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Emlékképek:
Ismét emlékeimben kotorásztam. Igen, volt, amikor a polgármester is tán „ember” volt
(azt hiszem), de nem volt még
polgármester. Kampány ideje volt
2006-ban, mikor „hangos autó”
szólt az éterben és Ígérte a fellendülést: Hollandia, Patak utca
elkerülô útépítés, Széphegy - buszközlekedés, közbiztonság, Munkát
a cigányoknak, ha kell erôszakkal!
A „polgármesteri csapat” a
választások elôtt fôzôversenyen

A kerepesi közelmúlt 8 évének néhány képével
kutatok emlékeimben, mielôtt az idô megszépítené
azokat, és ahogy a sláger is mondja
„Csak a szépre emlékezem…” Nos, emlékezzünk
csak a történésekre, ahogy azok voltak.
helyezést ért el a csülkös, tárkonyos fôztjével. Görgényi Erzsikével Én is szorgoskodtam az
elôkészületekben, Bók polgármester, hagyta nyerni az akkor ellenzéki Franka csapatot. Még díjat is
kapott. Vajon, ha én fôznék ma
valahol, nyerhetnék-e?
Egy új kép villan be: a kerepesi
„II. Rockfesztivál” a rádiónk udva-

Ideje a lényegre térni

Az akkor még igazságügyi miniszter Navracsics Tibort tájékoztattam
Kerepes közbiztonságáról

Elôzô számokban megkezdtem
a „sárba tiprás helyett a városunkhoz méltó módon” lényegre térést
és kampányolást. Ez pedig kérem,
csak egyre keményebb lesz. „Én
csak azt mondom, Pelikán elvtárs, a nemzetközi helyzet egyre
fokozódik. Ugye, Virág elvtárs
megmondta: „A torkánál ragadta meg a kérdést Pelikán elvtárs.”
Ô pedig csak tudta, közel volt a
tûzhöz. Azaz Bástya elvtárshoz.
A kerepesi bástyák megremegni
látszanak. Már nem a régi a magyar narancs sem. Citromízû még
a banán is, mert unja már sok
mindenki. De mit is lehet tenni
itt Kerepesen? Ki olvassa a Való
Véleményt és hallgatja a Kerepes
rádiót a 97,1-en? Rengetegen,
szinte mindenki. Kerepes egyetlen
autentikus és szórakoztató rádiója
nem csak zenél, hanem bizony
van ám ott sok minden, ami
nem fér bele a helyi közpénzen

kiadott kerepesi sajtóba. Talán a
kampány program is érinti a rádiót? Igen, azt és a többi helyi
médiát is. Kell egy felelôs, aki az
Internetet, a rádiót és helyi sajtót
összefogja. Informálja a TV-t és
persze a kultúráról is beszámol,
nem csak helyi szinten. Egy olyan
sajtós, aki szóvivô és teljes embert
igénylô munkával, a plakátoktól
az önkormányzati beszámolóig,
mindent ki tud kommunikálni.
Ôszintén és nem kiskorúnak nézve
a lakosságot. Közölni kell minden
hírt. Ezen felül a polgármesteri és
képviselôi fogadóórák, nem személyi jogokat sértô részekkel, a
rádióban élô adásban zajlanának.
A testületi üléseket, közvetítené a
rádió és az Interneten, web kamerán is követhetô lenne, élôben. A
Szilas-TV, összefoglaló formájában
adná. Természetes támogatásért.
(folytatás a 11. oldalon)

rán. Ki rendezte? Hát én. Majd a
Tibi bevillan és bájolog, barátkozik
mindenkivel, nôt simogat, embert
ölelget, beszél és gyôzködik.
Ebbôl fejlôdött ki késôbb a
szilasi fesztivál, csak lassan kimaradt a rádiónk belôle. Az
elsôn még kellet a hangosítás,
konferálás, de utána jöttek a
„csókosok”.

Varga Gyula Mûvház igazgató
urat ma Vecsés jobban megbecsüli. Nekünk nem volt elég jó. Karácsonykor gyermeke születésekor
Kirúgta a POLGÁRMESTERJENÔ a
polgártibi. Gyula, ma több ezer fôs
káposzta fesztivált rendez Vecsésnek. Képen bevillan az oktatásikulturális-összefogás-kerepesértegyesületes-exelnök Kóbor Tamás, aki kiállhatott volna érte.
(folytatás a 4. oldalon)

Nos, ha én lennék
a polgármester
Bizony, amíg úgy nem érzem, hogy nem
hoztam rendbe mindent, amit elterveztem, lemondanék a fizetésem minimálbér
feletti részérôl. Azt a havi több mint
200.000 Ft körüli összeget, a kerepesnek
ajánlanám fel. Minden hónapban, másmás kerepesi kultúrcsoport, nyugdíjasklub
kaphatná meg.
Hisz van: Aranyesô, Együtt Egymásért,
Lila Akác, Nyuszi színjátszó csoport, Pávakör, Stammtisch, Székelykör, stb. Támogatnám belôle még, a helyi egyházakat,
Springer F.
a közbiztonságot és a rászorulókat. Nem
lennék szociálisan érzéketlen. Nem cserélném 1 millió forintért le
elôdöm bútorát újra. Egy számítógép viszont lenne az asztalomon,
amit használnék is. Helyre állítanám a közlekedést, a buszjáratot.
Széphegyen és kisebb utcákba is járhatna a busz, és a szilasi hévhez
is. Az Auchanhoz és az Aquaparkhoz is járna idôszakosan. (Ha lehet
az ô támogatásukkal) Legalább heti 2- alkalommal a kórházig is
közlekedhetne naponta többször. De mindenekelôtt a közbiztonság
javítása a legfontosabb. Addig nem jön ide tisztességes beruházó,
amíg ilyen a rend Kerepesen. Sôt a lakók is elköltôznek, ha tudnak. A pénz szereti a nyugalmat, mondják. Utak, járdák, közterület
állapota és a hó eltakarítás megoldása elsôdlegesek, a zászlókkal
és a szobrokkal szemben. Rendezvények legyenek színvonalasak, de
olcsóbbak és ne 6 millió forintos „kampányfesztiválok” mint idén
lesz. Állandó szabadtéri színpad kell, az alkalmankénti félmilliós bérlés
helyett és egy rendezvénytér a Templom utca végére, a búcsúhoz,
és a fesztiválokhoz. Helyi zenekarok és technikusok elônyben.
A közvilágítás MINDEN utcában kötelezô! Kóbor ebek, nem
veszélyeztethetik a lakosokat.
Fô a munkahelyteremtés, az ipari park létrehozása, az új és a
régi helyi vállalkozások segítése, akár adómérsékléssel is.
De, én nem vagyok polgármester, így csak bírálni tudom azokat,
akik nem úgy teszik, ahogy én tenném. Nem tartják be ígéretüket,
ami elvárható lenne. Természetesen, akinek nem inge, ne vegye
magára, de akirôl szól, öltözködjön már fel végre!
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A hónap idézete:
A Két Faluért Egyesület a mai ÖKE elôdje volt. Bokor Béla bácsi írta a választások után már 2007 márciusában:
„Jó lenne, ha ez az Egyesület nem csak formailag létezne, hanem továbbra is támogatást adna a pozícióba
került személyeknek a feladatok megoldásában, a hiányosságok feltárásában és a településen élôk korrekt tájékoztatásában.”

olvasói levél

Egy betörés története
Ugyanúgy kezdôdött a nap,
mint máskor. Semmi különös
nem történt. A szilasligeti úti
lakóházat bezárta és elindult
autójával otthonról Erika, ki jó
ismerôsöm, barátnôm. Nem is
gondolt rá, nem is gondolhatta milyen meglepetésben lesz
része, mikor haza ér délután.
Pedig annyit hallani mindenféle
bûnözésrôl itt Kerepesen, de
az emberek nem hiszik el, míg
nem velük történik meg. Erika
haza érve sem a szemének, sem
a világnak nem akart elhinni
mi történt. Lakását kirámolták,
szétdobáltak mindent és egybôl
az ékszeri és a készpénz után
nézett. De már hiába, sok egyéb
értékkel együtt ez is eltûnt. A
kesztyûs bûnözôk még a 3,5-ös

tejet és kacsacombokat is elvitték
a hûtôbôl. A kár, közel 20 millió
körüli. A rendôrség helyszínelôi
este 10-kor is még kutakodtak láb
és kéz – ujjlenyomatok után. Persze, az én barátnôm tombolt és
mindent megmozgatott. Azonnal, maga is akcióba lépett. Látta,
hogy három nap után sem tette
a gödöllôi rendôrség szerinte jól
a dolgát, ezért ismerôs rendôrök
és a XVI. kerületi barátai is nyomoztak. Elôkerült zálogházból,
innen-onnan ez-az. Egy aranyóra
Kistarcsán a földbôl lett kiásva.
És különbözô helyen a földbe
dugtak el értékeket. A nyomok
a Gyár utcába vezettek és hamar
meg lett a két gyanúsított is
ezután. Ôk már az elôzetesben
várják a vádemelést. Nem intel-

ligenciájukról voltak híresek a
vádlott jelöltek, kik hagytak is
nyomot bôven. Gyanús, ha napi 20-30 ezer forintokat költ

valaki a közértben kerepesen?
Gyanús. Ismerôsöm, már Kerepest is elhagyná szívesen, mert
nem érzi magát biztonságban.

A közbizonytalanság vagy
a közbiztonság érzetünk növekszik?
Beszámoltam elôzô számban
a számtalan bûncselekményrôl,
ami Kerepes városban történik
nap, mint nap. Nincs olyan
nap, hogy 3-4 bûncselekmény
ne történne még akkor is, ha
a rend ôrei próbálnak józan
eszünkre apellálni és bíztatnak
néha, hogy ne tegyünk feljelentést az ügyben. Bizony jól
olvasták. A rendôr nem egyszer,
de rendszeresen ajánlja, de már
nem is nagyon kell ajánlani,
mert a talicska és tyúklopások
ügyeit nem is jelentik be a lakók. Persze a helyzetet, mint
egy képletet levezetve eljutunk
a kerepesi statisztikák jó kimutatásaihoz. Igen és mi történik, ha
jó a statisztika? Nincs bûnözés
Kerepen. Tehát folytatom képlet levezetésem matematikába
váltva. Ha csökkenô tendencia

kimutatható, akkor a vezetôk dicséretbe részesítik a közrendôrt,
sôt némelyeket elôléptetik és
elhagyhatja Kerepest. Örömmel
megy nyomozónak Gödöllôre.
A rendôrségi vezetôk eddig ugródeszkának nézték a kistarcsai
ôrsöt, ahonnan elôléphettek. Valljuk be igazuk volt, ki akarna pár
rendôrjárôrrel 4-5 települést ellátni. Fôleg, ha bûnözés is ilyen, mint
itt. Igaz a statisztika valóban azt
mutatja legalább emberélet elleni
cselekmény nem jellemzô nálunk.
Még nem. A drogozás rohamosan
nôtt, szinte a semmibôl. Fôleg
a szegényebb rétegeket érinti és
ez egyenes arányban gerjeszti a
bûnözést is. Közben a statisztika
javul, de legalább is stagnál és
hasonló a helyzet más településeken is. Mindig utáltam, ha
arra hivatkoztak a kormányok,
még az átkosban is, hogy: „De
nézzük meg a lengyeleket, románokat. Ehhez képest nálunk milyen jó”. Nem, nem érdekel más.
(Idôközben nézzük meg most.) De
most nem az életszínvonal, hanem a bûnözés terén sem érdekel,
hogy Domony vagy Mátészalka
milyen. Az érdekel nekem miért
nem jó. Miért nem mehetek nyugodtan nyaralni és retteghetünk,
hogy betörnek, lopnak-e nálunk. A
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SZEM mozgalom alakulóban van,
Szomszédok Egymásért Mozgalom. Errôl, cikkben beszámolunk a
következô számban. Minden alkalmat, lehetôséget meg kell ragadni,
hogy javuljon a közbiztonság és a
biztonságérzetünk. Magad uram,
ha nincs szolgád - mondja a mondás. Segíts magadon… stb. De
Kamera (ami még mindig nincs,
mert nem tudtak megegyezni.
Pedig van keret rá és jól le lehet
zsírozva minden. Pályázaton nyertük. Biztos, így jobban is csúszik a
pénz, (nem arra gondolok, amire
Ön) az Önkormányzat kasszájába.
Nem számít itt már a kamera sem,
bankrablók is sí maszkban lopnak.
És ha beazonosítják a „Jóskát”
akkor mi van? A bíróság kiengedi még aznap. A bûnmegelôzés
fontossága sem elhanyagolható.
Ez már nemcsak önkormányzati
feladat. Ismételni nem akarom önmagam: POLGÁRÔRSÉG támogatása, közös akciók a rendôreinkkel
és a bevezetése a 2- akár 3
mûszakos közterületes munkának,
még a hétvégén is! Nincs rá pénz?
Nincs, aki elvállalja? Ez nem lehet
kifogás. Testületi ülésen mindig
elhangzik: A kasszában 100 millió
forintunk van, kiváló a gazdálkodásunk és a bank szerint is
nagyon jó adós Kerepes. Hajrá!

Szobor, kovácsoltvas utcatáblák,
Csik zenekar, 6 milliós rendezvények, kampányújság közpénzen,
fizetésemelések + költségtérítések a vezetôknek és milliós OXydíszcserjefák. Ez kell nekünk. És
mint a viccben: Nálunk nem csak
az Antilop. Nálunk mindenki lop.
Ezek után, aki mégis a jelenlegi
„Nagy Fehérre és az Ô rugókezû
huszáraira” szavaz, ám tegye. Én
csak azért indulok el a megmérettetésen, hogy vége legyen a
mutyinak, a józanész gyôzzön és
Kerepes fejlôdhessen. Mert mindenre van megoldás, még ha fáj
is megtenni néha.
- Springer Friss infó:
Ismét újabb hír, a Szilas utcai
majd’ 20 milliós betörés áldozatának autójából most épp a
táskáját lopták ki a háza elôtt. Jó
hír, hogy a betörés tettesei már
börtönben, elôzetesben vannak.
Egyikük azt beszélik Vácon, a
másik állítólag Baracskán. Van,
ami megkerült az ékszerekbôl, de
csak töredéke a lopott értéknek. A
Szabadság úti cukrászdába is, rövid idô alatt kétszer is bementek
az elvetemült köztünk élô tolvajok. A „fagyiskocsi aksiját” már
kétszer vitték el, 2x70 ezerért.
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A hónap idézete:

„Kerepesen egyre többen úgy érzik – hála Istennek – hogy jobb a légkör, tisztább a levegô és tisztább a szó.
Nem hazudunk, nem leplezünk, nem beszélünk mellé. Ezt mindazok tapasztalhatták, akik a Hivatalt felkeresték.”
(Franka T. 2007. április)

Sem a rend ôrei, sem az Önkormányzat hivatalos szervei
nem tudnak megvédeni minket?
Az önbíráskodás büntetendô,
magánnyomozót fogadni drága. Biztosítás nem térít meg
minden kárt és különben is,
nem azért lakunk itt, hogy kirámolják a lakásunk. Hanem
azért, mert szerettünk volna
szép, nyugodt környéken élni.
A következô polgármester akár
ki lesz is, rendet kell, hogy tegyen.
Nem védeni kell a bûnözôket.
Több
ismét
az
idegen
betelepülô Kerepesen, akik veszélyesek lehetnek a közbiztonságra. 20-30 családokról beszélnek
Széphegyen és már területen is.
A Gyár utca egy fertô. Közterületeseink, rendôreink nem is mernek bemenni, oda egyedül. Erika
pedig nyomozott. Kábszerek és

De folytathatnám, a szembe
szomszédom virágoskertjének vasrácsaival, a 9 éves gyerekrôl kit
leszedtek bringájáról, amit elraboltak tôle. És a többiekkel, kik még
nem kerestek meg panaszukkal.
Vagy Önt nem érinti ez, azt
hiszi? Még nem. De vajon ki lesz a
következô? Én, Ön, vagy Ô. A mi

munkanélküliség, mélyszegénység. Ez nem fontos a polgármesternek.
Persze, nem mindenkinek
vannak jó kapcsolatai, és ha a
túlterhelt rend ôreire várunk,
bottal üthetjük a nyomát a
bûnözôknek.
(Név és cím a
szerkesztôségben)

Én mindent elhiszek,
mert hiszékeny vagyok…
Mi, kerepesi polgárok jó néven vennénk, ha az Önkormányzat
internetes oldalán az „üvegzseb” kategória - ami egyébként nincs tartalmazná mindazon választ, ami felvetôdött bennem, de biz’ Isten
én elhiszem, még az idevágó szerzôdéseket is, hogy léteznek és nem
elôre elfogadásuk elôtt írták alá ôket, és a mi érdekünkben köttettek.

Megjegyzés: Azt beszélik, a
polgármesteri fizetés lehet tán
az oka a „betelepítéseknek”.
Míg 10 000 fô-ig a település
polgármestere - 60%-ot már
10 001-30 000 fô lakosságszámú település polgármestere
esetében – a 70%-át kapja, a
helyettes államtitkári alapilletménynek és az egyéb juttatásoknak. Tán ezért is vagyunk
város a megkérdezésünk nélkül.
Polgármesterünk szerencsére
biztonságban van. Ô nem Kerepesen lakik, neki nincs ilyen
gondja. Neki nem kell félnie.
Tanulságos
hír
a
Facebookról:
Egy nagyon kedves barátunknál, az éjszaka bepróbálkozott
a rejtett erôforrás. Röviden a
történet. …utcán éjjel fél 2.
A bejárati ajtó babrálására ébredt barátunk. Villanyt kapcsolt,
amitôl megijedtek és elfutottak.
A kisszoba ablakából látta, hogy
a kertszomszédon keresztül az
…. utca irányába mentek. A
kutyák nagyon ugattak. Most,
hogy itt a jó idô mindenki nyitott ablaknál (nyitott teraszajtónál) alszik. Figyeljetek/figyeljünk
oda nagyon saját és környezetünkben lakók értékeire egyaránt. Figyeljünk házôrzôink jelzésére. Nem biztos, hogy kóbor
kutyát, cicát ugat az éjszaka
közepén. Kistarcsai járôr száma:
0670/263-4334.

Én elhiszem, hogy... Nem igaz
a „húszat számlázz nekem, de én
csak tízet fizetek” mondása és ez
nem a Polgármester úr mondása
ám ez. Elhiggyem?
Én elhiszem, hogy.. Kerepesen
nincs kábítószeres bûnözés és javul a közbiztonság. Sôt, a körzeti
megbízottal majd és a közterület
felügyelôvel, a kamerával megoldanak mindent. Elhiggyem?
Én elhiszem, hogy.... nem igaz,
hogy a közterület csak akkor a mienk, ha a füvet vágjuk rajta, ha a
tûzifát, vagy sódert leborítják, már
büntetni kell a lakost. Ezt is elhiszem. Elhiggyem?
Én elhiszem, hogy....Az aszfalt
jobb, mint a térkô és a térkövet
bár darabra számolható meg, mégis
az aszfalt a jobb. Igaz, csak 2-3
cm vastag néhol. Továbbá elhiszem,
hogy nem volt lopott az aszfalt, amit
Szilason a Sólyom lakóparknál éjjel
terítettek le annak idején suttyomban. Ezt is elhiszem. Elhiggyem?
Én elhiszem, hogy.... Nem baj,
ha nem is itt lakik a vezetôje a
településnek és nem kerepesi. Elhiggyem?
Én elhiszem, hogy.... Senki sem
kapott a vízközmû munkálatoknál
csúszópénzt, nemhogy 100 millió
forintot elôre nem osztottak egymás
közt szét, hanem egy fillért sem.
És egy kerepesi, kistarcsai vállalkozó
sem volt, aki szívesen beszállt volna
a munkába. Miért is gondolnám ezt
is másképpen. Elhiggyem?

Én elhiszem, hogy.... Fontos a
kovácsoltvas utcatábla és kell, hogy
legyen Kerepesen ilyen. És hogy a
budapesti vállalkozó, drágább árajánlata jobb minôségû, mint az
teljesen azonos és szép minôségû,
kerepesi vállalkozóé. Pedig ô egyébként, már bizonyított sokszor helyben. Biztos a helyi, bár itt fizet
iparûzési adót és kerepesieket alkalmaz, rosszabb, mint az idegen ki
nem itt fizet, és nem kerepeseivel
dolgoztat. Na és, hogy ez sem
hûtlen kezelése a kerepesi közpénznek? Elhiggyem?
Elképesztô,
hogy
milyen
mértékû az emberek hiszékenysége, és mit képesek elhinni.
Én sem vagyok kivétel, csak
kétkedek néha kicsit.
Én elhiszem, hogy sötétség
nélkül nem lenne világosság, és
hogy világosságot kell gyújtani
a kerepesiek fejében is. Csak azt
nem hiszem el, hogy Önök is elhiszik ezeket.
És azt sem hiszem el, hogy elhiszik, hogy én ezt elhiszem. Hogy
minket mindenki hiszékenynek
néz? Hogy hinni Istenen, hazán,
isteni örök igazságokon kívül,
minden jöttmentnek kellene…?
Hogy hiszékenységemmel vis�szaélhetnek mások, hogy a
jóhiszemûséget összetévesztik
egyesek a hülyeséggel, és hogy
minket mindenki hülyének is
nézhet? Nem. Ezt ne higgyék el
Önök se!
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Emlékképek:
(folytatás az elsô oldalról)
Bár alkoholgyanús villanyoszlop botrányt jegelhette valaki, ha ma ô is
indul polgármesternek. Személyem, Dinka Jani, Franka Tibi, és Palotai
Laci és kitudja, még mennyi polgármesterjelölt ellen. (utolsó állás szerint)
Máris a Sierra clubban, a volt profi helyén vagyok, ahol Varga Imi
barátommal festette fel a már elhunyt tulajdonos gitáros, Kárpáti Zoli
a Hendrixet a falra. Itt volt a Szilas TV-vel szervezett „Volt egyszer
egy Kerepestarcsa” program. Ugyanitt telt házzal, nagy sikerrel került
megrendezésre 2007 február 24-én az elsô Vállalkozók bálja. Színvonalas mûsor finom vacsora, hajnalig tartó „ismerkedési est” a Profi
helyén a diszkóban azt írta Frankóhírek - újabb hagyomány Kerepesen.
Ahogy a Sierra sincs már, úgy hagyomány se lett. Nem közösködött
a kerepesi vezetés sem a vállalkozókkal többet.
Miközben a több mint 200 éves Nepomuki szobor oszlik – foszlik, most
5 milliós szobrot tervez a vezetônk a Weber Ede utcába. Szegény Szent
János, hát ennyire tiszteli benned védôszentjét a kerepesi kormányzóság?
Ablak csere az iskolában. Lengyelek még a tornateremben is alhattak
és ott ôk végeztek munkát.
Hazaszeretet, ilyenkor nem számit. Csak, hogy „ócsó” legyen a
meló, mert így persze több marad meg. Amit meg beszélnek, a
sokat tudó kerepesiek, a polgármesteri ház ablakcseréjének esetleges

egybeesésérôl, ha így is volt, csak is a véletlen mûve lehetett. Nincs
abba semmi ugye?
A csaknem 200 új zászlóból, amelyeket 2007-ben vásárolt a Hivatal, több mint 100 darabot nyéllel együtt az ünnep utáni két napon
elloptak. Az okozott kár meghaladta a százezer forintot. Ejnye, biztos
így volt ez is..
Bevillan egy Ovi ünnepi kép gyermeknapról. Elôrelátóan meg is
szüntették a családsegítô helyén a volt óvodát. Minek is az? Hisz
kevés a gyerek mondta a bölcs vezér. Mára meg kevés a férôhely
mondom én.
Most nem képrôl, de emlékezetem rejtekérôl jön, hogy hányszor
kötötte be Fehér Sanyi az áramot a rendezvényekhez? A focipálya
világításra és sok-sok más és más helyre is még…. a Fácány lakatos
és más munkái, a Várady Ede, G. Nagy Jani, Fatter Misi munkálatai. Vagy épp, az a Lados lakatosmester, kinek tábláját leszavazták,
helyette egy pesti cég nyerte el épp, a 2+6 milliós táblakészítô
munkát. 100+300 db utcatábla kovácsoltvasból: 20 e+áfa/db. Túl
sokan nincsenek azért a kerepesiek, kik munkálkodhattak. Ô elôttük
is csak a mézesmadzag volt elhúzva, hogy majd a nagy munkát
is megkapják.
De Barabás doktor mondotta egyszer, ki jó emberismerô: „Ha
nem kellesz, hát eldob, mint egy használt papírzsebkendôt”

Minden ami akkumulátor!

w w w. l i - i o n . h u

www.li-ion.unas.hu
Tel.: +36 1 236 0322
Fax. +36 1 236 0323

NEVESSETEK!

Úgy gondoltam nem kell mindig az a ronda politika. Jöjjön néhány Idézet iskolai
diákoktól, amit a dolgozataikban írtak Nagy Beáta tanárnô gyûjtésébôl néhány gyöngyszem, „Hogy miért is szép tanítani?
(Folyatás az elôzô számból)
• Arábiában a vizet cisztercitákban gyûjtik.
• Sok régi kôzetben megtalálhatóak az ôskori halak lábnyomai.
• Döbrögi a harmadik levonásban két púppal gyarapodik.
• A középkorban a várakat katakombákkal lôtték.
• Kanada területe egyenlô Európa lakosságával..
• A kenguru kicsinye fészeklakó.
• A ménes egy nagy lócsomó.
• Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elôvette a
kardját és majdnem lelôtte Toldi Miklóst, ô azonban észrevette
a fondorlatos tervet.
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• Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelôre
felhagyott azzal a szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa.
• Kolumbusz háromszor indult útnak, bár a második
útján meghalt.
• Az ôserdô olyan terület, ahova emberi kéz még nem
tette be a lábát.
• Zrínyit a bécsi kamarilla által felbérelt ólmozott vadkan
ölte meg.
• Lincoln anyja már csecsemô korában meghalt.
• És akkor a költô megírta a Szundi két apródja címû verset.
• Julius Ceasart a márciusi Idusok ölték meg.
• Egyiptom ôslakói a múmiák.
• A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért
a bûnért senkit nem lehet kétszer megölni.
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Testvértelepülés?

Kicsi a világ, mondják. És bizony
milyen igaz is ez. Akármerre járok, találkozom magyarokkal. Sôt,
Kerepesiekkel. Brüsszelbe repülvén
egy fiatalember megszólított:
- Ne haragudjon maga nem
kerepesi?
- De Igen – mondtam.
- Springer Friedrich?
kérdi
erre Ô.
- Igen, - mondom meglepetten,
– az vagyok. Honnan ismerjük
egymást?
Én is kerepesi vagyok. - És már
volt is közös témánk Brüsszelig,
ahol elválltak utjaink én mentem a
kisbuszunkért tovább... De Bécsben
is volt hasonló eset és folytathatnám, biztos Önökkel is megtörtént
ilyen. De, hogy Kemnitzben a Herr
Reiner Gehlhar úr azt mondja nekem, Kerepes keresi a testvérvárosi
kapcsolatot velük? Erre álmomban
sem gondoltam volna. Nem is tudok róla, mondtam. Bár kitalálhattam volna, honnan fúj a szél.
Kicsi a világ, minden szál összeér
valahol. De épp nálam? Gehlhar
úr Kemnitz városban egy tótumfaktum. Ô a protokolláris szóvivôje a
városnak. Nekünk persze ilyenünk

nincs. Elmondta, hogy 11 újság 2
hírügynökség, 7 rádióadó, 4 tv, és
2014-ben 17.154 hely van a 222
óvodában. Van nekik 39 általános
és 8 gimnázium 13 fôiskola…
nem is folytatom. Mit akartok ti
tôlünk kérni? Nekünk 241.000 a
lakónk, testvértelepülés Kínában,
több mint 4 milliós várossal, Lódz
Lengyelország, Manchester Anglia,
Volgograd orosz „kisváros” és Ljubljana a szlovén fôváros.
- Kerepes hány fôs is? – 10.000
mondtam szinte szégyenkezve, de nem nekem kéne, hisz nem
én kerestem meg ôket, de úgy
érzem valaki nagy bakit lôtt ezzel.
Nagyzási mánia és magas lovon
járás ide vezet. De, mire is jó
egy testvértelepülés? Hisz van már
annyi, hogy csak, na!
De más a Német. Megválasztásom esetén teljes gôzzel azon leszek, hogy egy „testvérünk” legyen,
kiket mi támogatunk a kerepesi
kultúránkkal, tôlük meg kaphatunk
nagyuraktól levetett holmit, hókotrót, fûnyírótraktort, vagy éppen
buszt is. Egy ismerôsünk mondta,
hogy most kérdezték,- kell-e nekik
egy tûzoltóautó? Gondolták öreg
vacak biztos, de jól jöhet, mert
van tûzoltó egylet. Kaptak is egy
pár éves gyönyörû szupermasinát.
Lehetne nekünk is akár önkéntes
tûzoltóságunk. Régen volt a levéltárban megtaláltam a betétköny-

vüket is. Sajnos csak pár Pengô
volt rajta…
– Eddig is kerestem, testvértelepüléseket, de sajnos már
elutasítgattak páran.
Kerepes nem vonzó nekik valamiért. Megkérdeztem egy barátomat mond mi volt? Miért mondtak
nemet? - Sajnos a Polgármesteretek fenn van az interneten. Néhány
antiszemita kijelentés, és a róla
írtak sem nyerték meg a tetszését
a helyieknek. Na meg az adottságaink.
De Detlef szerint, a választások
is közrejátszottak, nem akarnak
kompromittálódni. Egy ottani
esélyes jelölt, ki eddig polgármester volt, nem szerzôdik le a
mi vezetônkkel. Mert az Interne-

Közlekedni pedig muszáj!

„Hajózni pedig muszáj!”, mondták a Trianoni gúnyszerzôdést
követô ülésen a magyar parlamentben. Meg is lett az eredménye, tán hallottak a MagyarEgyiptomi Kereskedelmi Részvénytársaságról (MEKR, ill. HUNGYPT)
Akkoriban Londonból bérelt egy
kis hajót, amivel elindult a hajózás a Dunára alkalmas „Kereppel”
Lapos fenekû hajóval, a partok
mentén Egyiptomig. Késôbb a
parlament 500 ezer pengôt fektetett be Magyar hajók építésébe
stb. Igaz, semmi köze mondandómhoz, de ma nem mindenki

látja itt Kerepesi vezetôink közül, hogy ha nem is hajózni, de
közlekedni kell. Mint ahogy Trianon utáni hazánkat gazdaságilag
fellendítô politikusok, Európa és a
világ élvonalába számító országgá
tették, és a Dollár, Font, Frank és
Márka mellett a Pengô a világ, 4.
azaz, így Európa 3. legerôsebb
pénze lett pár éven belül. Nos,
én is azt vallom kis képzavarral,
hogy: Közlekedni pedig muszáj!
Kerepesnek kell buszjárat. Nem
egy elfuserált menetrenddel, mint
jelenleg is van, hanem ütôképes,
a nagyváros, Budapest és szom-

szédos Kistarcsa érrendszeréhez
illeszkedô, a volán buszjárathoz
– Hévhez, illeszkedô „keringés”
kell.
Még van felelôs vezetônk, aki
kijelentette minek a busz, meg
kell szüntetni, úgyis csak a nyugdíjasok használják és ingyen. Ez
bizottsági ülésen elhangzott és
nem kitaláltam. Majd miután ezt
rádióban én már akkor is leadtam,
azt mondta az ÖKE (Összefogás Kerepesért) egy tagja, hogy
vágjam meg, és ne sugározzak
kompromittáló szövegeket. Bizony, hallatlan Kerepesi médiapolitika. Cenzúra?
- Én vágatlanul adok mindent,
nincs manipuláció.
De közlekedni pedig muszáj,
még ha nem is akarja az, akinek
kényelmes terepjáró autója télen
is felkaptat az el nem takarított
havas utakon, és HÉV-átjárón. És,
ha valaki panaszkodik a hóakadályok miatt, mi is a válasz? „Tanuljanak meg a kerepesiek vezetni!”
Buszközlekedés.
Igen, néhányszázezer forintot
áldoz havi szinten erre Kerepes,
de ennyit is ér.
Olyan ez kérem szépen, mint
a többi látszatintézkedésünk az

ten ez áll. A gyöngyszemekbôl
válogatva: „A Magyar Hírlapot,
ahol késôbb fômunkatárs voltam,
1990-ben megvette egy úr, Maxwell, akire elég volt ránézni, és az
ember zsebében összegyûrôdött
a zsebkendô. Ezeknek csöpög az
orruk, a fülük lejjebb van, mint
az orrcimpájuk és csámpásak. Nagyon meg lehet ismerni. Amikor
voltam a Szentföldön, mindjárt
tudtam mindent. Gondolom, mi
magyarok nem ilyenek vagyunk.”
Máshol állítja, hogy a „cigányok,
zsidók, melegek és hátrányos
helyzetûek ügyét vették elô, miközben tudjuk, hogy a zsidó holokausztnak a fele sem igaz, tudjuk,
hogy a cigány holokausztnak, a
felének a fele sem igaz, de ezt a
kettôt jól össze lehet kapcsolni.”
http://alfahir.hu/node/24277 És,
Magyarország miniszterelnökérôl?
Szabad ilyet mondani? ”- Nem
egyszer gondoltam már, ajánlok
neki egy SZDSZ-es Libresse-t, hogy
nehogy becsináljon esetleg. Mitôl
fél Orbán Viktor? A saját fajtájától fél Orbán Viktor? Vagy Orbán
Viktor nem a saját fajtája?” Elgondolkodtató, hogy ha a FIDESZ ezek
után Ô mellé áll, akkor tudnak
e róla odafenn? Majd meglátjuk,
ezt is.
Detlefnek van igaza: Maradjunk
csak egy kisvárosnál, és Reiner és
Ô is megígérték: Segítenek nekem
egy környékbeli, német települést
találni ami „a mi városunkhoz
méltó”.
elfuserált mûvelôdési ház, mely
dicsôségünkként lesz a kampányban beállítva, de nézzen már valaki meg egy elôadást az oszlop
mögül az excentrikus világítás
nélküli színpadon? Vagy a néhol
2-3 centi vastag aszfalttal borított kátyúalapú, engedély nélküli
kampány utakat. Mert pénzt lopni
csak úgy lehet, ha a minôség
rovására megy. Lásd az M7 autópálya anno. Sok víkendháznak
lett abból alapja, teteje. Tetôrôl
jut eszembe, de nem ide tartozik: Vezetônk is tetôcserét tervez
a házán. Ez csak hírérték, de
semmihez, semmi köze.
De visszatérve, mindenképpen
kell busz. Én, például saját pénzemen vettem egyet a Német
Önkormányzatnak, amit megválasztásom esetén szívesen átadnék
Kerepesnek, de további buszokkal
is megtoldhatnánk ezt. A helyi kisbuszok, alkalmasak a településen
ellátni köztes idôben az utas szállítást. Két, 15-20 fôs kis buszt kaphatunk egy kerepesi szobor árából.
Mi a fontosabb? Azt a hasonlatot alkalmaztam a rádióban, ha
nem is tökéletes, de szemléltetô,
hogy: Afrikai gyereknek az ülepe
kilóg a nadrágból és mit kap?
(folytatás a 6. oldalon)
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Közlekedni pedig muszáj!

(folytatás a 6 oldalról)
Egy okos telefont. Na, ennyit ér
nekünk a szobor, ha nincs elôtte
meg mindenünk. A kisbusz, már
ebben a hónapban próbajáratba
állt. Bár, egyelôre csak idônként,
de feltûnik Kerepes utcáin. Lepróbálhatjuk a menetidôt és olyan
plusz járat lehetôségét, ami eddig
nem is volt. Ha nem is minden
napra, de a Kistarcsai Kórházat
és az Auchan bevásárló központot útba ejtve, hetente többször
indulhat járat, a terveim szerint.
A nyári szezonban naponta az
Aquaparkot is megcélozhatjuk,
akár naponta is kétszer, három-

szor. Persze ennek végleges bevezetését csak, mint polgármester
ígérhetném meg. Mielôtt valaki
feljelentésen gondolkodna: A Busz
még ingyenes, ha megy és Klubtagságival igénybe vehetô a tagoknak. Tag bárki lehet Kerepesen.
Neve „Springer-busz Kerepes a jó
döntés”. Elnézést, ha mindenre
gondolnom kell, de nem mindenki
örül a sikereinknek. Igaz, nem
vagyok polgármester, tán nem
is leszek, de legalább a tôlem
telhetôt megteszem, és nyugodt
szívvel mondhatom, ha nem én
kellenék Önöknek: A mór megtette kötelességét…
(Springer)

Új stúdióval bôvültünk!

Annak ellenére, hogy ha a
jelenlegi vezetés újra hatalomra
kerülne kerepesen és továbbra
is valószínûtlen lenne, hogy a
rádió támogatására sor kerülhetne, sôt a megszüntetésünkelhallgatatásunk a céljuk, mi fejlesztésbe kezdtünk.
Lehet, hogy október
után, ha újra Timur
és csapata kerül hatalomra és Kerepes
élére, megszûnik a
Kerepes Rádió. Hisz
újabb öt év, zsebbôl
rádiózni és harcolni Kerepesért,
csak úgy lehet, ha Önök is
akarják. Akkor pedig a szavazó
urnában dôl el, lesz e Rádiója Kerepes Városának. Mi mégis több
százezer forintos készülékekkel,
új antennával és egy úgynevezett látványstúdióval bôvültünk.
Ez a kerepesi Szabadság ut-

Ami sok az sok!
Egy olvasói levelet közöltünk ezzel a címmel nem rég.
Igaz nem ide íródott, he nem a Kerepesi Véleménybe,
de ott nem közölték le. Idézzük fel. A 38 éves hölgy
férje elhagyta és egyedül neveli két gyermekét. Svájci
hitel, és sok más költség mit egyedül áll. Nagy Anna
képviselô segítségével kérte a kerepesi intézményekbe
járó gyermekeinek a kedvezményes étkezés biztosítását. A polgármesteri válasz „Hogy képzeli? Akkor az
egész ország gyerekét eltarthatná az önkormányzat.
Ketten csinálták azokat a gyerekeket, hol az apjuk?
„Az adófizetô polgárok pénzébôl…” B. Krisztina írta:

www.nap19.hu  nap19kft@gmail.com
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„Aki ismeri a polgármestert, az el tudja képzelni milyen
hangnemben beszélt. Anikó.. segíteni akart, de nem
sikerült, mert sajnos szociálisan érzéketlen a polgármester…Felhívtam, de már bánom, mert velem még
így férfi nem beszélt! Vigyázat emberek! A sármosság
mögött alpári stílus és hangember lapul!
Úgy döntöttem, hogy 1 hét helyett, inkább 2 hétig
lesz üres a hûtôm. Legyek kiszolgáltatott, de ilyen
megalázott ne!”
Eddig az idézet. Nos, szerencsére vannak még köztünk jó érzésû és szociálisan nem érzéketlen emberek.
Olyanok, akik ha tudnak, segítenek azokon, akik bajba kerültek önhibájukon kívül. Nem rég egy rokkant
hölggyel beszéltem, kinek 35.000 Ft-os nyugdíjából
kell nevelnie 14 éves gyerekét. Ô is hasonló választ
kapott. Bár neki nincs is autója, de mivel közös telkükön valakinek autója van, elég indokvolt elutasítani.
Addig nem kap segítséget, míg autó áll a telken. Ez
lehet indok? És miért is a polgármester dönt? Mert
a Szociális bizottság kinek hozzáértô vezetô elnöke
Vaszil doktor úr, átruházta ezt a feladatot és bizonyára
önként tette, de a polgármester úrnak adta át, ki
ezzel egy személyben, nem túlzok, ha azt írom le:
De élet halál ura lett.
Tisztelt Szerkesztôség!
Köszönetet szeretnék mondani azoknak a kedves
kerepesieknek, akik levelem olvasták az újságban és
segítségünkre sietett.
Két gyerekem nevében is köszönöm a segítséget.
Köszönöm a gyümölcsöket a pénzbeli és pénzben nem
kifejezhetô támogatást! Nem igazán ismerek sok embert és nem is gondoltam, hogy hála Istennek, vannak
még jó érzésû emberek. Nincs rosszabb érezés, mint
ha az ember kiszolgáltatott. Anikó nagyon sokat segítet
rajtam, de most már, a sok ismeretlen ismerôsöm is.
Köszönöm, hogy vannak nekem.
Köszönettel: B. Krisztina a Szabadság útról.

ca-frontjára nézô hangszigetelt
stúdió lehetôvé teszi, hogy ne
csak hallják, hanem betekintést
is nyerjenek a stúdiónkba. Az
Utcáról látható ki van épp adásban, vagy épp ki a riportalany.
Az autósok a lámpánál automatikusan a 97,1
re tekernek, ha
meglátják például
Deák B. Gyulát
(Bill
kapitányt),
vagy épp aktuális
riportalanyunkat,
mûsorvezetônket.
Persze a kis faház továbbra is
üzemel és használatban lesz, de
már a tesztelések megkezdôdtek
és egyre gyakrabban találkozhatunk a hangszigetelt ablak
mögül is. És ha mi nem is halljuk, de Önök integethetnek a
mûsorvezetôinknek.
S. K.

Még többet,
a Kerepes
Rádióban!
Aki ennél is többre kíváncsi,
mint ami e lap hasábjaira ráfér,
annak ajánlom a Kerepes Rádió
adásait. A jó, szórakoztató zene
mellet olyan helyi információkat-riportokat hallhatnak, ami a
helyi városi sajtóban, biztos nem
fog soha megjelenni. Na persze
testületi ülések hanganyaga gondoskodik a kiegyensúlyozott tájékoztatásról is, még akkor is, ha
abban 99 %-ban a polgármesteri
expozék hangzanak csak el.

RAKLAP KERESKEDELEM
ÉS FUVAROZÁS

N&A 2000 BT.

– Kerepes, Szabadság út 156.
Raklap vétel-eladás. Hétfô-Péntek: 7–16 óráig.
T/F: 06 28 490 174 • M: 06 30 250 7528
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Frankó Titusz, a tirannus válaszol:

A könyvekrôl, utcákról és másról
(Valahol messze távolban, idôben és térben,
ahol minden lehetséges, még az is, hogy
Frankonia birodalomban a vezetô ôszintén ad
nyilatkozatot a helyi sajtónak.)

Hírnök: - Nos, te fenséges, szép
alkatú vezér mond mi igaz abból,
hogy indulsz ismét a szenátus
trónjáért?
Frankó Titusz: - Kérem szépen,
tudni vélik egyesek, hogy beteg
vagyok és gyenge. Nem. Ezek a
megátalkodott patkánybábuk azt
gondolják, lemondok a koncról?
Nem elég nekem, még jövedelmem-nyugdíjam és a jatt? Azt
hiszik, lemondok a percentusokról
ami engem, mint vezetôt megillet?
Hát tévednek! De itt szeretném

elmondani még és üzenem ellenfeleimnek: Vae Victis! H’, jaj, a
legyôzötteknek!
Hírnök: - Értjük mi ezt, hisz oly
kegyesen gyakoroltad eddig is e
szép hagyományt, de mond, óh,
nemes lelkû diktátora kerepfalva
lakóinak, ha netán kegyét veszted
és Te nem lennél vezetô, akkor mi
lesz, veled?
Frankó Titusz: - Bátor szólásod
miatt csak jókedvem akadályoz
meg, hogy ne vétessem fejed, te
oktondi Hírnök! Még az hiányzik,
hogy ilyeneket leírj nekem. De
megszoktam már fröcsögésedet.
Hogy engem ne választana meg
szeretett népem? Ki annyit tettem
értük, s magamért is. Minden útból
és szerzôdébôl nemcsak én, de ôk
is kaptak azért valamit! Lehetetlen,
hogy ne választanának újra.
Hírnök: - Igaz, nagy kockázat,

„Parlagon a Fû”

Nem csak parlag fû van. Van
egyszerûen elhagyott terület, aminek úgy tûnik nincs gazdája. Pedig
állítólag Önkormányzati tulajdon.
Mondhatnánk, a mi tulajdonunk,
Kerepesieké. Pedig a parlagfûért
büntetnek. A parlagon hagyottért
nem? Eszembe jut, hogy a Barber
tanyám szélén leszórt szemétért
feljelentett „valaki” majd büntetés
terhe mellett vigyem el onnan,
szólt a felszólítás. Miután kiderült,
hogy közterület és nem is az
enyém semmi. Azóta is ott van a
szemét. A fûkaszálás arra amúgy
sem divat. Máshol sem nagyon.
Rengeteg a példa. Lehet, hogy
nem gyôzi a közhasznú KFT-nk
de akkor több közmunkást kell
igényelni, kérem. Majd ha azt
halljuk mibôl? Nincs, rá pénz.
Felforr az agyunk és visszakérdünk
Szobrokra és fesztiválra, mindenre
van? A kaszában jól álunk halljuk
untos-untalan.
Akkor erre miért nincs pénz.
A Német Önkormányzatunknak

beszereztem egy Diesel fûnyíró
traktort, amivel magam megyek
el, ha lehetôség van rá, levágni
a füvet polgáraink ingatlana elôtti
közterületen önszorgalomból. A
magtártér játszóterén a Mezô utcában, a Szilas utcában és a Szabadság úton, több helyen, szóltak
is: És ha nem teszik valakinek?
Hogy is juthat eszembe engedély
nélkül füvet vágni közterületen.
Egy pohárvízért és egy egy jó
szóért szívesen megtettem, és
meg is teszem bármikor, ha van
rá idô és alkalom. Ha vezetôink
is így gondolnák jó is lenne.
Na, nem Széchenyiként, ki saját pénzén hidat építetett, hisz
nem lehet egy lapon sem említeni vele minden fônököt. Nem
mindenki gondolja így. Van, aki
többször is visszamondta az ígért
támogatást. Például a tiszta udvar akciónk elsô helyét megígéri, majd visszalép. Helyette egy
kedves kerepesi vállalkozó fizette ki a díjat akkoriban. A szilasi

de megkérdem, és ha mégis?
Azaz mégsem? És a Szenátoraid? Mit tesznek nélküled? Jaj, a
legyôzötteknek. Vae Victis?
Frankó Titusz: - Vakmerôsé
gedért kitoloncoltathatnálak, mint
Julius Hornust! Te hírvivô, ne játssz
türelmemmel! Na, mi lenne, mi lenne hát? Megyek és bezárkózom a
Rákusz-szanktusz-Árpadus pestuszi
otthonomba és leiszom magam
és messze elkerülöm kerepfalvát.
A balekok pedig, kit érdekelnek.
Majd átállnának a gyôztesekhez.
Na, ezt akartad hallani te kéjenc?
Hírnök: De fénylô sugarú babérkoszorús író, kinek nézése minden
nôt megbabonáz. Mond miért nem
tartottad be eddigi ígéreteidet?
Frankó Titusz: - Na, ebbôl aztán
már kérem elég? Hát mit nem
tartottam be én? Csónakázótó
helyett van szökôkút a közössé-

gi kultúrban, Kôüzem nincs, de
helyette van kôpark ország lobogóval a nagy Via Josefus Atillus
kanyarban. A köz, meghallgatása
helyet, van szenátusi beszámolóm,
mit órákig tudok mondani. Mit
nyavalyog az a pár hájas paraszt?
Itt mindent nekem köszönhetnek.
Örüljenek, hogy nem lövetek közéjük a strázsáimmal, de a „Sas
nem kapkod legyek után”! Aquila
non captat muscas
Hírnök: - Köszönjük ôszintesé
ged, ó kedves diktátorunk! De a
légy is sas a szúnyoghoz képest!…
(Az írás egy fiktív történetet
próbál elmesélni, a cselekmény, az
idôpontok, a szereplôk mind-mind
kitaláltak, ha bárminemû egyezés
vagy hasonlóság állna fent a való
élettel, és létezô személyekkel, az
csakis a véletlen mûve lehet, és
elôre is elnézést kérek! Ha esetleg, mégis egy személy bántónak
érezné a tartalmát, kérem, keressen
meg, mutassa meg, az írás mely
részében ismer magára és másokra,
és érzi azt sértônek, sôt, beszámolunk róla.)

harangadományok elszámolásnál
pedig ugyancsak, egy adakozó
kedvû vállalkozó 400.000 forintjával nem számoltak el korrekten.
Pedig Isten, a saját házában is
mindent lát. Például kérdezhetnék,
hogy nevezte e, polgármesterünk
a kerepesi nagytiszteletben álló
egyháztanács tagjait „holmi Zsiros
nyakú parasztoknak?” Akkor volt
ez, mikor visszakérte a Templomi
térkô lerakására összegyûlt támogatásból az 50.000 forintját?
A tisztelendô név sem véletlen a
magyarban. Nem pedig - „egy
tûzrôl pattant menyecske”, ugye
polgármester úr? De nem érdekes és nem kell ezzel már

foglakozni sem. Kérdezték, hogy
Ô, még is miért nem jelentettek
eddig fel cikkeinkért? Mert mind
igaz volt, ha nem is írhatok le
mindent nyíltan mivel a korrupciós ügyekhez mindig legalább
két személy kell.
Kínos lenne például bíróságon
magyarázkodni bizonyos ügyekben. Máris becsületsértést követethetne el. Régi médiafogás, ám
amit én megvetek, hogy - amirôl
pedig hallgatunk az nincs is… Tán,
lehet, hogy sokan nem is értenek
meg belôle mindent, de mindenki
érezheti, hogy valami bûzlik. És
higgyék el, nem Dániában.
(Springer)

GÉPKÖLCSÖNZÉS – Gépi földmunka
- építôipari gépek
- barkács gépek
- fuvarozás, - mezôgazdasági gépek

ÉPÍTÔIPARI MUNKÁT VÁLLALUNK!

Kisebb-nagyobb építés,
felújítás és Viacolor lerakás, KREA kéményrendszer
MAGYAR TERMÉK

06 30 934 1081

GÁZCSERETELEP

Hétfô-Péntek: 7-17-ig, szombaton: 8-12-ig
Kerepes, Szabadság út 77.

www.hakoskft.hu

06 30 948 2163, 06 28 491 435
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Badarságok csak úgy…

Nem elég neki a rádió?
Kissé badarságnak tûnt,
amit hallottam nemrég. Azt
hozta fel valaki, hogy nem
elég ezeknek a Kerepesrádió?
De. Nekem elég. Sôt, még
sok is, ha a kiadási oldalát
nézzük. „Magadnak csinálod,
mert szereted” mondta a kritikus. „Ne hánytorgasd fel,
ha nem kapsz támogatást.
Ne csináld, ha nem akarod,
stb.” Havi 200 néha 300 ezer
forintos költséggel 8. éve üzemel saját költségemen a rádió. Néha, ügyes pályázatból,
aztán a csekély áru reklám
bevételekbôl, nos, nem is lesz
nyereséges soha.
Nem is célom. A rádió
nem nyereségérdekelt, hanem non profit. A több
ezer hallgató, nem csak
Kerepesen, de országosan,
sôt a kontinenseken túl is
igazolja a rádiós szlogent:
„Jó a Kerepesrádió, olyan jó,
hogy nem is tekerek máshova”. A sok, volt kerepesi és
más magyar és nem magyar
is rákapcsolódik a www.
kerepesradio.hu oldalra.
Amit teszek, tehát nem
gondolhatja senki sem, hogy
magamnak teszem, hanem
a „Családnak,” amit úgy
hívunk: Kerepes. Ha pedig,
nem tetszik az Önök rádiója
valakinek? Van egy gomb és
el lehet tekerni.

Majd német falut csinál
Kerepesbôl!
Aztán a másik, ez is aranyos:
Ha én lennék a polgármester, német települést faragnék
kerepesbôl. Legyintettem, de
belegondoltam. Tényleg elhiheti
bárki is, ezt a butaságot? Ahogy
Kiss Károly el tudja látni alpolgármesteri feladatát, a szlovák
Ö.K. elnökeként, anélkül, hogy
elônybe helyezte volna e nemzetiséget, akkor, mint polgármesterjelölt, bátran gondolom,
nem okozhat gondot a Német
Önkormányzatnak várható tagságom. Azért feltételes a mód
mivel a nemzetiségi választások
eredménye után tudjuk meg, kik
lesznek a kisebbségi és települési önkormányzatokban. Magam
eddig nem is voltam tagja a
német önkormányzatnak „mindössze „titkári” és irodavezetô pozíciót töltöttem be, de a munka
dandárját Springer Krisztinával
valóban én végzem, ez igaz.
Szóval nem kell aggódni Kerepes
elnémetesedéséért. De, mivel a
település nemzetiségei 4 éve, egy
fillérnyi támogatást sem kaptak,
pedig egy minimális szinten kellett volna tartani. Hogy várjuk el a
cigányvezetôtôl például, hogy felvirágoztassa, az önkormányzatát,
kordában tartsák a renitenseket,
ha egy fillértámogatást nem kapnak. Ráadásul egy évre, az állam
200 ezer forintot ad, amibôl levonták a korábbi adósságukat.
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A többi kisebbség megél, sôt
jól gazdálkodik. A szigorú felügyelet a pénzek felhasználásáról, ha meg van, nem hiszem,
hogy egy-két százezer nehezére
esne a mindenkori önkormányzatnak. Célirányosan a Roma
kissebséget emelem ki, akiknek
vezetôi remélhetôen a következô
választással többet tudnak tenni
a felemelkedésükért, s ez által
közösségbe való integrációjukért
beilleszkedésükért is. Amit viszont igen is szorgalmazok, egy
olyan testvér települési kapcsolatot teremteni, ahonnan lenne mit
tanulnunk. Azon a rögös utón
nekünk ne kelljen végig menni,
amin ôk elérték a sikerüket és
nem szégyen más „kárán” tapasztalatot szerezni. Ha rajtuk
keresztül, befektetôk és munkahelyteremtés is jöhet Kerepesre,
de várható az iskolai csereüdülés és nyelvtanulás lehetôsége is,
amire számíthatunk.
Aki segíthet nekünk olyanban,
ami neki szinte semmibe sem
kerül. Igen, ha ez a németesedés,
legyen az, de csak is Kerepes
érdekében.
Még csak most jött kerepesre... „Gyütment”
Igen 1986 ban vettem elsô
házamat igaz KEREPESTARCSÁN.
Most nem rég volt. 28 éve. Kerepesen, egy család kivételével,
mindenki „gyütment” ha úgy
nézzük. 1713 után. De az se
volt ám rég.
Csak 301 éve. Csak az annál régebbiek a tôsgyökeres
kerepesiek, csókolom?
Levelek, név nélkül:
A leközlésre már ne volt idô és
hely, de képét beillesztjük. Sajnos
a levél elázott és mivel írógéppel
íródott, néhol sérült is. Be is kéne

gépelni. Kár hogy nem E-mailben jött. Ajánlom a Kerepesrádió
Facebook oldalát erre máskor.
Vagy rádiómûsorunkat, ahol
mindenki megszólalhat. Még ha
Ön szerint színvonaltalan is a
Kerepes Rádió mûsora. Kár, hogy
nem él ott ellenvéleményével
senki a „Franka pártiak” közül.
(06/28/560012) De nézzük, idézek levelébôl mégis itt: „Eldurvul
a kampány.” - Ez durva? A kritika
az durva? Az viszont, hogy ha
„Frankalap” patkányozik, Ô maga
a sas, az ellenfelei a legyek. Az
nem az? 2006 elfelejti a Szabadvélemény-t? Íme, itt az összes
olvasható:
http://users.atw.hu/
szabadvelemeny/letoltes.html
Vagy
2010:
http://static.
fidesz.hu/download/907/Kerepesi_Hirhozo_2010_07__4907.pdf
„A jelenlegi polgármester lejáratása” – ugribugri rádió, nem
is nevezném Kerepesinek, testületi ülésen ellenfelek becsmérlése. No, ez nincs jegyzôkönyvezve
csak hanganyagon. Ez nem lejáratás ugye? De ez nem baj,
ám levélírónk is csodálkozik: „
a sárdobálást türelmesen, ellenállás nélkül elnézi” – nos, ezen
ne csodálkozzon a kedves név
nélküli levélírónk. Mert hisz fedik a valóságot a cikkeink, még
ha nem is érti meg és hiszi
el mindenki, amirôl szól. Sajnos
a polgármester és testületének
alkalmatlanságát, a közelégedetlenség is bizonyítja és leváltásuk
indokolt.
Levélírónk tanulmányozta, az
elmúlt 8 évet: felsorolt a város fejlôdésében 16 Km aszfalt
utat, bölcsödét, faluház felújítást, családsegítôt, nyugdíjasházat, óvodát, ivóvizet (A Vízhez
meg 1 milliárd semmi közünk
Horváth úr a SZILAS- víz Kft.
kaparta még ki 2006 elôtt.
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Kistarcsa
benne
a
fônök.
Temetôkerítés, (Fülöp Gabi) a
járdát, sportpályakerítést, Focipálya kispálya építést,(Bók-Ferenczy)
játszóteret, és templom restaurációt ( ?? ) Össz. Kb: 2,3 milliárd
érték. Ám ha mindenbôl valaki
azt feltételezi, hogy 10 % zsebre
megy, az téved. Még a feltételezés
is visszautasítandó. Mert az több
mint 230 millió lenne. Hát még
tán 15-20%? Egy részt, uniós
támogatásból készült szinte minden, ami 8 évvel ezelôtt nem volt.
Másrészt, ha a befektetéseket, a
devizás svájci frank alapú kötvényt
nézzük, beleroskadtunk volna, ha
a kormány nem vállalja át adósságainkat. A minôség ár érték sem
mindenhol megfelelô. (Faluház –
elfuserált színházterme, nyugdíjasházról nem beszélhetünk, mert
kicsi és nem alkalmas rá. Idôsek és
fogyatékkal élôk napközis ellátására tán igen). Persze Ön, kihagyta
a volt Önkormányzat mélyen áron
aluli felesleges eladását, hisz a közel 320 millióra becsült épületet
melyre volt magasabb ajánlat is,
eladtuk 95 millióért. A „Seprényi
féle” földeket 1200 Ft/m2 áron
vettük a felértékelt és szomszédos 200 Ft helyett. Ez állítólag 6
szoros ár, a földvásárlásra. Egyéb
kényes ügyeket levelében nem
említ. Sajnos mi néhányan, nem
csak jegyzôkönyvbôl, hanem a
helyszínrôl is tájékozódunk Kerepesen, a testületi üléseken és a
hivatalban. De nézzük „kerepesi
emlékmûveinket” méltatja levelében a Trianoni, a Hôsök és Szabó
Magda emlékére épülteket. Az
Országzászlót jobb is, ha kihagyja mivel az szégyenletes paródia
csak. Kérem a kedves levélírónk,
és aki ismer, tudja, hogy nemzeti
érzelmem kértségbe vonhatatlan
és Trianonnal kapcsolatban nem
ismerek tréfát, és ezért, még
átutazóban sem tettem a lábam, Francia földre. Ami a Hôsi
emlékmûvet illeti az is rendben
lenne. Ha nem, a partizánok ös�sze lennének keverve a hôseinkkel.
Szabó Magda nevét becsülöm és
tisztelem, és ha valóban hallgatná, a Kerepes rádiót és nem csak
csacskaságokat írna, tudná, hogy
az összes a mûveibôl készült rádiójáték és hangos könyv leadásra
került hetekig tartó mûsor sorozatban, többször is. (Ajtó, Abigél,
Für Elise stb. De verseit is hallhatják a rádióban.) Igaz pedig az:
nem alkotott itt és élni is csak
alig élt itt Kerepesen.
Ami a tervezett Weber Ede
utcai szobor magas árát illeti,
tartom magam hozzá. Igen is: 5
millió Forint sok addig, amíg nincs
meg minden más fontosabb. Vízelvezetés, út, járda, Múzeum és
KÖZBIZTONSÁG, mert addig csak
másodlagos minden más. Ahogy

írja: „a szobor elkészítésére meg
van a pénz”. Akkor legyen útra
is és közvilágításra is. Ne a lakosságnak kelljen beszállni saját
pénzén mindenbe. Ami kérdését
illeti a 1944-es német megszállás áldozatainak emlékére épülô
szoborról mi a véleményem? Erre
kíváncsi. Miért is? Mi közöm ehhez, nekem, mint Kerepesinek?
Az áldozatok, magyarok voltak.
Ha a kormány emlékmûvet épít,
biztos meg van rá a pénz. Minden
más rendben van. Épp úgy, mint
ahogy itt Kerepesen is, Ön szerint.
Várom további névtelen levelét:
üdv. Springer Frici
Másik levelet leközlöm fotója
alapján. No comment.
(Kíváncsi vagyok, mikor foglalkozik az én Tibi barátom a
kerepesi lapban, az én bíráló
cikkeimmel ennyit. Cikkem írása
közben a kerepesi kultúrházban ülésezik a kampányáról, az
Franka csapat az Ö.K. Egyesület.
Vajon, más induló szervezet is
kap helyet e célra, az önkormányzati intézményeinkben? De
kérdezni csak szabad ugye?)
Olvasói hozzászólás: Egy észrevétel a 4.szám “Biztos a fülemmel
van baj...” cikkhez:
Üzletsort az új városközpontba!
Fantasztikus ötlet, egy üzletsornak valóban ott van a helye!
Minden normális községben ez
így van!
De: Az üzletsor üzletekbôl áll.
Az üzletekbe vevôk járnak. A
vevôk vásárolnak. Az üzlet bevétele után iparûzési adót fizet.
Az Önkormányzatnak van bevétele. A település fejlôdhet, hisz
van pénz.
De: Ha az üzletsort elköltöztetjük a 3-as út mellôl egy – valljuk
meg ôszintén – évente egyszer
kihasznált átmenô forgalmas útra, ki fog oda autózni a 3-as
útról? Csak azért, mert ott a városközpont? Ugyan már! Aki csak
átutazott Kerepesen, de meglátta
az üzleteket, jó eséllyel megállt,
vásárolt. Kétlem, hogy az új helyen a jelenlegi forgalom megmarad! Csökkenni fog a vevô szám,
csökkenni fog a bevétel, bezár
az üzlet, elmarad az iparûzési
adó, elmarad az Önkormányzat
bevétele, a település pénz nélkül
még lejjebbre süllyed!
Tényleg fantasztikus ötlet!
Csak gratulálni lehet ehhez az
igazi agyszüleményhez! Kerepes
jobban teljesít! 			
			M.J.
A Közmeghallgatáson hangzott el az üzletsor felszámolása. Vajon kisajátítaná a fekete
dzsipes nagy fehér? Hisz az ott,
mind - mind, magán tulajdon.
( a szerk. )

Javaslat nyári gyermektábor
és gyermekgondozó létesítésére
Városi tulajdonú telek – Mezô u.

Családsegítô – Szabadság út

Az önkormányzati képviselôk
választására készülve, elbeszélgetést folytattunk egy- és többgyermekes szülôkkel arról, hogy Ôk
milyen segítséget és támogatást
kérnének az új vezetéstôl.
Egyértelmû a válaszuk a tekintetben, hogy a gyerekek nyári
elhelyezését és gondozását szeretnék megoldani. Arra a kérdésre, hogy milyen elképzeléseik
vannak ezzel kapcsolatosan, többen azt a választ adták, hogy a
családsegítô központ udvarának
folytatásában lévô kertet tartanák célszerûnek úgy átalakítani,
hogy ott bármilyen idôjárási körülmények közepette is lehessen
a gyereket csoportosan foglalkoztatni, tehát fedett és oldalt
is védett épületet, avagy más
létesítményeket kellene építeni,
ahol egyes terem-sportok és a
játékok is biztosításra kerülnének. Természetesen, több évi
fejlesztés eredményeként.
A külsô térben játszóterek,
sportpályák és salakos futópálya
is létesülhet.
A tiszta, éltetô levegôt a telekhatár sávjába telepített betegségeknek és kártevôknek is
ellenálló fa- és cserje fajokkal
kellene biztosítani.
Ez a megoldás akár példaértékû
is lehetne. az üzemeltetése önköltséges, nonprofit kellene,
hogy legyen, ahol biztosítani
kellene a költségeket vállaló és
szerzôdéses alapon biztosító
GYÁMSZÜLÔK részvételét is.
(Ôk már a tervezéskor bevonhatók lennének!)
A fentieket célszerû lenne
széleskörû vitára bocsátani, annál is inkább, mert még van
idô. A szóban forgó telekrész
értékesítését pedig azonnali hatállyal meg kellene tiltani, mert
a Polgármester Úr felhatalmazást
kért az önkormányzattól az értékesítésre, amit meg is kapott!
Kerepes, 2014. június hó 30.
A javaslatot összeállította:
Cs. Nagy László
nyugdíjas

A cikkben említett Ingatlan
mely a Családsegítô mögötti terület elhanyagolt mióta a
kertbarátok visszaadták a település kezelésébe a területet.
Önkormányzati tulajdon, de nem
egyedülálló az elhanyagoltsága.
Hiába az Amerikai kamarai
pályázat az ott elnyert segítség és a nagy sajtó felhajtás a
családsegítônél. Pedig a kerepesi
Romák és a sok – sok az ország
minden tájáról érkezett önkéntes
munkája. A nagytakarítása példa
értékû volt. De ha nincs gazdája
valaminek, mert ugye nem lehet
„aprópénzre váltani” akkor ez a
vége. Az ismét „méteresre” elgazosodott, elhanyagolt területtôl
a testület örömmel megvált volna még nem rég. De a teleknek
nincs más bejárata csak a Szabadság útról.
A Mezô utcában található
ugyancsak egy hasonló ingatlanunk melyet a gaz felvet és a
parlagfû, ha kell, hanem vidáman virágzik. Ha az önök telkén
lenne, ez ne aggódjanak, nem
úsznák meg feljelentés és bírság
nélkül.
Felszólítom az önkormányzatot, hogy mellébeszélés nélkül
oldják meg a parlagfû és gyommentesítést, ezeken a köz és
önkormányzati területi elhanyagolt területeken. Hiába mûveli, a
szomszéd a szél odafújja a gyom
és parlagfû magot és nálunk is
kikel. Vagy az a cél? , Hogy meg
tudjanak akkor minket büntetni.
Szerencsére ezért nem tudták elkótyavetyélni a kerepesi honatyák,
egyenlôre ezeket a telkeket, de
rajta vannak, élükön ötletgazdájukkal. Ezért sem mindegy, hogy
bármilyen színekben induljon is
akár kaméleon jelöltünk, ahogy
egy fórumon, jelzôvel meghatározták: Ember legyen az új vezetô,
elsôsorban EMBER.
S. F.
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Panaszkönyv II.

– Képek, írások a kerepesi panaszládába

Miközben Kerepesen járok-kelek, figyelgetek és észlelek. De
sokan fel is hívják a figyelmem
a rendellenességekre, Köszönöm,
de ne gondolja senki, hogy ebbôl
a pozícióból meg is oldhatom.
Aki megoldhatná, viszont nem
teszi. Miért egy személyben a
polgármester a felelôs mindenért,
miért ôt „piszkáljuk”? Mert egyszemélyes uralom van, mindenki
tôle tart, és minden út rajta
keresztül vezet mindenhez. Nos,
megsorjázzuk hát a cikkünket néhány fotóval is mindig és folytatom a sorozatot. De sajnos ma
is csak ennyi fér bele.
 Szép utca az Öv utca szép új
az aszfalt is rajta igazság szerint,
ha egyirányosítanák jó is lehetne
még az új útburkolat, de sajnos
kissé szûkre kerekedett, mert két
autó nem fér el rajta egymással
szemben. Kár.
 A Szabadság úton a Vasút
oldalában a Sziklaparknál olyan
bozótos a táj, hogy sötétben
félnek a gyalogosok, hogy valaki
elôugrik a bokorból.
 Az aluljáró ugyan e részen
rettenetes állapotú, és bár nem
egyedi eset, de a kátyúzás már
nem lenne elég. Tudom BKV terület biztos ez is. Nem?
 A Szilas utca végén a gyár
utcához vezetô gyalogút mellett
a szeméthegyekben áll a fûben
most hogy a füvet levágtuk a
Német Önk. kistraktorral, elôjött
még szörnyûbb képet mutat.
 A víz elvezetés a Nefeljcs utca
közepén nem megoldott a házakon át hömpölyög nagy esôben.
Megoldásnak a széttárt vezetôi
karok nem igen felelnek meg.

 A közkutakat leszereltetni
kiváló polgármesteri utasítást
azonnal visszavonását követelik
jó néhányan. Mint tudja a kedves
olvasó régebben minden utcában
voltak kutak. Lehet, hogy nincs
már akkora igény rá, mint régen.
Lehet. Polgármesterünk szerint,
lopják a vizünket, a nyavalyások, kik más települések polgárai.
Kannával, utánfutószámra, állítja
vezetônk. Ha ezt látta, miért nem
jelenti fel ôket. Ez ne legyen ám
a mi dolgunk, legyen a közterület felügyelô feladata és a
rendôrségé, ha kell. De, ez miatt,
ne szûnjön meg az, hogy akár
egy biciklis, egy turista, de a
helyi idôs néni, bácsi ki gyalogol
hisz nincs busz, ne tudjon egy
korty vizet inni. És nekik nincs
klímájuk, fekete terepjárójukban
és a hôségben is gyalogolnak
kerepes szerte?
Szégyen gyalázat, hogy inkább leszerelik, az összes kutat,
mintsem megoldják, ha tényleg
lopják a vizünket. Mire van a
hatóságunk? Csak minket büntessen arra?
Akik jó hírünket viszik, ha
egy kis vízhez jutnak: Bringások,
turisták, zarándokok, vagy épp
uram bocsáss a Kerepesiek. Ha
leszerelik is, úgy tegyék, hogy
én visszaszereltetném, ha megválasztanának!
Lakossági vélemények:
M.J. Valóban nem veszi észre áldott vezérünk, hogy a vára
bejáratától kezdve gyakorlatilag
csak harckocsival lehet végigmenni az arra lakóknak? Utcatáblákra van pénz, de egy “úthibák”
jelzôtáblára már nem futja! A
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sors iróniája, hogy a KHT és az
Önkormányzat bejárata is onnan
nyílik! / Mert a fejétôl bûzlik a
hal. (A szerk.)
T.ZS. A kerepesi nyárfa utca
sajnos járhatatlan mind kocsival
illetve gyalogosan még nehezebb.
KATASZTRÓFA csak ígéret van
már többször szóltunk, de semmi.
Próbáljon meg kocsival arra
felé jönni és meglátja a helyzetet. Ja, az utca elejébe a gödör
nincs betemetve és mellette egy
hatalmas lyuk tátong tehát a
Mogyoródi útról nagyon veszélyes feljönni.
V.Z. Ez a Bajcsy Zs. utca is
lehetne, Szilasligeten. Ott sem
történik semmi! Az egyik oldalon
van vízelvezetô árok, de az út
közepén folyik a víz. A Kodály
Z. utcán leaszfaltozták olyan
ügyesen, hogy ott sem az árokba folyik a víz, ha nem az út
közepén. Ez úgy látszik kerepesi
hagyomány!
M.Z. Hagyomány a kopjafa,
mert az viszont baromira kell minden utcasarokra! Megértem,hogy
emlék....de az ember autójának
lengéscsillapítója is emlék lesz az
tuti, ha végig megy rajta!
M.Z. Nem köves nyaktörô út.
Remélem, egyszer megadatik,
hogy Franka úr autójával rallyzhatok rajta!!!!!!! Remélem, nem
sértôdik meg, ha többedmagammal sz..ok rá szavazni!
M.B. Én úgy láttam tegnap. hogy frissen leaszfaltozott
Hungaroring által adott Millácskákból készült utat éppen törik
fel az új vízcsövek miatt.
V.Z. Szerintem a szilasligeti
óvodánál az építkezés miatt

hiányoznak a KRESZ táblák. A
hatalmas darus kocsik, teherautók nem tudtak másképp
építôanyagot szállítani, dolgozni. A közbiztonság éppen úgy
romlik, mint ahogy az egész
országban. Fejtôl bûzlik a hal!
R.A. A hévmegállóban egyik
éjjel a menetrend tábla tûnik el,
másik napra a padot verik szét,
de már elkezdték „bontani” a
régi fodrász-kocsma épületet is.
V.Z. Ma reggel a HÉV megállóba jártam, szét volt rúgva a
pad. Nincs hova leülni.
CS.D. A tábla nem az építkezés miatt tûnt el mivel le van
törve az oszlopról!
J.M.B. Osztom a véleményedet
37 éve elmúlt, hogy itt élek, de
az utóbbi 10 egy néhány éve
szemetes rendetlen elhanyagolt
lett a falu. Elvesztette, azt amiért
sokan ide jöttünk. A csend a
nyugalom, békesség. Ja és nem
volt szemét.
K.V.A. Az Állomás utca végén (remélhetôleg közlekedési hatósági és vízügyi hatósági engedély alapján) épült
hídra az útszûkületet, illetve
a szembejövôk elsôbbségét /
elsôbbségadási kötelezettségét
jelzô közúti tábla kihelyezése elmaradt. (A táblák tartóoszlopát
mindkét oldalon bebetonozták,
csak a közúti jelzôtábla felszerelése nem történt meg!)
Az Állomás utca – József
Attila lakópark között lévô játszótérre, a gyermekek jelenlétét
figyelmeztetô közúti tábla nem
jelzi. Ennek kihelyezése a gyermekek védelmében indokolt lenne.
Mivel hogy a lakosságért
dolgozunk, egy jó hír is van
Újabb infó a lakosoknak: Ha
nem fér az 50 Ft-os Zöldhulladék zsákba az ághalmaz, vagy
kiszúrja azt, akkor lehet mellé
is tenni zsák nélkül, összekötve,
de ne dróttal, és ne legyen 1
méternél hosszabb, és max.5-6
cm vastag ágakat tartalmazzon.
Tôlem elvitték.
(A biztonság kedvéért felhívtuk
egyeztetésre: 561-200 –at ahol
azt a választ kaptuk, ha kiszúrná
a gally a zsákot, vagy nem férne
bele, akkor összekötözve elviszik,
ha a zsák mellé tesszük is.)
Zsákok kaphatóak: Antal ligetnél - a szilasi Coop-ban az
Animarket-ben a Kata boltjában
és a Te + én ABC-ben
Várom a további beírásokat
a panaszkönyvbe: Facebook és
velemeny@kerepesradio.hu
E-mail-re.
(- Springer - folytatom!)
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Ideje a lényegre térni
(folytatás az elsô oldalról)

Van tábla amire van...
Az interneten is, Online
és letölthetôen megmaradna,
visszanézhetô lehetne. Nincs TABU, nincs titkolódzás. Az Internet
oldala a településnek, gyökeres
változást igényel. Rettenetesen
satnya.
Minden elérhetôség, minden
adat nyilvános kell, hogy legyen. E-mail kommunikációt az
ügyintézôkkel, meg kell oldani.
Ne kelljen a lakónak szabadságot kivenni azért, amit elintézhet, vagy informálódhat 5 perc
alatt. Nyomtatványt megkaphat
E-mailben is. Stb. Nem óhajtom
csokorba szedni programomat
addig, míg mások még be sem
jelentik indulnak-e. Csöpögtetve azért egyet, s mást leírok
Önöknek, e hasábokon is. Persze, töredékeket csak és nem
részletesen. De higgyék el, nem
szívesen írom így, mert tragikus
a megfelelô szó sok esetre minálunk. Nevetséges, ami itt folyik: Ha le akarja válltani Kerepes
a jelenlegi vezetésébôl azokat,
akik bebizonyították alkalmatlanságukat, nem lehetséges összefogás nélkül. A jelenlegi polgármestert, csak egy jelölt gyôzheti
le, a pillanatnyi állapot szerint.
Ha, a szavazatok szétosztódnak,

nevetô harmadikként Ô futhat
be. Persze, ez függ a részvétel
nagyságától és a váltási szándék komolyságától is. Elnézést
az ellenjelöltektôl, tisztelem bátorágukat, de sokan úgy vélik
és én is úgy látom: Kerepesen,
nincs egy olyan jelölt sem - eddig -, ki meggyôzôdésem szerint esélyesebb és alkalmasabb
személyemnél. Ezért nem lépek
vissza senki javára sem. Hogyha
indulok képviselônek is, nem a
magabiztosságom hiánya. Említett körülmények kiszámíthatatlanok. Eltökélt szándékom,
mindenképpen az elsôsorban
Kerepes érdekét szem elôtt tartva, változtatni az eddigi vezetési
„technikán”. Nyugdíjba küldeni
a múltat. Persze, amit el kell
ismerni, hogy jó, azt meg kell
tartani, meg kell hagyni, sôt,
folytatni kell. Önök döntik el, van
e sok ilyen. A lakosság bevonása
nélkül semmit, és nem szabad
fontos döntéseket hozni a fejük felett. A hivatal mûködése,
létszáma, egyelôre úgy tûnik
megfelelô, de menetközben ezt
is fel kell mérni, kell e, a változás. A stíluson mindenképpen.
Központban a lakosok kell, hogy
álljanak. Közbiztonság nélkül viszont nincs semmi. Nincs olyan
programpont, ami megvalósítható lenne, ha nem áll helyre
Kerepesen a közrend. Nem lehet ide csalni sem vállalkozásokat, sem a befektetôket, ahol a
drog, a betörés és rablás dívik.
Ezen még, a kamera-rendszer
sem változtat, de a pár körzeti
megbízottunk sem. A jelenlegi
közterület felügyelôségrôl nem is
beszélek. Hétvégeken, esti órákban kiszolgáltatott a kerepesi
lakos. Minimum két mûszakban
és hétvégén is, dolgozzanak, ha
kell.
Akinek nem tetszik, jön más
helyette. A Kábelt nem 8-tól 4ig égetik csak és nem csak hét
közben.
A szemetet sem akkor rakják
le a határba. Mezôôr is nagyon

fontos, hisz a szôlôt és termést,
- is - lopják.
Fel kell mérni mely településrészek és korosztályok vannak
veszélyeztetve és a prevenciót,
a megelôzést is nagybetûvel kell
írni ezen túl. A bûnüldözô szervek
támogatásával lehet csak eredményt elérni. Polgárôrség nélkül
mind ez esélytelen. Miért nem
támogatta eddig a vezetés a
polgárôrség megalakulását? Ne
mondja máris, hogy autó, benzin,
stb. amit adunk! Kinek? Nincs
legális szervezetünk. Miért Víg
Janinak kellett megírni az egyesületi alakuló dokumentumait és
elintézni mindent? Mikor, állítólag ügyvédet alkalmaztunk Kerepesen. Általányban? Ráadásul, ha
a Polgármester személyes büntetô
ügyeiben és pereiben is el tudj
járni, / remélem nem általányban
/ talán, a kerepesi polgárôrség
alapító okiratát is elkészíthette
volna. A Belügyminiszter felé
egy kis lobbi, telefon és már
rég dolgoznának a polgárôr fiúk-lányok. Miért is van, hogy
velem szóba állt a Pestmegyei
rendôrkapitány, az akkor igazságügy miniszter Navrasics Tibor
és az akkori Fôügyész asszony.
Persze nekem nem volt jogom
csak kérdezni tôlük. Számon kérni
a polgármester kérhet, ha vele
is szóba állnának. A polgárôrök
meg, dolgoznának velem együtt,
mert magam is tag vagyok és
szeretnék tenni végre valamit. De
nincs még igazolványunk sem. Az
nélkül pedig nem legális.Kamera
kell, igen és sok más is. Megválasztásom esetén elektromos
autói lesznek a polgárôröknek
is, nekem már van is. Ezt magam, több mint 1 éve tesztelem
és mondhatom: Naponta 300 Ft
költséggel üzemel Kb. 60-80 Km
/nap esetén. Magyar fejlesztésû
is van ilyen. http://zoldauto.info
Ez nem csak spórolás, hanem
egy traktor hangú Lada Nivával
éjjel, nem csak a nyitott ablaknál
alvó lakosokat zavarja a járôrözés,
hanem a betörôk is messzirôl
tudják, hogy elindultak Kerepesrôl

Szilasra, vagy fordítva és hallják,
épp merre járnak a polgárôrök.
Ezek persze részletkérdések, de a
részletekben rejlenek a nagy dolgok, higgyék el. Épp úgy, mint a
buszközlekedés, ami nélkül nincs
élhetô Kerepes. Megválasztásom
esetén azonnal üzembe állítanék
egy, vagy akár két kis buszt, melyre nyugdíj elôtti munkahivatal útján kiközvetített, vagy nyugdíjas
buszsofôrt vehetne fel a KHT. A
busz üzemeltetését rájuk lehet
bízni, mint régen is, hisz ÁFA
visszaigénylése is csak így lehetséges. A járatba be kell kapcsolni
Hollandia telepet, Kerepes – Szilas Állomás utca /HÉV csatlakozásra/ Hegy utca Széphegyet. Ha
megoldható, a Mezô utca érintésével és iskolajáratnál kis utcák
is. Persze, ezt le kell tesztelni
még. A csatlakozások igazodva
a VOLÁN buszhoz és a Hévhez. Ez is fontos. A napokban
megkezdem, saját buszommal is
kidolgozni és tesztelni ezt. Addig is a busz, ha próbajáratban
van, ingyenesen igénybe vehetô
mindenki által. Érzékeltessük: 2
HASZNÁLT MERCEDES busz ára
= egy kerepesi szobor árával.
Azaz, ca. 5 millió Ft. Mi a fontosabb kérdezhetném, ha nem
tudnám a válaszukat elôre is. De
Önök döntenek, Busz vagy Szobor. Élesen fogalmazva új, vagy
régi polgármester? A döntés itt
is az Önöké.
(naná, hogy folytatom
- Springer -)

Vízhordás, 2014
MEGTALÁL MINKET: Kistarcsa, Szabadság út 44.
(Nosztalgia étterem szomszédságában)

ÜZLETÜNKBEN MINDEN MÉRETBEN, SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
TALÁLHATÓK ELSÔSORBAN CSAVAROK ÉS EGYÉB KÖTÔ ELEMEK.
Rozsdamentes és saválló csavar rendelést 1–2napon belül beszerzünk
EZEN KÍVÜL TALÁL MÉG NÁLUNK

- bútorszerelvényt,
- szerszámokat hobby
és profi minôségben,

- szilikont, purhabot, sprayket, - kerti eszközöket,
- fúrószárakat,
- kötelet, drótkötelet,
- vágókorongokat,
- nyeleket

és még rengeteg termék fajtát verhetetlen árakon
MERT BETÉRNI ÉRDEMES
Tel.: 06-28-473-118, 06-20-333-1172, 06-20-262-5525; e-mail: csavarkiraly@hotmail.com

NYITVATARTÁS: H-P: 7.00-17.00, Szo: 7.30-13.00
2014. JÚLIUS VALÓ VÉLEMÉNY
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Áll a bál!
Franka polgármester, ismét
hazudozik és rágalmaz, egy
tisztességes köztiszteletben álló
családanyát!
Ez is miattam van? Levelet
kapott a Német Önkormányzat
elnöke. Elsô emberünk, ismét
minôsíthetetlen hangnemben
beszél a feleségemmel. Tudom,
minek is indulok ellene, akkor
jönne velem vitorlázni a tengerre, mint régen. Akkor persze,
még köszönt is és tudta a nevünket.
Ha nem a Rádió tulajdonos, a
német Önkormányzat elnöke, a
feleségem, hanem „csak Springer Asszony” azaz egy nô lenne,
akkor is kötelességem megvédeni. Mivel gyermekeim anyja, pláne nem tôrhetem ezt el.
Nem elsô alkalom pedig. Akkor a
testület elé vitt elôterjesztésben
felszólította bocsánatkérésre, a
polgármestert. Egy férfi sem
volt, ki mellé áll, mikor Krisztának válaszlevelében fröcsögött
serényen „…az ön levele elnök
asszony csak egy valamire lehetne
alkalmas… stb. A gusztustalanságot lehet e még fokozni? Most
úgy tônik, újabb levelével tudta.
Íme, a levél tartalma:
„Tisztelet Springer Asszony! A
kerepesi NÔK elnökeként Ön engedélyt kért és kapott a Mezô utcában az Önkormányzat tulajdonában
lévô területre, ahol 2014.07.05-én
reggel 8,30-tól este 2 1,30-ig szórakozhattak, akik oda elmentek. „
Igen, Utcabált rendeztünk a lakókkal. Tulajdonképpen, bejelentésen kívül, mást nem igen kell
tenni… A törvény szerint, a nemzetiségi és a területi Önkormányzatok nem alá, vagy fölé, hanem
mellérendeltek egymásnak. Ha
már engedélykérés lenne, az alárendeltség, de honnan tudná ezt
a kerepesi polgármester?
„Az engedélyben szerepelt,
hogy a rendezvényt követôen

széket, asztalt, szemetet és a
mobil illemhelyet is kötelesek eltávolítani a közterületrôl. A hivatal Közterület felügyelôje jelentette 2014.07.07-én, hogy a WC
-benne a tartalmával- ott árválkodik a Mezô utcában, ráadásul
tárva-nyitva, összepiszkítva, ezért
kellô bôzt árasztva a 34 fokos
kánikulában. A járványügyileg sem
mindegy állapot felszámolására a
rendezvényt követô ötödik napon
sem került sor.”
A polgármester ismét hazudik, és rágalmaz! Kérem biztos
fotóval alátámasztható mind
ez a hazugság! Kusnyár Irénke
fertôtlenítette, az egyébként
alig használt illemhelyet. Tiszta
volt, szerda reggel el lett szállítva. „Közterület felügyelô elment az
Ön lakására……” Bocs a hivatal a
mi székhelyünk. Kerepesiek sem,
a XVI. kerületi lakásra írnak önnek, ügyes bajos dolgaikban.
„Miután Ön a kaputelefonból
megtudta mi járatban van a Közterület felügyelô, kiküldte Springer Urat a kedves férjét, aki azt
mondta, hogy a felesége nincs
otthon (!),”
Hazugság ismét. Igaz Springer
Krisztina a kislányunk is, ô szólt
bele a kamera-kaputelefonba,
majd nekem adta át, hogy va-

VALÓ VÉLEMÉNY 2014. JÚLIUS

lami rendôr van itt. De vissza a
levélhez.
„majd minôsíthetetlen hangnemben visszautasította a kérést meg
a csekket és szidja az Önkormányzatot. Hivatalt, Polgármestert torkaszakadtából.” Ez csak úgy tônt
valakinek? Megjegyeztem, hogy
KMB-s, közterület felügyelô
nem drága? Házhoz megy. De ha
baj van, akkor sehol sincsenek.
Baj, ha megemlítem, hogy polgármesteri utasításra? Na, ezen
is szeretnék én többek között,
mint polgármester változtatni.
…ingyen biztosítunk helyet,
adunk szakmai, jogi és pénzügyi
tanácsokat, ingyen másolják anyagaikat, leveleiket. röviden egyenjogú partnereink, ami sok pénzbe
kerül Kerepes Városának.”
Egy fillért nem kap az NÖK,
a cigány, sem a szlovák önkormányzat. Amit kapunk, arra a
törvény kötelez.
„…nem az Ön férje a kerepesi
NOK elnöke, hanem Ön kedves
Springer Asszony, annak minden
társadalmi és jogi felelôsségével
együtt. Ez alól a közelgô Önkormányzati választások némely önjelöltjének politikai hasmenése sem
adhat felmentést.” Ez ám a polgármesteri stílus, hölgyek urak!
Stílusos a WC-gate esethez?
Ebben a hangnemben beszél
tárgyaló felivel is? Nem csoda,
hogy itt tart Kerepes. …a Közterület felügyelôt 2014.07.10-en
arra kértem szólítsa fel a NOK-t
a ,,bûzös és fertôzés veszélyes”
állapot megszüntetésére a csekk
kiegyenlítésére. A válasz ismételten
nem volt.” Hivatalosan Elnök as�szonyunk semmi féle felszólítást
eddig a levélig nem kapott csak
indirekt módon másodkézbôl.
Ez nem eljárás. Fôleg nem mellérendelt vesztô felé. A nemzetisé-

gi elnökök, a maguk közösségeinek, kis polgármesterei. Még, ha
valaki rasszista nézeteirôl ismert
is, ezt tán tudhatja és a törvényt
tisztelhetné.
Tisztelt Springer Asszony! Sajnálattal közlöm, hogy a fentiek értelmében a szabálysértési feljelentést
voltunk kénytelenek megtenni.. „.
150.000 Ft állítólag a nagyfokú kihágás büntetése, amit
természetesen nem ismer el az
NÖK.
Továbbá: felszólítjuk Mayerné
tanácsnokasszonyt, ki a nemzetiségek érdekvédelmével is foglalkozni szeretne és jelen volt
a rendezvényen is. Lépjen fel
annak érdekében, hogy ne lehessen alárendeltségi viszony:
Sem a Tót, Cigány, de Német
Önkormányzat felé sem. Nos,
döntsék el mi a mocskolódás?
Szemtôl szembe megírni véleményemet, az ilyen és hasonló
önkormányzati munkáról, vagy
ellenjelölt feleségét sárban tiporni? Polgármester úr a Mezô
utcaiak szavazata (sôt másé is)
nem biztos, hogy így Öné lesz,
ezek után.

Helyreigazítás
A júniusi szám, „Ki is a mi
vezérünk?” címû írásában, a
9. oldalon közölt sorok: „Az
egész família belügyes lett. „
sérthetik valakinek a jó hírnevéhez fûzôdô személyiségi jogát,
ezért elhatárolódva a cikktôl
elnézést kérünk mindenkitôl.
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Kerepesi
arányszámok

Olvasói levél:

Tisztelt szerkesztôség!
Mellékelten küldök egy tájékoztató anyagot, amit a Gödöllôi Foglalkoztatási Paktum keretében kaptunk (mellesleg a település is tagja,
de soha nem vesznek részt az összejöveteleken és nem is élnek a
lehetôségekkel), hogy terjesszük a lehetôséget. Gondolom, vannak/
lehetnek a településen érdeklôdô diákok (esetleg a romákat is be
lehetne vonni). Amennyiben ti is úgy gondoljátok legyetek szívesek
közzétenni.
http://godolloihirek.hu/cikkek/2014/07/01/letmod/onkentes-programokbabatvolgyben

Köszönettel:
Ungi Edina, 06-302014966

Kerepesi Vállalkozók Egyesülete
Nagyon szívesen segítek, ha ezzel is tudok. Köszönjük Ungi Edinának.
Önkéntes programokat kínál a gödöllôi központú Szent István Egyetem
Babatvölgyi Biokertészete középiskolás diákoknak és cégeknek egyaránt. A
közösségek számára meghirdetett lehetôségrôl és a vállalatoknak kínált
programról pedig, a fenti linken olvasható részletes tájékoztatás, valamint
az is, hogy az érdeklôdôk kinél jelentkezhetnek.
(A feljegyzés alapját képezô adatok a Kerepesi Vélemény 2014. júniusi
számának 5. oldalán találhatók.)
A fent hivatkozott adatok a Képviselô-testület ülésén megszavazott
költségek részletezését is felsorolják. A testületi ülés ideje nem ismeretes, mivel a cikk elsô mondata: „A képviselô testület soron következô
ülését június 2-ára hívta össze Franka Tibor polgármester.” Azt tudjuk,
hogy a helyi önkormányzati újság általában az adott hónap utolsó
napjaiban kerül kézbesítésre, tehát csak arra következtethetünk, hogy
valamikor májusban lehetett a szóban forgó ülés. Kérdés, hogy akkor
minek is kezdôdik a fenti mondattal a cikk, hiszen idejét múlta! (Ez
csak apró észrevétel)
Most térjünk át a számokra! Kovácsoltvas utcajelzô táblák elkészíttetésére a testület többsége (vajon kik lehettek?) 2 millió Ft-ot szavazott
meg. Szép összeg, a kérdés csak az, hogy a járhatatlan, vízelvezetéstelen,
járdátlan utcákra minek a csicsás, kovácsoltvas névtábla tartó? (Rongyos gúnyára aranygomb????) Semmi fontosabbat nem lehetne a 2
millából létrehozni, arról nem is beszélve, hogy ki fogja a szép fémtartó
táblákat az utcákon ôrizni, mert arra is szükség lesz. Itt következik a
másik összeg: a 600.000 Ft. Mire is? Idézem: „egy minden terepen
môködôképes jármû beszerzésére a körzeti megbízott rendôrjárôr számára.” Azt feltételezve, hogy a régi, lestrapált, kimustrált Lada Niva
haladéktalanul értékesítésre kerül, mondjuk 2-3 százezer forintért (erôsen
túlbecsülve) és ezt hozzáadva a megszavazott összeghez, akkor ebbôl
milyen minôségô, mindenhová fel- és lemenô gépkocsi vehetô. Azt kell
gondolni, hogy aki ezt az összeget elôterjesztette és megszavazta, az
még nem látott terepjárót, nem hallott rendôrségi bônüldözésrôl, és
nincs tisztában azzal, hogy a bônözôk általában, kifejezetten jó állapotú,
jól gyorsuló kocsikkal vannak felszerelve.
Na, itt kellene az arányokat rendbe tenni! Nem kihívó utcajelzô táblák
kellenek, hanem megfelelô gépjármû azoknak, akik a kerepesiek biztonságára, életére vigyáznak, akik, - ha kell - éjjel-nappal szolgálatban
lesznek, esôben, hóban, sárban. Ne tegyék nevetségessé rendôreinket ilyen
megszégyenítô összeggel csak azért, hogy a bônözôk szép kovácsoltvasra
szerelt utcajelzô táblák alapján tájékozódhassanak városunkban!

kerepesi lakos

Egy elcsípett levél a Netrôl:
Tisztelt Törvényességi Osztály!
Alulírott, tisztelettel kérem, hogy a kerepesi KÖZMEGHALLGATÁSON
feltett kérdéseimre a választ szíveskedjenek kialkalmazni! A testületi üléssel
egybekötött közmeghallgatás megint szerintem törvénysértô módon lett
meghirdetve. Csak két téma lett megjelölve és a régi rossz gyakorlatot
tovább folytatva nem volt meghirdetve a kötetlen hozzászólás lehetôsége.
Remélem, most nem hivatkozik a polgármester a szerver meghibásodására,
Önök felé, mint elôzô levelemnél tette.
A hallgatóság néhány megjelentjének kellett kierôszakolni, hogy KEGYESKEDJENEK A PÓR NÉPET IS MEGHALLGATNI! (ezt pedig elôre meghirdetett
módon évente egyszer kötelesek megtenni).
Csodálkozom, hogy a Törvényességi Felügyelet nem hiányolja a beküldött anyagból a válaszokat, nem tesz említést, hogy írásban mindez
megtörtént-e? Konkrét kérdésre választ várok. Miként lehetett „benyelni”
a 62/2007 (IV. 28) határozatot úgy, hogy sehol nem szerepelt (lejárt
határozatok) a benne foglaltak? Pedig abban a szövegkörnyezetben
mindenféle feljelentéssel fenyegetôdzött és utána konkrét eredményt
nem hoztak nyilvánosságra.(szerintem a zárt ülés határozata nyilvános,
ez Kerepesen nem ”divat”).
Kérem lehallgatni a hanganyagot és kikényszeríteni a választ. Más,
ehhez szorosan kapcsolódó dolog a polgármester kulturálatlan magatartása. Unintelligens módon már nem elôször megzavarja Oláh János
jegyzô úrral folyó tárgyalásomat (3 alkalommal). Amikor ezt kikérem,
magamnak akkor marokra fogja nemi szervét és távozóban odamutatja.
Ez egy városi polgármester, tudhatná és tudja is, hogy nem vagyok meleg,
akkor nekem ne ajánlgassa!
Osztályvezetô Úr!
Ilyen mocskos magatartással 71 évem alatt nem találkoztam. Vasárnaponként pedig kétszer mutogatja magát a település miséin. Ez a személy
még kanásznak sem való!
Elhíresült nôügyeitôl hangos a település és a legújabb barátnôje egy
volt képviselô, aki a nyilvános adatok szerint közel két éve nem számolt
el az önkormányzatnak a rábízott áru ellenértékével. Szerintem ez büntetô
kategória. Ki mulasztott a feljelentés megtételével? Más állampolgár esetében a polgármester fenyegetéseitôl hangos minden fórum. Hol van a
törvény elôtti egyenlôség? Kérem a vizsgálat azonnali megindítását!(írásos
anyag a Kht beszámolójában található, Czibi Béláné mb. ügyvezetô
anyagában). Kérdésem továbbá, hogy terheli-e bejelentési kötelezettség
a polgármestert, ha büntetôeljárás hatálya alatt van? Milyen formában?
Milyen vizsgálatot és hol kérhet az állampolgár, ha a mûszaki tartalomnak
nem felel meg az épített út?
Várom megtisztelô válaszát!
(név és cím a szerkesztôségben)
polgármester-jelöltek
Tisztelt Polgármester-jelöltek! És jelölô szervezetek! Több induló esetén
véleményem szerint meg fog osztódni az a szavazóbázis, aki a jelenlegi
vezetés leváltását szeretné - ez pedig a Franka Tibort támogatóknak
kedvez. csak egy jelölt esetén lehet eredményes a jelenlegi polgármester
leváltása. Kérem a sikeres változás érdekében gondolják ezt át.

Kardosné V. Anikó / http://www.kerepesikerekasztal.hu 2014/
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A Megyei Értéktár Bizottság tíz nemzeti
értéket vett fel a megyei értéktárba
a legutóbbi ülésén.
A nemzeti értékek azonosítása az úgynevezett nemzeti értékpiramisban történik, ez lényegében egy többlépcsôs rendszer, és a nemzeti
érték felôl közelít a hungarikumok felé. Pest Megye Önkormányzatának
Közgyôlése a 2012. októberi ülésén fogadta el a megyei értéktár
létrehozásáról és a Megyei Értéktár Bizottság megalakításáról szóló
elôterjesztést.

-

Az idén felvett értékek:
Kulturális örökség kategória:
Magyar Földrajzi Múzeum szellemi és tárgyi gyûjteménye
Kistarcsai volt internálótábor
Arany-út (Arany János nagykôrösi emlékeinek nyomában)
Az Árpád-kor helytörténeti jelentôsége a Csepel szigeten
Ráckevei Duna-ág úszólápjai és élôvilága
Úri község népviselete

Agrár- és élelmiszergazdaság kategória:
- A múlt ipari értékeinek megôrzése, élet a Nagykôrösi konzervgyárban 1965-90-ig dvd-n
- Alföldi (Kôrösi) keringô (ez egy díszgalamb fajta)
- Nagykôrösi meggy
Természeti környezet kategória:
- „Nagykôrösi pusztai tölgyesek” Natura 2000 terület
www.pestmegye.hu
Kérdésem: Kerepes mivel lobbizott, nevezett ez ügyben? Földvárral? Pestmegye legöregebb épületével a tiszttartói házzal? A Csörsz
árokkal? A kerepesi körtefával? A Szilas patak forrásvölgyével? Felsorolni
most nem az én dolgom lenne. Még nem az én dolgom lenne. De
Önök döntenek, errôl is hamarosan errôl is.

SPECIÁL GYROS ZSÓFIALIGETEN IS!
Egyedi ízvilág a hétköznapokra.
Speciális gyrosok, hamburgerek
különleges fûszerezéssel.

1000 Ft feletti rendelés esetén
ingyenes házhozszállítás:
Kerepesen, Szilasligeten,
Kistarcsán, Nagytarcsán.

Nyitva tartásunk:
Hétfôtôl-csütörtökig:07-02
péntek, szombat: non-stop
vasárnap: 07-24

Keressen bennünket elérhetôségeinken:
Tel.: 06209983250 Facebook: Speciálgyros Zsófialiget
Mottónk: minden vendég elégedetten és jóllakottan távozzon!

Állateledel, táp, termény és horgászbolt
Napos csirke, kacsa, liba, pulyka és elôneveltek
Állatfelszerelések, kiegészítôk, fagyasztott és kimért állateledelek, etetôk, itatók

Tápok:
indító-, nevelô-, tojó-, nyúltápok... stb.
Szemesek:
búza, kukorica, árpa, stb. koncentrátum, vitaminok.

Nyitva tartás:
H-P: 8-18 óráig.
Szombat: 8-13-ig.
Házhoz szállítás megoldható!
2144 Kerepes Szabadság út 1/A; Tel.: 06-20-989-69-55
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Idézetek
„Igazság és hazugság, illetve jutalom és fenyegetés Azt vallom, amit eddig is, itt nem lesz
lopás, hazudozás
és csalás. Tudom és érzem, ez sokkal nehezebb,
tessenek csak az ország vezetésére nézni, hiszen
ôk is a könnyebb oldalát választják. Azt szokták
mondani: a koporsóra nem lehet zsebet varrni,
az enyémre sem.
Nem vihetünk magunkkal semmit a „hosszú
útra”, csak a jó emlékünket, a tisztességünket. Azért
pedig harcolni kell. Apró lépésekkel és egyre jobb
légkörben. Az az igazán értékes dolgozó, tanuló,
édesanya, nyugdíjas, polgármester és képviselô meg
hivatalnok, aki nem megvehetô. Az ajtóm viszont mindig nyitva áll…”
/Franka Tibor 2007./
Szívesen írnám, hogy: No comment. Ám, de ez is túl szép ahhoz,
hogy igaz legyen…
/Kerepesi Hírhozó 2010 Vécsey László képviselô úr válaszolt/
- Olyan hírek is elterjedtek, hogy az utolsó pillanatban a FideszKDNP Franka Tibort támogatja majd!? Minden pletykát megcáfolva
most is elmondom, hogy Franka Tibort nem támogatja a Fidesz-KDNP,
hiszen négy évvel ezelôtt szembe fordult velünk és Kerepesen elsorvasztotta
a Fidesz képviselôi csoportját is. Ez ellen akkor nem tudtunk mit tenni,
de az elmúlt négy évben a helyi csoportunkat alaposan megerôsítettük.
Most nagyon odafigyelünk a kerepesi történésekre, mert itt gyökeres
változtatásokra lenne szükség, hiszen a mostani képviselô testület Franka
Tibor vezetésével a választókörzet legjobban eladósított Településévé vált.
A csôdhelyzetet csak egy Fidesz-KDNP támogatottságú polgármester
és testület tudná felszámolni.
- Minden egyes önkormányzati választásnak úgy vágnak neki a
jelöltek, hogy zászlójukra tûzik az elôzô vezetés elszámoltatását!
Kerepesen négy évvel ezelôtt Franka Tibor ígért hasonlót, aztán egy
idô után ezekbôl nem lett semmi. A Fidesz-KDNP országos választás
programjában szerepel az elszámoltatás. Ezt Kerepesen a lakosság nagy
része most is követeli! Az országban rendet kell teremteni. A rend
Megteremtéséhez mindenekelôtt a nyilvánosság elé kell vinni és fel kell
tárni az igazságot, így Kerepesen is el kell számolni minden egyes közös
forinttal. Jelzéseink szerint a falu vezetése gyanúsan sokat költött és ezzel
szemben csak keveset teljesített.
Friss hír:
A kerepesi Fidesz KDMP 2014-ben újra támogatja Franka Tibort, a
Fideszes választók csodálkozva állnak eme pálfordulás elôtt.
Ja, kérem ez politika.
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SZEZONÁLIS RECPETEK

Meggy eltevése hidegen!

Elkészítés:
A meggyet alaposan megmossuk, kimagozzuk, lemérjük.
5 kg kimagozott meggyez
1 dag Nátrium Benzoát-ot vagy

szalicilt adunk. Hideg helyre tesszük estétôl reggelig,
többször megkavarjuk. Másnap száraz üvegekbe tesszük,
a megmaradt lét elosztjuk az
üvegekbe (nem baj ha nem
fedi be a meggyet). Lezárjuk az üvegeket és száraz,
hûvös helyen tároljuk. Nem
kell dunsztolni!
Nagyon finom süteményekhez vagy leveshez. A cukrot
felhasználáskor tetszés szerint
adjuk hozzá. Garantáltan 2
évig is eláll.

Marokkói csirke pecsenye

Ifj. Érci Optika
Kerepes, Mogyoródi út 1.
minden, ami szemüveg és ahhoz kapcsolódik

tavaszi fényre sötétedÔ szemüveglencse akció
100% UV-védelemmel

Komputeres szemvizsgálat a hét minden napján,
szemüvegkészítés - javítás gyors határidôvel
NYITVA: hétfô-pénkek: 09.30–18.00
Tel.: 06 70/439 0676, 06 28/490-835

Elkészítés:

A megmosott csirkecombokat
hagymaporral minden oldalról jól
bedörzsöljük, tepsibe helyezzük.

Hozzávalók:
• 6 személyre.
• 6 db csirke comb
• 2 tasak Knorr hagymaleves por
vagy megfelelô mennyiségû Vegeta.
• 200 gr. bébi répa
• 200 gr. aszalt szilva,
• kevés bors és olaj.

Jó étvágyat!

A bébi répát rászórjuk.
Elôzôleg a szilvát kevés vízbe
beáztatjuk, éppen csak, hogy ellepje. Egy két óra múltán leszûrjük a
vizet, és kevés cukor hozzáadásával
sûrû sziruppá fôzzük. Ráöntjük a
combokra, elosztjuk rajta a szilvát
is, kevés olajjal meglocsoljuk, alufóliával betakarjuk és néhány órára
a hûtôbe tesszük (estétôl reggelig).
Sütôben 200 °C - on szép pirosra
sütjük, az utolsó félórában fólia
nélkül sütjük. Párolt rizzsel tálaljuk.
Remek vendégváró.

A receptek beküldôje: Jankovics Gabriella

Kriminológia

Egyebek mellett foglakozik a
bûncselekmény
elkövetésének
az elkövetô személyében rejlô
indítékaival és lélektani folyamataival, s azt a megállapítást
teszi, hogy az ilyen egyének minden aljasságra kész személyek,
akiket nem szabad hatalomhoz
juttatni, mert önkényeskedésük
nem ismer határt. Így pl. képesek akár az öncsonkításra is,
illetôleg anyagi károk okozásá-

ra, vigyázva, hogy ne legyenek
szemtanuk s a cselekmény elkövetésével politikai, avagy gazdasági ellenfeleiket vádolhassák
meg. Ha nagyon muszáj, hamis tanuk megfizetésétôl sem
riadnak vissza, különösen, ha
kecsegtetô anyagi eredményekkel számolhatnak. A könnyen
befolyásolható személyek sok
esetben tényként fogadják el,
az általa állítottakat, s mire kiderül /ha egyáltalán kiderül!/ az
igazság, addigra ôk már nyeregben vannak, s kevés ember
vállalkozik a bírálatukra. Ezért
csakis tetteik minôsítése legyen
az elbírálásuk alapja! , mert mint
tapasztalhattuk: igazzá válik az a
jó magyar közmondás, miszerint:
„Esô után, késô a köpönyeg!”
Kriminológus tájékoztatása.
(Cím, név a szerkesztôségben.)

Vers mindenkinek:

Kerepesnek szoborparkja!
- Vers, szöveg
Kerepesnek van egy útja,
Mitôl híres jó, ha tudja.
Van mellette egy szoborpark,
Amit a község nyilván tart.
Tavasz utcában látható,
Látványa ma már szánható!

PETZ PIAC
Áprilistól újra megnyit
a Petz piac Szilason
Italdiszkont, grillbüfé,
diszkont árak
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REJTVÉNY

VICCEK

Bíróságon
Két ember beszélget a bírósági folyosón:
– Bepereltek miért?
– Mert a könyvesboltom kirakatába, dekorációnak kitettem
a polgármester és a testülete
képét.
– És, mivolt a baj?
– Ez volt a baj. Elfelejtettem
a kirakatból kivenni a „Nyomorultak”-at...

Kedves olvasóink!
A helyes megfejtôk között
kisorsolásra került CD-ket a
nyerteseink a Kerepesrádióban
vehetik át.
Kerepes Szabadság u. 93.
Plusz felajánljuk, hogy ízlésüknek és igényeiknek megfelelôen,
mint egy kívánság mûsorban,
saját összeállításukban, egy
45-50 perces 8-10 számos
hanglemezt állítunk össze CDre, vagy Pen drive-ra, a saját
válogatásuknak alapján. A magyar nótától, a Metálzenéig, az
operettôl, a magyar- külföldi
Pop – Rock zenéig egyaránt.
Érdemes volt rejtvényt- fejteni.
Szívélyes üdvözlettel:
Springer Friedrich
Kerepesrádió – V. V. Szerk.
Telefonszámunk:
06 20 - 9 221 920
Vonalas telefon:
06 - 28 – 56 00 12
E-mail:
velemeny@kerepesradio.hu

Való Vélemény 2014. júniusi számának keresztrejtvény megfejtése:
“Az attól függ uram, ünnepelni akarnak, vagy felejteni.”

Nyerteseink: Vincze József Ady Endre utca, Sipos Nándor- Szilasliget, Bíró Imréné
Erika, Dr. Horváth Bánk, Halász Gáborné - Nefelejcs u. és Bagi József,
Vámosné Marika, Sengel István
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Kerepes rádió az Ön rádiója! Hallgassa a 97,1 MHz-en
Kövessen az Interneten is minket a www.kerepesradio.hu
és a szabadvélemény.atw.hu oldalon és a Facebookon is!

