végeztünk, rengeteg pályáza-
tot nyertünk, igyekeztünk a lakosság érdekében mindent
megtenni.  Úgy gondolom, az elkészült beruházások, utak
önmagukért beszélnek. Fontosnak tartom, hogy Kerepest sik-
erült városi rangra emelni.  A pénzügyi gazdálkodásunk
kiegyensúlyozott, nincsenek tartozásaink.  Céljaim közzé tar-
tozik elsõsorban saját körzeti megbízott rendõreinkkel a biz-
tonságos környezet kialakítása. Környezetünk további
szépítését, látom szükségesnek, valamint a sportolási
lehetõségek növelését.

5. körzet

Jakab Mariann

Jakab Mariann vagyok, férjemmel, dr. Horváth
Bánkkal, aki állatorvos a városban 2007-ben
költöztünk Kerepesre. Közgazdász diplomámat
spanyol szakfordító tolmács, szakdiplomácia,
valamint marketing mester szakon szereztem.
Angolul, spanyolul beszélek, jelenleg németül tanu-
lok. Fõként multinacionális cégeknél dolgoztam, az
elmúlt években pedig projekteket vezettem több
európai és afrikai országban. Úgy érzem szakmai
múltam, nyitott szemléletem és lendületességem
hozzájárulhatna Kerepes további fejlõdéséhez, uniós
és egyéb pályázatokon való sikeres szerepléséhez.
Kisgyerekes anyukaként fontosnak tartom, hogy
Kerepes élhetõ, és családbarát település legyen, mely
képes megtartani és idevonzani a fiatalokat is.
Képviselõként ezeknek a céloknak a megvalósulását
mozdítanám elõ.

7. körzet

Liptay Gábor

Régi szilasligeti családban1980-ban születtem.
Dédnagyapámat a helyi iskola igazgatójaként,
nagyapámat tervezõmérnökként ismerhették.
Diplomámat mérnök-informatikusként szereztem,
jelenleg informatikát, logikát és matematikát tanítok.
Több helyi civil szervezet tagjaként és elnökeként
hosszú ideje tevékenykedem a település életében. Jól
ismerem a település problémáit, amiket kitartó
munkával és lelkes csapattal megoldok, ha bizal-
mukkal megtisztelnek. Fontosnak tartom az
emberekkel való napi kapcsolattartást. Az internet
segítségével bármely problémáról azonnal tudomást
szerezhetek és képviselhetem a lakosok érdekeit.
Olyan települést szeretnék kialakítani, amelynek a
fejlõdése látványosan megindult, amely a gyermekem
számára is megõrzi a szilasligeti értékeket.

8. körzet

Bakai Kálmán

Bakai Kálmán vagyok, 1964. április 11-én születtem
Budapesten, itt is szereztem infokommunikációs területen
mûszaki végzettséget. Dolgoztam az ország egyik legnagy-
obb kábeltévé és internet szolgáltatójánál, ahol önállóan
feleltem több településen a kábeltévé és internet zavartalan
mûködéséért. Jelenleg a Pest Megyei Kormányhivatal
Gödöllõi Járási Hivatalában dolgozom, ezen kívül pedig a
kerepesi FIDESZ alelnöke vagyok. 

Kerepesen 25 éve élek. Nõs vagyok, van egy csodálatos
feleségem és két gyönyörû lányom. Az idõsebb idén
szerezte meg jogi diplomáját, jelenleg a
Miniszterelnökségen dolgozik. A fiatalabbik lányom
fotózással foglalkozik.

Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, jövõbeni célom
Kerepes város fejlõdésének továbbvitele, elõsegítése.
Szeretném a keresztény-konzervatív gondolkodásmódot a
képviselõ-testület munkájában is megjeleníteni, illetve
erõsíteni a család, otthon és a munka jegyében.
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1. vk. képviselõjelöltje

Ferenci Lajos vagyok, 1963-
ban Budapesten születtem,
hajógépész technikumi vég-
zettségemet is itt szerez-
tem. 
3 gyermekem van, közel öt
éve élünk Kerepesen. 
Vállalkozásaim több mint
egy évtizede Kerepeshez
kötnek, volt idõszak, hogy
több mint 20 kerepesi
embernek tudtam munkát
adni. Úgy érzem, már
magánemberként is sokat
tudtam tenni a városért, az
élhetõbb környezetünkért. 
- Saját erõforrásaimból,

közel 7 millió forintért
újítottam fel a Szabadság
úton lévõ Szivárvány Óvo-
dát. A gyermekek örömére
és nem a hírnévért segítet-
tem, de a városunk vezeté-
se  még arra sem méltatott,
hogy a kihelyezett táblán
megemlítse az adományo-
mat. 
- Szabadság úton díszkutat
készíttettem, amely az itt
lakók által gondozott szép
virágaival azóta is az arra
járók öröme. 
- Megcsináltattam a futball-
pálya világítását. 
- Kerepes felsõ részének
biztonságért is sokat tet-
tem, mivel kivásároltam az
összeférhetetlen, nemkívá-
natos személyek ingatlanja-
it, ezáltal békésebb és lak-
hatóbb lett környezetünk. 

2. vk. képviselõjelöltje

Pordán Miklós vagyok. 38 éve Kerepesen élek a
családommal. 
A Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki kará-
nak elvégzése után Pest megyei ÁÉV-nél dolgoztam,
majd Gödöllõn lettem építésvezetõ. Szakmai tapasz-
talataimmal két cikluson keresztül képviselõként, az
elmúlt ciklusban pedig a Településfejlesztési Bi-
zottság külsõs tagjaként segítettem Kerepes épülését.
Egy ideig az önkormányzati tulajdonú KFT irányítását
láttam el megbízottként. 
Azt gondolom, hogy a jövõben sokkal nagyobb hang-
súlyt kell fektetnünk ennek a cégnek a mûködtetésére. 
Mérnökként és építészként elsõdlegesen a mûszaki
problémák megoldására kívánok nagy hangsúlyt fek-
tetni a választókörzetemben. 

3.vk. képviselõjelöltje

Záborszky Ede vagyok, 1960-ban születtem
Budapesten. 1999 óta élek Kerepesen, három fiam és
két unokám van. Tanulmányaimat Budapesten
végeztem, jelenleg egyszerû kétkezi munkásként
dolgozom. 
Fõ szenvedélyem a sólyom, a magyarok mitikus
madara. Mára saját sólyomtenyészetem van, nagy
figyelemmel és türelemmel nevelem és tanítom a
madaraimat. A madarak, az állatok, a természet iránti
szeretetembõl és tiszteletembõl fakadóan célom
városunk tisztasága, rendezettsége. 

4. vk. képviselõjelöltje

Palkovics László vagyok,
1966-ban Újpesten szület-
tem. 1979 óta lakom
Kerepesen. Családos
ember vagyok: fiú, büszke
apa és férj, túl az ezüst lako-
dalmon. 
Szakmámat a Gundel Károly
Idegenforgalmi és
Vendéglátóipari Szakkö-
zépiskolában sajátítottam
el, majd a Soós István
Borászati Szakképzõ
Iskolában sommelier
(borszakértõ) végzettséget

szereztem. Jelenleg a
Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal szállodaláncánál
dolgozom szakmai
ellenõrként. 
Néhány évig üzemeltettem
a kerepesi HÉV állomáson
Betyár-tanya néven azt a
halsütöde-kifõzdét, ahol
egy általam meghiúsított
betörési kísérlet után  élet-
veszélyes fenyegetéseket
kaptam. A büntetõ eljárás
az elkövetõk ellen mind a
mai napig folyik. Végül a
fenyegetõzésekbõl a Jobbik,
néhány radikális nemzeti
érzelmû civil szervezet és a
rendõrség folyamatos jelen-
léte miatt nem lett semmi.
Megmutattuk, hogy mi is
össze tudunk fogni! 
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5.vk. képviselõjelöltje

Karacs Gyula vagyok, 1967-ben születtem
Budapesten. Feleségemmel és két fiammal 1998 óta
élünk Kerepesen a Széphegyi részen. Szakmunkás
képesítésem van, jelenleg a BKV-nál dolgozom. 
Ebben az évben most következik a harmadik válasz-
tás. Talán az önkormányzati választás lesz a legfonto-
sabb számunkra, mivel közvetlenül befolyásolja
szûkebb lakókörnyezetünk dolgait, mindennapi élet-
ünket. Kiemelt figyelmet kívánok fordítani a választó-
kerületemben az utak, járdák, vízelvezetés probléma-
körére.

6.vk. képviselõjelöltje

Palócz Attila vagyok, 1965-ben születtem
Budapesten, Angyalföldön. Itt nõttem fel, iskoláimat is
mind a fõvárosban végeztem. 
Sorkatonai szolgálatomat Szentkirályszabadján töltöt-
tem, ahol vegyész végzettségemnek köszönhetõen
tûzszerész lettem. Emiatt megtanultam megfontolt-
nak és türelmesnek lenni. 
Leszerelésem után néhány évvel megnõsültem, azóta
is boldog házasságban élünk. Két gyermekünk van,
egy fiú és egy lány. 15 évvel ezelõtt költöztünk
Szilasligetre a családommal. 
Jelenleg fõállásban egy laboratóriumi diagnosztikával
foglalkozó cég alkalmazásában állok. 

7.vk képviselõjelöltje

Kovács Ernõné, Tünde
vagyok. Több mint 15 éve
élek Szilasligeten. Két gyer-
mekem és három fiúuno-
kám van, akik szintén itt
élnek. 
Közalkalmazottként dolgo-
zom Budapesten egy
fõvárosi szociális intézmény
pénzügyi csoportjában mint
gazdálkodási elõadó és
leltárellenõr. 
Gimnáziumi érettségim és
szakirányú végzettségem
van, de ezenkívül

rendezvényszervezõi képe-
sítéssel is rendelkezem.
Jelenleg az önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának
munkájában veszek részt. 
Pénzügyi szakemberként
elsõsorban a településünk
gazdálkodásának törvényes-
ségét és átláthatóságát kívá-
nom biztosítani. Nem
megengedhetõk az egysze-
mélyi döntések, testületi
jóváhagyások nélküli milliós
pénzkifizetések. 
A település gazdálkodása, a
beruházások során a
mûszaki és pénzügyi szabá-
lyokat mindenképpen be
kell tartani, hogy a korrup-
ciónak még a gyanúja sem
merülhessen fel.

8.vk. képviselõjelöltje

Víg János vagyok, 1962-ben születtem Budapesten.
Párommal és gyermekemmel közel 20 éve élünk
Szilasligeten a megüresedett nagyszülõi házban. Az általá-
nos- és középiskolai tanulmányaimat a fõvárosban végez-
tem, majd Miskolcon szereztem mérnöki diplomát a
Nehézipari Mûszaki Egyetem Önrész szakán. 

A másfél éves sorkatonai szolgálatom alatt Lentiben tar-
talékos parancsnoki képzésben részesültem. Mire leszerel-
tem addigra a kohászat gyakorlatilag megszûnt
Magyarországon, így saját vállalkozást indítottam. 

Barátaimmal ipari alpinista céget alapítottunk. Kétkezi
munkával lépésrõl-lépésre fejlesztettük építõipari, majd
társasházkezelõ cégünket. Jelenleg ennek a vállalkozásnak
az egyik tulajdonosa és vezetõje vagyok. Munkám révén
ismerem mind a vállalkozások nehézségeit mind a bérbõl-,
fizetésbõl élõk problémáit. 



2014. 9. szám • SZEPTEMBER22

V
á
la

sz
tá

s
A „FÜGGETLENEK”

Nagy Anna /Anikó/
vagyok. 1957-ben szület-
tem. 1990-ben nyitottam a
21 évig üzemelõ „ANIKÓ
ABC”-t. 2010-tõl képviselõ-
ként is, sok mindent tettem
Kerepesért és a válasz-
tóimért. Mindezt a saját
pénzembõl, és akaratomból,
mivel polgármester úr javas-
lataimat, szinte minden eset-
ben megtagadta, ignorálta.

Program részlet: A 30-as út, legyen a városhoz és
fõúthoz méltó, térköves járda végig. A Szõlõsor elhanya-
goltságának legyen vége. A Halász u. Árok u. valamint a
Magtár-tér és a 24 lakásos „Névtelen” utca a Szérûs és a
Kert utca, csapadékvíz elevezetését meg kell oldanunk, és
minél elõbb szilárd útburkolattal kell ellátni. Térkõ út és
járdaprogram helyi KHT-s munkájával. Legfontosabbak:
közvilágítás, közbiztonság, közlekedés. A Patkó
Csárdához gyalogátkelõ kell. 

Ha Önök Springerre és rám szavaznak, úgy sürgõsségi
sorrendben igyekszünk minden kedves lakótársunk legna-
gyobb megelégedésére tenni városunkért.

Tel: 06-20-2274633 nagy@kerepesiek.hu

Tisztelettel: Nagy Anna
független képviselõjelölt

Burger István vagyok.
15 éve itt élek Kerepesen.
Nyugdíjas és szívesen fog-
lalkozom a helyi politiká-
val. Míg mások ügyesen
gazdálkodva jó dönté-
sekkel, látványosan fejlõd-
tek, nálunk csak a helyi
bûnözés fejõdött ki és lát-
szatintézkedések. A ren-
det be nem tartók miatt,
jó ötletnek tartom, a 24
órás közterület felügye-
letet. Legyen végre Polgárõrség és sürgõs a kamerák
kiépítése. A sok burkolt út elkészülhetett volna, ez örök
probléma ma is.

A helyi közlekedés sincs évek óta rendben. Kisebb
autóbuszokkal, rendszeres sûrûbb járatok kellenek hétvé-
gén is. Ezek a korházhoz és az AUCHAN bevásárló
központhoz is mennének, az Õ támogatásukkal. Régi terv
és többek kérése ez: Hév megálló a mogyoródi úti fény-
sorompónál. A Ring megálló kerüljön közelebb a telepü-
léshez. Szükséges a gyalogos és autólejáró kiépítése,
pályázatból.

Támogatásuk esetén, mint független képviselõ, minden
lakossági felvetésre reagálok.
Tel.: 06-30-7433591 burger@kerepesiek.hu

Tisztelettel: Burger István 
független képviselõjelölt

Gróf János vagyok.
Kerepesen szület-
tem 1947-ben. Szü-
letésemtõl Kere-
pesen élek. 1970-tõl
nyugdíjazásomig vé-
gig Kerepesen dol-
goztam. Megválasz-
tásom esetén azon
vagyok, hogy megol-
dódjon a helyi közle-
kedés Kerepesen.
Drasztikusan növelni
kell a közbiztonságot, megoldani a település egészét
érintõ vízelvezetést. Kell a járdák, és további utak építé-
se, felújítása. Az ipari park létesítésének fontosságát
sürgõsséggel meg kell oldani. Beruházók nélkül nem lesz
elõrelépés. A kultúra és a hagyományok is fontosak
számomra.

A turizmus lehetõségének megteremtése elengedhe-
tetlen. Talán a kerepesi ifjúság részére, mint régen is volt
ismét egy szánkópálya biztosítása segíthetne a nem csak
helyi lakosok ide vonzására is. Jelen pillanatban Kerepes
nem hasonlít egy jól irányított városhoz, ehhez szemlé-
letváltás kell, ezért is indulok képviselõnek, abban a kör-
zetben, melyben élek és melynek jól ismerem a problé-
máit is.
Tel.: 06-20-9940971 grof@kerepesiek.hu

Tisztelettel: Gróf János 
független képviselõjelölt

Lovas András vagyok.
Közel 25 éve
választottuk  e gyönyörû
települést. Hiszem,
hogy nem indukálhat
feszültséget, hogy ki,
mikor települt ide. Mi
választottuk ezt, a
korábban itt élõknek
pedig a felmenõi tették
meg ugyanezt! Mint
angol tanárt ismernek.
Tanítottam Kerepesen,
Kistarcsán, Gödöllõn. A
tanulásban fontos a pon-
tosság, helyesség, ezt igyekeztem átvinni a mindennapok-
ba. 
Ezt tettem eddig: - A Wesselényi utca aszfaltozásakor
elõadtam, hogy a Kodály Zoltán utcaiak által megfizetett
„magánút”, tönkre lett téve a csatornázással…követeljük
az újra aszfaltozást! - Az aszfaltozáskor kértem, hogy árok
is legyen. - SZÓVÁ TETTEM: a HÉV-rõl hazafelé gödrös,
sáros úton botorkálunk, sürgõsen kell aszfaltozni. -
Javaslatomra szemétkosarak elhelyezése történt, folytat-
nám a központi helyeken túlra is! NYITOTT SZEMMEL,
TETTRE KÉSZ SZÍVVEL SZERETNÉK KÖRNYEZETEM
KÉPVISELÕJE LENNI, VÁROSUNK ÉRDEKÉBEN!
Tel:06-20-8863306 lovas@kerepesiek.hu

Tisztelettel: Lovas András 
független képviselõjelölt
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Ungi Edina vagyok.
Férjezett, egy lány
édesanyja. Csalá-
dom generációk óta
kerepesi. Diplomáim
mûszaki területûek.
Országos gazdasági
társaságot vezetek
10 éve.

P r o g r a m o m
részei címszavakban:
A vállalkozók kor-
rekt képviselete,
iparterület fejlesztés, kistérségi kapcsolat újrafelvétel. Új
és jó szociális szemlélet. Együttmûködés Kistarcsával, a
határos területek, közbiztonság, tisztaság terén is.
Pályázatok közös részvétellel. A polgárõrség támogatása:
gépjármûvek, eszközök, kamerarendszer. Egész évben
biztonságos, járható használható, gépjármûbarát utak,
kerékpárutak. Lakossági és Önkormányzati illegális sze-
métlerakás megszüntetése. Ifjúsági klub, sportpálya
felnõtt játszótér, városi zenekarok, önkéntes tûzoltóság,
múzeum, nemzetiségek háza létrehozása. Turizmusfej-
lesztés, kiállítások, kultúrcsoportok támogatása. 8 éve
tevékenyen részt veszek a Kerepesi Vállalkozók
Egyesületében kiknek ajánlásával kérem szavazataikat.
Tel:06-20/9940971 ungi@kerepesiek.hu

Tisztelettel: Ungi Edina 
független képviselôjelölt

Magyar János vagyok.
2005 óta lakok kerepesen.
Feleségül vettem a világ
legjobb és legszebb
asszonyát! Rádiómûsort
vezetek a Kerepes
Rádióban. Az elmúlt 4
évben gyakorlatilag nincs
kirívó fejlõdés Kerepesen!
Persze, lettek emlékmûvek
állítva, szép utcanév táblák.
Ez jó! De kell?

Az adófizetõk pénzét
értelmesebben lehetne
kiadni. Pl. járdákra, hogy ne
a sárban gyalogoljunk, vízelvezetõkre, hogy ne
legyenek mûtavak a kertekben és ne kelljen kisebb
folyón átkelni egy kiadós esõzés után! Gyerekeknek
játszótér, kalandpark, tiniknek gördeszka pálya, és
még sorolhatnám, mennyi helyre fel lehetne használ-
ni a kidobott pénzeket! A most épülõ autóút zaja
ellen fellépek. Én a választókért indulok és szeretnék
dolgozni. Magam és tudásom adom!

A BKV-nál dolgozok 24 éve, a forgalom területén
tevékenykedem a mai napig! Ezért is választottam a
közlekedési tematikát. Mindent ÖNÖKKEL
KÖZÖSEN!

Tel.: 06-20-463-1812 magyar@kerepesiek.hu
Tisztelettel: Magyar János 
független képviselõ jelölt

Rákos Anna vagyok.
9. éve kötõdöm
Szilasligethez, ahol élek.
Vállalkozóként dolgo-
zom 25 éve, marketing,
pályázati tanácsadó
területeken. Jelenleg
egészségügyi szolgálta-
tások és tanácsadás
terén. Fontosnak tar-
tom: közösségépítést,
közösségi terek létre-
hozását, a meglévõ
helyszínek jobb kihasz-
nálását vállalkozások támogatását, fejlesztését, munkahely-
teremtést — új tevékenységek kialakításával, mun-
kakeresõk esélynövelésével, átképzéssel, tanácsadással,
eszközökkel fiatalok életkezdésének támogatásával, meg-
tartásukat, idevonzásukat. A szemetesek kihelyezése, lom-
talanítás helyreállítása, olcsó szemétszállítás, turisztikai
programok kidolgozása. Pályázati tanácsadó tapasztala-
tom, kapcsolataim felhasználásával, több uniós és egyéb
forrást nyerni. 

Mint független képviselõ, a pártokra jellemzõ kötelezõ
vélemény és cselekvési kényszer nélkül szeretném a kör-
zetem lakóit és Kerepes érdekét képviselni.
tel:06-70-558-0944 rakosanna@gmail.com

Tisztelettel: Rákos Anna 
független képviselõ jelölt

Springer Friedrich
vagyok. Mint tudják,
nem kizárólag polgár-
mesterként szeret-
ném szolgálni Kere-
pest és Önöket. 

Sem becsvágy,
sem pénz nem vezér-
el. Minimálbér feletti
fizetésemrõl lemon-
dok a kerepesi cso-
portok, rászorulók és
a kultúra, vagy az
egyház javára.

Havonta más-más kaphatja meg e jövedelmet. Én nem
máshol, hanem itt Kerepesen élek. Önök között. 

Az 5-ös körzet gondjait jól ismerem és érint Barber
tanyám által is, apukám itt élt haláláig. Egy elhanyagolt, de
gyönyörû része Kerepesnek e körzet, hol a Roma kisebb-
ségi gondot is figyelembe kell venni. Van amit elértünk, de
sokkal több kellett volna, és van még számos gond. Elsõ
helyen a közlekedés, utak és a közbiztonság állnak.
Alkalmas vagyok, az Önök érdekeinek képviseletére, szol-
gálatára, csapatmunkára.

Kérem támogatásukat. Kérem kétszeresen is keressék
és válasszák nevem, az ötös körzetben és Springer lesz itt
is: „A jó döntés”
Tel:06-20-9940971 springer@kerepeseiek.hu

Tisztelettel: Springer Friedrich 
független képviselõjelölt
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Kerepesi szülõként boldog
életet, egészséges környezetet,
magas színvonalú szolgáltatá-
sokat, szebb jövõt szeretnénk
szeretteinknek, gyermekeinknek,
unokáinknak. 

Nekünk, helybélieknek Kerepes
az otthonunk. 

Széchenyivel vallom: Magyar-
ország nem volt, hanem lesz! Kerepes jövõjébe vetett
szilárd hitem és meggyõzõdésem szerint ez — az Önkor-
mányzat tiszta, egyenes, megbízható és átlátható
mûködésével kezdõdik. Olyan hely legyünk, ahol kenõpénz,
saját zsebre dolgozás, gerinctelen törtetés nélkül lehet
elõre jutni. A leszakadástól rettegõ polgárok számára
kézzelfogható, valódi esélyt kell, kínáljunk a megmaradás-
ra, a felemelkedésre. Kerepesen egyetlen család, egyedülál-
ló, idõs ember se éljen nélkülözésben! Egyetlen kisgyermek
se nõjön fel éhezve, nyomorogva! Senkinek a feje fölül ne
vihessék el a házát, lakását! 45 évesen, gépészmérnökként,
azt hallom mindenütt, hogy az elmúlt nyolc év elrohant
mellettünk, és a legtöbben a porhintés és az elszalasztott
lehetõségek nagyközségének neveznek minket. Igenis,
örömteli az Európai Unió jóvoltából elkészült intézmények,
közmûvek léte — viszont egy normális városban ezek mind
alapkövetelmények! 

Laukó András Zsolt
az EGYÜTT—MSZP—DK—PM 1.sz. vk képviselõjelöltje

Elsõ szakmám géplakatos,
felsõfokú végzettségem közúti
közlekedés szervezése,
irányítása. Jelenleg egy
útépítõ cégnél dolgozom.
1980-ban Kerepesen alapítot-
tam családot, van két leá-
nyom.

Aktív tagja vagyok Kerepes
közéletének, jó a kapcsolatom több civil szervezettel,
az MSZP helyi szervezetét vezetem. 2006-ban az
önkormányzat, Kulturális-, és Sport Bizottság külsõs
tagja voltam. 

Feladatomnak tekintem a különbözõ nézetû, de
azonos érdekek mentén gondolkozó emberek Kerepes
szolgálatába állítását. Úgy gondolom, a különbözõ
világnézetû, de azonos célok mentén együtt
tevékenykedõk, mint a civilek, mozdítják leginkább
elõre Kerepes Város haladását. Legfõbb célomnak
tekintem az együttes munka örömét minél többekkel
megismertetni. Életre kell kelteni a „Roma” Kulturális
Egyesületet. Szorgalmazom Tájház létrehozását.
Fontosnak tartom az egészséghez és sportoláshoz
kapcsolódó jogok védelmét, érvényesítését. Élhetõ
város legyen Kerepes.

Boros Miklós
az EGYÜTT—MSZP—DK—PM 2.sz. vk képviselõjelöltje

Cseh Gáborné
Együtt—MSZP—DK—PM 3.sz. vk képviselõjelöltje

Közel húsz éve
Kerepest választottuk
otthonunknak férjem-
mel és két lányunkkal.
A család mára 4 unoká-
val gyarapodott.
Kerepes földrajzi elhe-
lyezkedése, a sok zöld,
a csend nagy hatással volt ránk. A 3-as számú
körzetben számtalan feladat maradt el. Ránk vár.

Városközpont, õstermelõi piac, közparkok,
kerepesi Egészségház kialakítása! Szilárd útburkolat-
tal, szegéllyel, vízelvezetéssel ellátni a Tavasz utcába
és a Mogyoródi útba becsatlakozó és az átkötõ
utcákat, rendbe tenni a Szilasligeti utat a HÉV-tõl a
rendelõig. Járdát építeni a Rét utcában, a HÉV-hez.
Alföldi tér egyirányúsírása, a játszótér rendbe-, biz-
tonságosabbá tétele. Hagyományõrzés: csoportok
támogatása, Szoborpark gondozása, a Temetõben a
„Hõsök parkja” kialakítása. 

Mindehhez rendelkezem kellõ empátiával, szak-
mai tapasztalattal, fõiskolai végzettséggel. Érzékeny
vagyok az emberi kiszolgáltatottságra, van bennem
erõ és kitartás, hogy a 3-as körzetben élõk érdekeit
érvényesítsem.

Varga József  
Együtt—MSZP—DK—PM 4.sz. vk képviselõjelöltje

64 éves nyugalmazott
rendõr õrnagy vagyok.
Harminchat éve lakom
Kerepesen,  ugyanennyi
ideig szolgáltam és
védtem a Gödöllõi Járás
polgárait. Az önkor-
mányzati feladatok közül a hozzám közel álló a
közrend és a közbiztonság magas szinten tartása.
Az, hogy amikor dolgozunk, nyugodtak lehessünk a
házunk felõl, és annak, aki gyalog jár a sötétben se
kelljen félnie.

A gondoskodás egész életemet meghatározza.
Átérzem az elesettek, a magukért szót emelni nem
tudók gondjait, látom a hétköznapok mázsás ter-
heit cipelõk mindennapi küzdelmét. Feladatomnak
tekintem ezért, hogy a kerepesiek minden élethely-
zetben szociálisan is az elérhetõ legnagyobb bizton-
ságban legyenek. Kerepesen senkit sem enged-
hetünk emberhez méltatlan életkörülmények közé
kerülni, és senkit sem hagyhatunk tartósan ott.

A mostani helyzetet sok szempontból elfogad-
hatatlannak tartom. A hangzatos ígéretek mögött a
közpénzeket gyakran értelmetlenül és hanyag
módon használják el. Ebben is változást akarunk!
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Németh János 
Együtt—MSZP—DK—PM 5.sz. vk képviselõjelöltje

Kerepesen lakom 60 éve a
Lázár Vilmos utcában.
Életem során voltam
segédmunkás, targonca-
vezetõ, nyugdíjazásomig
a Hazai Fésûsfonó és
Szövõgyárban voltam
mûszakvezetõ.
Ismerem Kerepes minden részét, tudom, hogy mik
a hiányosságok Kerepes Városban. Ismerem az
embereket, tudom, hogy Õk is a megoldásokat
akarják és nem az ellentéteket keresik.
Elsõdleges problémának tartom, hogy nem a kere-
pesi vállalkozók kapják meg a helyi munkákat, ide-
gen cégeknek adja ki az önkormányzat. Ezen
változtatni kell, elõnyben kell részesíteni a helyi
munkáknál a helyi vállalkozásokat. Helyi munkát
helyi vállalkozóknak.
A közhasznú munkában résztvevõ dolgozók létszá-
mát a maximálisra emelném, mert Kerepes
Városban sok tennivaló van a közterületeken.
Munkát — létbiztonságot. Biztonságot! 

Rózsás Erika Erzsébet 
Együtt—MSZP—DK—PM 6.sz. vk képviselõjelöltje

Választások elõtt át kell
gondolnunk, mi jó a település-
nek, mivel javíthatunk jövõjén
és mitõl kell megóvnunk. Az
utóbbi években veszélyes
jelenséget tapasztaltunk,
rendszeresen megjelenõ gyûlöletírásokat,
beszédeket. 10000 fõs településünkön nem szabad
ellentéteket gerjeszteni, közösségben kell gondol-
koznunk. Arra kell büszkének lennünk, amit Kerepes
el tud érni, hiszen itt élünk, azonosulunk ered-
ményeivel, hagyományaival. Az Európai Unió út-,
bölcsõde-, családsegítõ- építési támogatásai is ezt a
megbecsülést jelentik.

Igen, sok megoldandó feladat van: útépítést
szegéllyel, vízelvezetéssel, kapubeállókkal. 

Cselekedjünk, meg kell menteni Kerepes évszáza-
dos hagyományait, nem elegendõ a civilek óriási
munkája, intézményesiteni kell.

Együtt kell mûködnünk, egymásra kell figyelnünk,
segíteni, ahogy tesszük az összefogás jelöltjeiként
is. A családom és én szeretünk itt élni, szívesen dol-
gozom Kerepesért, és ebben támogatni fognak.

Gombkötõ Róbert
Együtt—MSZP—DK—PM 7.sz. vk képviselõjelöltje

Kerepesen 1987-óta
intézem lakótársaim ügyes-
bajos dolgait, hol hivat-
alosan, mint alpolgármester,
képviselõ, vagy éppen
magánemberként. Azért
szeretnék munkálkodni,
hogy Kerepes Város legyen, ne csak nevében.

Felelõs gazdálkodás a közösség pénzével és vagyo-
nával (nem eladni ingatlant 240 millió Ft helyett 100
millióért stb.)

Nem hirdetni nyilvánvaló hazugságokat, abban a
reményben, hogy mindenki feledékeny (pl. „nem
vezettem be új adókat” /Franka Tibor/, miközben
felemelték a kommunális adót 12 ezer Ft-ról 18 ezerre
és az 500 forintos szemétdíjat több mint kétezerre).

Nem hirdetném /Franka/, hogy nem vezettem be új
adókat, miközben felemeltem a kommunális adót 12
ezerrõl 18 ezerre és ötszáz forintos szemétdíjat több
mint kétezerre.

Nem akarom megvédeni Franka polgármestert, de
a képviselõk nélkül nem tudott volna ilyen rosszul tel-
jesíteni, hogy ez többé ne történhessen, kérem,
szavazatukkal támogassák Laukó András Zsolt pol-
gármester jelöltet, és a kerepesi demokraták jelöltjeit.

Molnár János 
Együtt—MSZP—DK—PM 8.sz. vk képviselõjelöltje

68 éves nyugdíjas
közgazdász, 2000. óta élek
Szilasligeten.
Akkor lehet egy település
fejlõdését gyorsítani, ha a
lakók  a feladatok
meghatározásában, a ten-
nivalók megszervezésében,
végrehajtásá ban is részt vesznek. A közös munka
erõsíti a személyes kötõdést, a „MI KEREPESIEK”
érzés létrejötte elhozza a közösen elért fejlõdés
megbecsülését is. 
A legemberibb érzésnek tartom a szolidaritást. A
legszomorúbb az, amikor  beteg, magányos idõs
emberrel találkozom. Mindenkinek éreznie kell:
fontos valakinek,  hogy emlékeire, tapasztalataira  a
körülötte  élõknek szüksége van. Egy rövid  beszél-
getés, egy tányér étel (kóstolóként, hogy meg ne
bántódjék), a boltból egy úttal elhozott kenyér,
takarítószer napokra deríti fel a szomszéd néni
életét. Az idõsgondozás szerintem nemcsak önkor-
mányzati feladat, hanem személyes önbecs-
ülésünknek is  része.
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Kerepesen 1960-ban születtem
azóta Kerepesen élek és tevé-
kenykedek vállalkozóként.

Középiskolai tanulmányomat
Budapesten végeztem, elektro-
nikai szakon. Azóta is folyamatosan
képzem magam. Elvégeztem több
OKJ-iskolát. Munkám során
lehetõségem nyílt nagyon sok tele-
pülésen megfordulni, nagy állami
beruházásokon dolgozni, megis-
merkedni olyan generál
kivitelezõkkel, akikkel a jövõben
akár településünkön is szívesen dol-
goznék együtt.

Fiatal korom óta részt vettem tele-
pülésünk közéletében, aktív szere-
pet vállalok jelenleg is.

1. sz. egyéni
választókörzet

2. sz. egyéni
választókörzet

3. sz. egyéni
választókörzet

4. sz. egyéni
választókörzet

Fatter Mihály
Képviselõjelölt
Szilasligeti Teleház
Közhasznú Egyesület (SZTE)

Képviselõjelölt
Szilasligeti Teleház
Közhasznú Egyesület (SZTE)

Képviselõjelölt
Szilasligeti Teleház
Közhasznú Egyesület (SZTE)

Képviselõjelölt
Szilasligeti Teleház
Közhasznú Egyesület (SZTE)

1965-ben születtem Komádiban. 44 éve
költöztem szüleimmel Kerepesre. 
Budapesten ruhaipariüzemmérnöki dip-
lomát szereztem. A fõiskola elvégzése
után férjhez mentem és megszületett
Gábor fiam. 15 évig tanítottam Gödöllõn
a Madách Imre Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégiumban. Jelenleg a
településünkön mûködõ családi vállalko-
zásban dolgozom. 1998-ban az
önkormányzati választásokon képviselõi man-
dátumot szereztem. 4 évig elnöke voltam az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságnak,
valamint tagja a Szociális és Egészségügyi
Bizottságnak. Tagja voltam a ma már sajnos
nem mûködõ Borostyán Egyesületnek, ahol
lehetõségem nyílt részt venni a település ren-
dezvényeinek szervezésében, lebonyolításá-
ban. A mai napig rendszeresen figyelemmel
követem a Képviselõtestület, valamint a
bizottságok munkáját. 

Megválasztásom esetén az oktatás, a
közmûvelõdés, egészségügy, sport területén
szeretnék tevékenykedni, hogy tovább hasz-
nosíthassam ezeken a területeken szerzett
tudásom, tapasztalatomat a település lakói-
nak érdekében.

Nagy Irén 

1987-ben születtem Kerepestarcsán. Mindig is
Kerepesen éltem szüleimmel, nagyszüleimmel.
Családom több tagja aktívan részt vett a
település közéletében, fejlõdésében. Nagy-
mamám, özv. Fatter Mihályné alapító tagja volt a
Kerepesi Pávakör Egyesületnek. Édesanyám
1998-ban önkormányzati képviselõ lett, az okta-
tás és kultúra területén tevékenykedett, mint
pedagógus. Sporttagozatos iskolába jártam,
versenyszerûen úsztam, a kistarcsai Triatlon
Egyesület tagjaként évekig versenyeztem. Tagja vagyok
egy amatõr kispályás focicsapatnak. 2006-ban informati-
ka szakon érettségiztem, majd Gödöllõn a Szent István
Egyetemen hulladékgazdálkodási technológus oklevelet
szereztem. Tanulmányaim során megtapasztaltam, hogy
hazánkban a hulladékgazdálkodás még nagyon kezdet-
leges. Ahhoz, hogy az önkormányzatnak bevételi forrása
legyen, nagyon fontosak az ehhez kapcsolódó nagybe-
ruházások, és a megújuló energiaforrások felhasználása.
Az ebbõl származó bevételek biztosíthatják a település
fejlõdését.
Jelenleg aktív szerepet vállalok a családi vállalkozásunk
munkájában.

Amennyiben elnyerem bizalmukat és megválasztanak, a
település környezetvédelmével és hulladékgazdálkodásá-
val szeretnék foglalkozni, valamint besegíteni a helyi sport
fellendítésében.

Fatter Gábor

Kerepesen 1974-ben születtem, az õseim
is kerepesi származásúak. Tanulmányaimat
a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskolában,
majd a Gate Matematikai,
Számítástechnikai Intézetben folytattam. Képzett
ingatlanszakértõ, személy- és vagyonõr vagyok.
Kerepes 4. számú választókerületének
önkormányzati képviselõjeként indulok a választá-
sokon, a Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület
felkérésére, ahol jelenleg is tevékenykedem. 

Célom, hogy bárki és bármikor felkereshessen a
problémáival, észrevételeivel, és ezeket továbbít-
sam az Önkormányzat felé. A rám bízott
feladatokat, mindig kellõ alapossággal, szorgalom-
mal, becsülettel végeztem el. Édesapához
többször betörtek, (Mezõ utca) ezért személyes
ügyem is a közbiztonság rendbe tétele. A közép-
iskolásoknak szociális munkát szerveznék, amivel
segítenének a rászoruló idõseken (bevásárlás,
kerítésfestés, kert rendbe tétele, stb.)
Megszervezném a hátrányos helyzetû gyermekek
korrepetálását, hogy jobban felzárkózzanak a
tanulásban.

Cserni László
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6. sz. egyéni
választókörzet

5. sz. egyéni
választókörzet

7. sz. egyéni
választókörzet

8. sz. egyéni
választókörzet

Képviselõjelölt
Szilasligeti Teleház
Közhasznú Egyesület (SZTE)

Képviselõjelölt
Szilasligeti Teleház
Közhasznú Egyesület (SZTE)

Képviselõjelölt
Szilasligeti Teleház
Közhasznú Egyesület (SZTE)

Képviselõjelölt
Szilasligeti Teleház
Közhasznú Egyesület (SZTE)

Budapesten 1979-ben születtem. Több mint
4 éve lakom Szilasligeten. Az Árpád fejede-
lem úti Gyors- és Gépíró Szakiskolában
végeztem, 18 éves korom óta dolgozom. 15
évig irodavezetõ beosztásban, jelenleg
üzletvezetõként dolgozom Budapesten.
Jelenleg is képviselõként dolgozom
Kerepesen és tagja vagyok az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottságnak. Ugyan rövid
ideje élek itt, de nagyon megszerettem ezt a nagyon
jó adottságokkal rendelkezõ várost. Mindenképpen
itt szeretnénk családot alapítani a férjemmel.
Többek között e miatt is szeretném, ha hozzá tud-
nék járulni a munkámmal ahhoz, hogy Kerepes sok-
kal családcentrikusabb és élhetõbb város és igazi
közösség legyen!
Szeretném, ha a lakosság megfelelõen tájékoztatva
lenne a számára fontos rendeletekrõl, hírekrõl,
rendezvényekrõl. Szívügyemnek tartom, hogy
Kerepes - többek között - a közterületek megfelelõ
állapotával, illetve a helyi gazdasági feltételek jobbá
tételével is fel tudjon zárkózni az általa hasonló
városok sorába!
Kérem, hogy tiszteljen meg szavazatával, hogy a
következõ ciklusban is az Ön érdekeit tudjam
képviselni egy remélhetõleg változatos
képviselõtestületben!

Lestiné Pap Anikó

Budapesten 1981-ben születtem, tradicio-
nális Szilasligeti családból származom, ahol
az elsõ szülött fiú apja nevét viseli. Ennek
következtében fontosak számomra a régi
értékek és a hagyományok megõrzése.
Mindemellett úgy gondolom, a fejlõdés
kulcsa a régi értékek megtartása mellett
nyitni az új dolgok felé is.
A Sólyom utcában lakom, mérnök informatikus
végzetséggel rendelkezem. Munkám során
megtapasztaltam, nehéz a fejlõdéshez,
megújuláshoz vezetõ út, de a végeredmény
magáért beszél. Hiszem, hogy nem kell sutba
dobni a már bevált módszereket ahhoz, hogy
városunk lendületesebb és modernebb lehessen.
Tõsgyökeres Szilasligetiként szívemhez nõtt a
település és készen állok arra, hogy pártoktól füg-
getlenül aktívan részt vegyek a város fellendítésé-
ben. Azt szeretném elérni, hogy valódi kertváros-
sá alakuljon ez a településrész.
Olyan képviselõ kívánok lenni, akit bármikor fel-
kereshetnek, aki megoldást talál, érvényt szerez
kéréseiknek, észrevételeiknek. Ígérgetés helyett
képviselni szeretném Önöket
Bizalmukat megszolgálom.
A jövõmet is itt képzelem el: „Együtt
Városunkért”.

Farkas Ferenc

Lokálpatriótaként Szilasliget fejlesztése
az egyik fontos része az életemnek.
Abban kívánok közösségi munkát vállal-
ni, hogy mindenki számára élhetõ,
barátságos otthont varázsoljunk
lakóhelyünkbõl. Tizenkét éve, a Szilasligeti
Teleház Egyesület megalakulása óta foglalko-
zom közügyekkel. Konkrét elképzeléseim van-
nak arról, mit, miért és hogyan tegyük.
Közigazgatásilag várossá váltunk, ám több
területen még mindig elmaradást tapasztalunk
a hétköznapokban. Ilyen a földutak siralmas
állapota, a csapadékvíz elvezetésének hiánya.
Gazdasági, gazdálkodási és környezetvédelmi
területen jelentõs lemaradást kell felszámol-
nunk. Szemléletváltásra van szükség! Valódi
fejlõdés — szakemberekkel elõkészített fejleszté-
si tervek és beruházás. Mindehhez józan ésszel
készített gazdasági programot kínálok Önnek
és az itt élõknek
Szilasliget, ahogyan a neve is utal rá, liget.
Közös zöldterületeinket jobban megbecsülni,
mindannyiunk érdeke. Ebben kérem támogatá-
sát a Szilasligeti Teleház Egyesület jelöltjeként.

Labancz József 

Jászberényben 1979-ben születtem.
Családommal 1979 óta élek Szilasligeten a
Kiss József utcában. Végzetségem kereske-
delmi technikus és pénzügyi-számviteli sza-
kügyintézõ. Szeretek emberekkel foglalkoz-
ni, több mint 10 éve a kereskedelemben
dolgozom.
Sokáig Budapesthez kötött a munkám, így
kimaradtam a helyi közösségi életbõl. Két
éve a szilasligeti COOP üzletben pénztárosként
helyezkedtem el. 
Nap, mint nap találkozom az ittélõkkel, akikkel a
beszélgetéseink során sokszor szóba kerülnek a
lakóhelyünkön felmerülõ problémák, sérelmek,
ritkább esetben ugyan, de a sikerek és örömök is.
Hiszem, hogy a fiatalok lendületét kamatoztatva
és az idõsebbek tapasztalatát meghallgatva
sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb
körülményeket tudnánk teremteni városunkban.
Fontosnak tartom, hogy a helyi ügyeket
párbeszéd útján, politikai hovatartozástól
függetlenül vitassuk meg. Véleményem szerint
ezek a fejlõdés és az elõbbrejutás fontos alapjai.
Örömmel fogadtam el a Szilasligeti Teleház
Közhasznú Egyesület felkérését a képviselõjelölt-
ségre, mert bennük érzem az említett alapokhoz
szükséges támogató hátteret és bizalmat.

Vraskó Elvira 
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A DOLINA SZLOVÁK REGIONÁLIS EGYESÜLET JELÖLTJEI

1. választó körzet
Tarnóczki Lászlóné
született Hovanyecz
Ilona vagyok.

Kerepesen születtem és itt
éltem egész életemben. Jól
ismerem az itt élõ embe-
reket, és engem is jól
ismernek. A közéletben
évtizedek óta részt veszek
elsõsorban a kulturális
tevékenységek vonatkozá-
sában.
Tót származásom révén jelenleg is képviselõ vagyok a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatban.
Édesanyám a Kerepesi Pávakör alapító tagja volt, mely
egyesület életében én is aktív szerepet vállalok, egyrészt
az egyesület elnök-helyettese, másrészt mint lelkes tag.
Képviselõként törekednék a választókerületemben élõk
érdekeit képviselni, az egész települést érintõ kérdések
mellett az itt felmerülõ problémákra megoldást találni.

Célkitûzéseim a választókörömben:
• vízelvezetés megoldása
• szilárd burkolatú utak számának növelése
• Magtár tér területrendezése, a játszótér-közösségi tér
megújítása
• a „gödör” feltöltése, pihenõhely kialakítása
• a két orvosi rendelõ megtartása a jelenlegi helyén, azok
felújítása

2. választó körzet

Kalina Mihályné
vagyok. 

1950-ben születtem. Kétkezi munkás
vagyok. 1967- óta élek Kerepesen. Kerepesi
postásként jártam az egész falut.

Szeretem az embereket, ismerem a baju-
kat, bánatukat.

Szeretnék a 2-es választó körzetben élõ
embereknek segíteni.

Kikérném a véleményüket egyes fontos
szavazás elõtt.

Szeretném ha rám szavaznának!

3. választó körzet
Zombori Hubertné
Az Alföldi utcában szület-
tem, és itt lakom.
Végzettségem: mûvelõdés-
szervezõ, szociális munkás.
A Pávakör vezetõje, a
Kerepesi Szlovák Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnök-
helyettese, az Értéktár
Bizottság tagja vagyok.

A gyökereimben van
Kere-pes, 1680 óta élnek itt az õseim. „Itt vagyok ott-
hon”.

Megválasztásommal olyan képviselõ kerülne be a tes-
tületbe, akinek van helyismerete, és van cselekvõ múltja.
Nem vagyok pártkatona, így nem felsõbb utasításra,
hanem a közösség véleményét kikérve szavaznék. Úgy
érzem, meg kell védenünk Kerepes lakosságát a rossz
döntésektõl (pl. a városközpont, benne a központosított
orvosi rendelõ és a Polgármesteri Hivatal Szilasligetre
történõ átvitele).
Eddigi eredményeim:
• A volt mûvelõdési ház (most családsegítõ) udvar lebe-
tonozásának, és az épülethez nyitott fészer hozzáépítésé-
nek ötlete, szervezése; megvalósításában való részvétel.
• A 3-as körzethez tartozó utcarészek csatornázásának
kezdeményezõje és szervezõje voltam.
• A Polgármesteri Hivatal Szilasligetre történõ áthelyezés
elleni 2004. évi népszavazás kezdeményezõje voltam.

4. választó körzet

Pecsenyiczki
Mihályné
született 
Kiszel Teréz
vagyok. 
1950-ben szület-
tem a Mezõ ut-
cában. 1968-ban
férjhez mentem,
és akkor költöz-
tem a Szabadság
út 116-ba. Két
fiam van.

Mint tõsgyökeres kerepesi lakos, szeretnék
képviselõ lenni a 4-es körzetben. A Dolina
Szlovák Regionális Egyesület jelölt és indí-
tott. Vállaltam, mert tisztában vagyok az
itt élõ emberek gondjaival, és szeretnék
segíteni megoldani azokat. 
A Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör
Egyesület tagja vagyok.
Azért szeretnék képviselõ lenni, mert így
az Önök érdekeit is tudnám képviselni.

Szavazzanak rám!
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FÜGGETLEN KÉPVISELŐJELÖLTEK

7. választó körzet
Hodbabni János va-
gyok 1979-ben szület-
tem Kerepestarcsán.
Érettségizett szak-
munkásként dolgo-
zom. Szilasligeten
élek a családommal. 
Életem során fontos-
nak tartottam a hagyo-
mányok õrzését. En-
nek tudatában neve-
lem 2 gyermekemet, akik a Kisvirág tánc-
csoportban táncolnak. A Kerepesi Hagyo-
mányõrzõ Pávakör Egyesület tagja
vagyok.
Motivációm: tiszta szívvel és õszinteséggel
képviselni a 7. számú választókörzetben
élõket és az egész települést.
Megoldandó feladatok: 
• Park, parkosítás, fák ültetése, 
• Hagyományok, több kulturális programok

Szilasligeten
• HÉV megálló környékének rendbetétele
• Parkolók kialakítása
• Játszótér rendbetétele, bõvítése
• Utak járdák építése

Véber Gábor „független”
képviselõjelölt
1. sz. választókerület
Kerepesen születtem 1954-ben. Apám és nagyapám
a község kovácsai voltak 70 éven át. 1973-tól ’90-ig
Verseg, Domony és Kerepes Mûvelõdési Házait
vezettem. 1981-ben tengerésznek álltam és 4 éven
át hajóztam Közel-Kelet, Szingapúr, Malajzia,
Thaiföld, Indonézia kikötõit járva. Voltam hajó-
pincér és mostam a fedélzetet — viszont láthattam,
hogyan élnek furcsa emberek távoli országokban...

’89-ben újra lett épülete a kerepesi
közmûvelõdésnek, melyet én vezethettem. Újra-
indítottam a Nyudíjas klubot, megalakítottam a Mûvelõdési kört és
Szabadtéri Színpadot építettünk társadalmi munkában. Kétéves idegenfor-
galmi iskolát végeztem ’96-ban. Angol szóbeli után a gödöllõi Királyi Kastély
idegenvezetõje lettem. Nyolcadik éve a kerepesi Mûvelõdési Ház munkatársa
vagyok.

2007-2010-ig képviselõ voltam Franka Tibor „kormányában”, amit ma is egé-
szében vállalni tudok. Lehet, ma még soványka és erõtlen ez a mai „kerepes
város”-ka. Aki ezt nekünk, kerepesieknek az asztalunkra tette, nincs kétségem
felõle, hogy ebbõl KEREPES VÁROST fog csinálni, amit akár irigyelni is fognak.
Ezt semmilyen körülmények között sem szabad elfelejtenünk!

Tisztelt Választó! Egy választáson, egy jelöltnek több szempontból is meg
kell felelnie, melyet most Önnek kell mérlegelni, ráadásul 5 évre. 

Legyen megbízható, elérhetõ - lehetõleg ne csak a szélvédõ mögül. Képben
legyen, mi történik a településen, hol folyik a víz órák óta, és hol nem járható a
járda ilyen-olyan probléma miatt. De az sem árt, ha tudja, hol van a Husztyina
erdõ, Fûtõ, vagy a Siló gödrök, és illik tudni, hogy a Rozmaring utca a
Mogyoródiról nyílik… Ugyanis ilyenekrõl kell majd  „igent”, vagy „nemet” sza-
vazni! Nem hátrány ismerni, hogyan folytak a dolgok 10, 20, vagy 50 évvel
ezelõtt 

Ha programomat és eddigi tevékenységemet támogatni kívánja, akkor neve-
met a tabella végén jelölheti. Programomat hely hiányában szórólapon jut-
tatom el ! 

Tisztelettel Véber Gábor

Tisztelt Kerepes
város lakói!

Dinka János
vagyok,
a 3. körzet független
képviselõ jelöltje

1955-ben Kerepesen
születtem, szüleim,
3. generációs nagy-
szüleim is itt éltek.

1975-ben a Bánki Donát Szakmunkásképzõ
iskolában autószerelõként végeztem.

Vállalkozóként gumiszereléssel, szennyvízszállí-
tással, földmunkákkal foglalkoztam.

Több évtizedes építõipari tapasztalattal rendel-
kezem, többek között  részt vettem a Ferihegyi
Repülõtér és a kerepestarcsai Flór Ferenc Kórház
építése során.

1975-ben szereztem jogosítványt, azóta saját
hibás balesetem nem történt, 9 éve a BKV-nál
autóbuszvezetõ vagyok.

Jól ismerem Kerepes területének helyi adottsá-
gait.

Programomat eddigi munkásságomra és
tapasztalataimra alapozva képzelem el, érintett
témák: közlekedés, munkahelyproblémák megol-
dása, közbiztonság, szórakozási lehetõségek és az
egyéb felmerülõ problémák megoldása a lakosság
együttmûködésével.

Éljen ÖN is a döntés jogával, szavazzon biza-
lommal!

7. körzet
Rozsnyai Sándor
Független képviselõjelölt
Szilasligeten lakom, 1959-tõl
élek a településen, 21 évet
tanítottam a helyi iskolában,
végzettségem okl. tanító.
Tagja voltam 12 éven
keresztül képviselõ-testület-
nek. Dolgoztam az Oktatási
és Pénzügyi bizottságokban.

Ez idõ alatt többek között
társadalmi munkában 75
szülõvel megépítettük a
tornaterem öltözõit.
Alapítvány keretein belül
eszközöket vásároltunk az
orvosi rendelõkbe, iskolákba, óvodákba, a zeneiskolába.
Minden szombaton, 13 éven keresztül fazekas szakkört,
kiállításokat szerveztünk. Együtt alkottunk a gyerekekkel,
amit szívesen újra szerveznék. 

Amennyiben képviselõvé választanak, bármikor meg-
kereshetnek panaszukkal, ügyes-bajos dolgaikkal. Segítek
a hivatalos ügyintézésben is. Elérhetõségemet nyilvánossá
teszem, fogadóórát tartok és beszámolok a településen
történtekrõl. Elõttem nem lesznek titkok se tabu téma.

Célom, hogy a törvény elõtt mindenki egyenlõ legyen.
Szûnjön meg a kialakult csókos rendszer. A temetkezés a
többi településhez képest drága, sokszor az elhantolás
helyett más szó jut az emberek eszébe. Gyenge mûszaki
állapotú szegélynélküli utak, amikhez rosszízû lakossági
hozzájárulásokat fizettettek be. Ezen kívánok változtatni.
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Válasz Springer Fridrichnek

Ugrójani újságjában megjelent egy kép, amely azt sugallja,
hogy a kampányukban én is velük vagyok. A képen, ami egy
névnapi összejövetelen készült, valóban látható vagyok. A kép
azonban nem kampány céljára készült, sõt kifejezetten kér-
tem, hogy erre ne legyen felhasználva.

Azt írod Jani, függetlenek vagytok. Papíron igen. A jelöltek
között viszont nem tudtam egyetlen jobboldali érzelmû
embert sem felismerni. Természetesen a demokráciában ez
nem bûn. Én viszont a rendszerváltás óta elkötelezett
Fideszes választó vagyok. Kerepesi FIDESZ-KDNP tagja
vagyok alapítóként 2005 óta. A fent leírtak alapján van valaki,
aki nem tudja, hogy kikre fogok szavazni? 

A helyi FIDESZ-KDNP választási együttmûködési
szerzõdést kötött Franka Tibor polgármester úrral így a
Fideszes és nem Fideszes választópolgárok is nyugodtan
szavazzanak rá és az ÖSSZEFOGÁS KEREPESÉRT jelölt-
jeire.

Kerepes, 2014-09-04
Ezt javasolja: 

Dr. Barabás Gábor nyugdíjas háziorvos,
Kerepes város díszpolgára

Én megmondtam, 
hogy ne tedd ezt Jani!

Kóbor Tamás vagyok 
a 7. sz. választókörzet 
független képviselõjelöltje

Negyed százada élek itt
Szilasligeten, ebben a kör-
zetben. 

Nyolc éve vagyok
képviselõ. Eddig is megtet-
tem mindent a körzetem,
Szilasliget és Kerepes
fejlõdéséért, amit mutatnak
az elkészült utak, az
óvodabõvítés, a templom felújítása, az állomásnál
készült híd, a játszótér, a bölcsõde és a többi létesít-
mény. 

A nyolc év alatt az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságot vezettem. Úgy érzem, ennek a munká-
nak az is az eredménye, hogy immár negyedszer
tudtunk három elsõ osztályt indítani az iskolában.

Szeretném a következõ ciklusban is ennek a kör-
zetnek az érdekeit képviselni, kérem, hogy szavazza-
nak a megszerzett tudásra, a tapasztalatra, amit
szeretnék a jövõben is kamatoztatni.

Ehhez kérem a választópolgárok szavazatban
megnyilvánuló támogatását.
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KEREPESI VÉLEMÉNY

Szokás szerint a hónap utolsó
hétfõjére hívta össze a képviselõ-
testület ülését Franka Tibor polgár-
mester, ebben a választási ciklusban
utoljára. Bár ezen az ülés is komoly
döntések születtek, összesen 23
napirendi ügyet vitattak meg és
döntöttek el a képviselõk, azonban
az elején és a végén ünnepélyes pil-
lanatoknak lehettünk a tanúi.

Polgármester úr meghívta
Kerepes korábbi polgármestereit,
mert mint elmondta, a jelenlegi
eredmények, a lendületes fejlõdés
mellett illik vissza is tekinteni,
megköszönni az elõdök munkáját,
amit alapnak tekinthetünk. Jelen volt

az ülésen Rapavi József és Tóth
Lajos, akiknek a képviselõk és ven-
dégek jelenlétében a kézfogáson túl
egy-egy emléklappal köszönte meg a
településért végzett korábbi tevé-
kenységüket. Bók Károlyt sajnos egy
váratlan feladat akadályozta meg a
személyes jelenlétben, neki jegyzõ
úr adja majd át az ízléses emléklapot.

Ugyancsak gratulált és emlékér-
met adott át polgármester úr
Szerekován Jánosnak, a közsé-
günkben élõ híres operaénekesnek,
aki énekmûvészi eredményeiért egy
nappal korábban vette át állami elis-
merésként a Simándy József
Emlékérmet. 

Polgármester úr gratulált a
meghívott Boros Petrának és
edzõjének, Nagy Lajosnak is. A 17
éves leány szeptemberben lett ifjú-
sági kick-box világbajnok, ezzel is
érdemeket szerezve Kerepes váro-
sának. A város nevében a világbajno-
kot 100.000 Ft sporttámogatásban
részesítettek.

Az ülés befejezõdésénél elbú-
csúztak egymástól a képviselõk, az
ismételten jelöltnek indulóknak
választási sikereket kívántak, majd
egy közös fénykép készült a jelenlegi
testületrõl, akik közül ezen az ülésen
Nagy Anna hiányzott, õ ezért nincs a
fényképen.

Az utolsó képviselõ-testületi ülés

Tóth Lajos átveszi az ajándékot Boros Petra, Nagy Lajos, 
Rapavi József, Szerekován János és 

Tóth Lajos az elsô sorban


