HAVONTA MEGJELENÔ VÁROSI LAP

I. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2014.

Való Vélemény
KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET KÖZÉLETI LAPJA • KIADJA A KEREPES RÁDIÓ

Springer és a függetlenek
Már több alkalommal találkozhattak olyan személyek nevével, akik
indulnak az önök bizalmáért és persze a polgármesterjelöltek harcába is
bekapcsolódnak. Miért?
Mert ELÉG VOLT! Megelégelte egy maroknyi gondolkodó, Kerepes sorsát
szívükön viselô lokálpatrióta az itteni helyzetet.
Kerepes jobbat érdemel! Az önzés és a kivagyiság ideje szerintünk lejárt.
Hiszem! Merem! Teszem! Ez lehetne a jelszó, ha egyáltalán kellene
lózung.
Minden körzetben indulnak függetlenjeink, és úgy gondoltuk, egymást
kiegészítve szeretnénk dolgozni és tenni Kerepesért. Persze lesz még jelölt
bôven jobbról és balról is.
De Kerepesen egy párt se mondja meg nekünk, hogy mi mit tegyünk!
Vannak ide valósi, itt élô emberek, aki helyismerettel és a problémák
ismeretével is rendelkeznek. Ôket kell indítani, és megválasztani!

Ne legyen többé nem Kerepesen lakó polgármesterünk. Sem Bók, sem
Csák sem Franka nem lakik itt Kerepesen. De még Dr. Vaszil vállalkozása
sem kerepesi.
Nézzünk a szemébe annak, aki itt szolgál!
Ha lejár az ideje most, majd elmehet a pesti otthonába, ahol nincs
18 ezer Ft-os kommunális adó és nem szerelik le a közkútjaikat van
közvilágítás, út, járda, stb. Nem veti szemére senki, ha majd tönkre
tette a települését.
Azok pedig akik itt élnek, felemelt fôvel kell, hogy végig tudjanak
menni Kerepesen.
A jó döntés: Szavazzunk a függetlenekre!
Polgármester jelölt: Springer Friedrich

1. körzet: Nagy Anna

2. körzet: Gróf János

3. körzet: Burger István

4. körzet: Ungi Edina

5. körzet: Springer Friedrich

6. körzet: Rákos Anna

7. körzet: Lovas András

8. körzet: Magyar János

Nos, ha én lennék a polgármester
A közbiztonság helyreállításáért, nem csak kampányidôben tennék.
A KMB iroda ünnepélyes átadása fontos pláne díszvendégek társaságában, de annak költségét is inkább a közbiztonságra költeném.
A kamerák és jól felszerelt polgárôrség a közterületes és
mezôôrségünk csak együtt a bûnmegelôzéssel és a bûnözôk megbüntetésével ér valamit. Nem csak autóval járnám kerepest. Nem
félvállról venném a polgárokat és nem úgy beszélnék velük, mint
akit a hátsómból rángatok ki. Segélyt adnék annak, aki rászorult és
munkát annak, aki egészséges. A sportot nem utálnám.
Támogatnám, úgy a focit, az asztaliteniszt és minden olyan
sportot, ami tömegeket vonz és Kerepes jó hírét növeli. Nem
Öntetném a szemetet illegális „lerakóba” patakforrásba, mint azt
most teszik, „ökó- bûncselekményt” elkövetve. Helyi vállalkozóink
mindenben elônyt élveznének a külsôs „csókosok” elôtt. A hivatal
emberi hozzáállása, elôírás lenne. Külön feladat lenne 24 órás
elérhetôsége a hivatalnak és a polgármesternek is telefonon, a
sürgôs esetekre.

A kommunális adó mértékét és a szemétszállítást felül vizsgáltatnám, Kivizsgáltatnám a kerepesi termálvíz kutat, melyet
Kerepes fúratott és le van zárva. Azonnal
leállítanám a pazarlást és az ingatlan és
vagyonértékesítéseket. A Szilasi nagyrét
épületekkel történô beépítése szóba se
kerülhet, és a városközpont, orvosi rendelô
helyét újra át kell gondolni. Megoldanám
a temetô helyzetét és legalább 10 évvel
meghosszabbítva a döntési idôt új vagy régi? Sport központ, létesítményre beruházót keresnék, de önkormányzati ingatlanon. A
Buszjáratok 1-2 óránként és hétvégeken is kell, hogy közlekedjenek.
De, én nem vagyok polgármester, így csak bírálni tudom azokat,
akik nem úgy teszik, ahogy én tenném. Nem tartják be ígéretüket,
pedig az elvárható lenne. Természetesen, akinek nem inge, ne vegye
magára, de akinek szól, öltözködjön már fel végre és távozzon!
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A hónap idézete:
Sosem féltem a tettektôl, csak a tehetetlenségtôl.

Felhívás!
Tisztelt kerepesi jelöltek. Franka
Tibor polgármestert leváltani kívánók száma egyre nagyobb.
Igaz, azoknak a jelentkezôk a
száma is egyre több, kik úgy
vélik, esélyesek lehetnek elindulni a megmérettetésen. Van, aki
viszont kifejezetten azért indul,
hogy a többiek esélyeit rontsa? Ez
Frankának kedvez. Csák indulása
is várható Együtt PM és MSZP
jelölt is, sôt a Jobbik is indítja
Vig Jánost, míg Frankát a FIDESZKDMP támogathatja. Dinka János
egyénileg és a Buddhistatanító
Kóbor Tamás is azt mondta indul,
de mára már csak képviselô akar
lenni. Magamat végére hagynám,
de Palotai Lászlónak köszönettel,
Ô visszalépett. Szóval kedves váltani kívánók, tényleg akarják önök
a váltást? Vagy csak induljon a
banzáj?
Kerepes érdeke nem számit?
Szerintem csak én gyôzhetem le
Frankát, mert elég ismert vagyok,
és már elég sok mindent tettem
Kerepesen. Közben Franka pedig
felszalámizza ellenzékét. Ez a cél?
Jó, megértem Kóbornak rokkant
nyugdíjasként kell a mellékes.
Jogosítványa, autója, villanyoszlopunk bánta az ittas vezetéses
ügyét. Franka volt elsô embere,
ki az egykor ôt indító ÖKE elnök
volt még nem is régen, Összeveszett Frankával mivel nem indítja
öt a mestere, így mára beszáll ô
is a ringbe.
Csák abban bízik, hogy nem
ismerik, mert aki ismeri, állítólag nem szavaz rá? Rossz hírû
építkezések kapcsán emlegették
nevét. De emberek, megint egy
nem kerepesi legyen a polgármester? Nem itt lakik. Igaz majd
bejelentkezik ideiglenesen, hisz
Franka is ezt tette 2006-ban.
Bejelentkezett a Patak utcába. A
pártok eddig mit bizonyítottak?
A jobbik is pártszavazóira számit,
de százalékban alulmarad bôven,
még ha az együtt PM és MSZP
jelöltet verné is fölénnyel. A helyi
Fidesz meg mintha eddig nem is
lett volna. Ilyenkor
választásnál megjelenik, aztán
megint aláhull poraiba?
Értsük meg! Kerepesen nem a
pártokra, hanem emberekre szavaznak. Az értelem ezt diktálja. Ne
fentrôl, a frakció fegyelem döntsön. Ne Orbán, Gyurcsány, Bajnai,
Vona vagy akárki mondja meg: mi
mit csinálhatunk, s mit nem. Pl. a
Hungaroring vagy Zöldhíd ügyben
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nem hiszem, hogy díjazzák, ha
szembe menne velük a politikai
támogatottjuk. A pártfegyelem jó
lehet a parlamentbe tán, de most
ne onnan döntsék el, út csatorna
és egyéb kérdéseket a frakcióink.
Láttuk mi van, ha Franka csapat frakció mindent megszavaz.
Köszönöm nem kérek pártokat.
Független emberek összefogása
kell. Bár ezek pártok tagjaiból
is állhatnak, de minél színesebb
annál jobb. Na, nézzük, mennyit
jósolunk Frankának kevesebbet,
mint 50%-ot? Van, aki 30-40
%-ra sem teszi. Csak ha ezek az
önzô jelöltek nem lépnek idôben
vissza, akkor jobb az esély? És
visszalépnek? Igen, egy ember
könnyen legyôzhetné Frankát.
A sok jelölt felszalámizódik és
nevetô 5-6.-ként Franka juthat
pozícióba. Ez persze matematikai számítással meg is dönthetô.
Régen Franka 2600 szavazattal
egyedül többet szerzett, mint a
többiek összesen, de akkor nem
is volt igazi ellenjelölt. Most sincs
ugyan más és bocsássanak meg,
ha csak magunkat a függetleneket tartom esélyesnek. Tömegek
igazán csak mögöttünk és Franka
mögött állhatnak. A pártkatonák?
Egyelôre, nem nagy ágyuk.
Ne értsenek félre nincs semmi
más célom a realitáson kívül. És
nem sértésként mondom ezeket,
hiszen az urakkal jó kapcsolatot
ápolok, mint mindenkivel Kerepesen. Még a „nagyfehér barátommal” se lenne bajom, ha leszállt
volna a magas lováról.
Tán akkor nem tartanék tôle,
hogy továbbiakban is szétlopják
Kerepest. Mit ígérgetnek?
Hol a program? Bizonyított valaki is eddig? És mibôl gondolják,
a pártok és oldalak emberei, hogy
fel tudják venni a versenyt? Franka
lesöpri ôket akár egy nyilvános
vitán is, mint a szél a morzsát az
asztalról. De szóban én se vagyok
ám rossz. Ôt viszont csak felkészülten, szaktudással lehet sarokba szorítani. Én pedig nem engedem lelopni a vajat a kerepesiek
kenyerérôl. Nálam jobban, nem
ismeri senki a Franka Tibit. Nélkülem tán kerepesi polgármester
sem lett volna. Sajnálom is már
igyekezetemet. Valaki félre értette
mikor azt mondtam azért indulok,
hogy e hibám helyre hozzam.
Természetesen, nem más, mint a
jobbá, szebbé tenni akarás hajt,
hogy rászolgálva a bizalmukra,

(Churchill)

élhetôbb település lehessen Kerepes.
- Nálunk, kérem szépen (mondta Ô), nincs jobb és baloldal. Mindenki a sárban megy az úttesten.
Nos, akkor ne csináljunk pártpolitikát és ne engedjük, be Kerepesre a pártokat beleszólni az
életünkbe. Nem bele szólnak épp
eleget a parlamentbe, ahol az a
dolguk. Ha valaki arra gondol,
majd a Fidesz keresztbe tesz, ha
nem Franka nyer? Téved.
Oda fenn majdnem mindenki utálja Frankát. Csak ôk nem
szólnak bele mivan itt a kis Váro
sunkban. Ez helyi döntés. A helyi
Fidesz, döntött, hogy Frankát ítélik meg erôsebbnek. Nem ismerik
még? Nos, tévednek. Az Ô ideje
lejárt, a Stílus maga az ember neki
pedig se jó modora, se jó stílusa
nincs, tehát nem jó modorú jó
ember. Szociálisan érzéketlen és
az empátia ismeretlen számára.

Ôt a Fidesz sem mentheti meg
a bukástól Kerepesen.
Kérem a kedves jelölteket Indulásuk fontolják meg! Ha miattuk
még is nyerne a nagyvezér mi
lesz? Önök hazardíroznak, nincs
veszteni valójuk. Hol van ilyenkor
Kerepes érdeke?
Adja minden képviselô vagy
polgármester jelölt írásba, hogy
a következô ciklusban, (5 év) ha
nem kap akár egy szavazatot sem,
akkor is hajlandó lesz dolgozni
Kerepesért.
Akár külsôs bizottsági tagként,
szakértôként, ingyen is.
Akkor elhiszem, hogy komoly a
szándékuk. Különben számomra
addig mind épp oly kalandor, mint
Franka kinek teljesen mindegy Kerepes sorsa, mivel nem itt lakik,
és ha már lúd legyen kövér? Vagy
inkább dögöljön meg a szomszéd
tehene is?

Barabás Doktor úr
velünk van!
Ahogy a régi Fonográf dal is mondja: Köszönet doktor úr…
mindent megköszönünk.
A barátság mindennél fontosabb.

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
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Kinek hihetünk?

Vajon a Drága Barátaim, megszólítása a Jobbiknak, vagy Csák
Tisztelt kerepesi polgár, vagy
Franka arrogáns, Kerepes sikeres szlogenje a nyerô Önöknél?
Vagy szidjunk mindenkit és
a szavazó fülke magányában,
a függöny mögött, arra szavazunk, akire senki sem számít?
Mindenki eseng a kegyeiért
a tisztelt választónak. Az is,
aki 8 évet lopott el életünk
reményébôl, meg az is, aki kéri,
hogy támogassuk, hogy megmutathassa, hogy becsületes
munkával, tisztességgel, hová
jutunk el együtt. Vannak kik
tagadták, de mégis indultak.
A pártok, a szervezetek,
éveken keresztül ülnek a babérjaikon, majd egyszer csak,
bizonyítgatják, hirtelen mintha
mindenki tudná a megoldást
mindenre. A Jobbik – Vig Jánosa, a Fidesz – Frankája az
Mszp-PM – Laukó Zsoltja, a
teleházi Csák Zoltán és állítólag
még a „pávakör” is jelöl és nem
énekkel, indul a választáson.
Mi sem a bal, sem jobb oldalra nem húzunk. Csak Kerepeshez. Mi nem indulunk párok
szoknyája alatt és szervezetek
segítségével. Kerepes ne legyen
pártpolitika.
A kerepesi civilekbôl álló
függetlenek összefogtak és egy
csoportban veszik fel a versenyt
a pártkatonákkal és önjelölt
szervezôdésekkel. Közös jelölt is
lehettet volna, aki legyôzi fölényesen Frankát, de mindenki
Önzô módon felsôbb utasításra
indult el. A párt utasította aktíváit, és ha az ellenoldal indul,
misem maradhatunk le mond-

ták. Ez nem lokálpatriotizmus,
Kit érdekel Kerepes? Itt nem
Kerepes érdeke a cél: Ez kérem
párt és frakciófegyelemrôl szól.
Most, hogy írták is: harcba
szállnak, vagy van, aki élhetôbbé,
tisztává tesz minket, és van, aki
szerint többet érdemlünk. De
szerintünk nem harcolni kell
már. Nem kell ígérgetni.
Ideje, hogy vége legyen a
harcnak a feszültségnek Franka
ne patkányozza az ellenfeleit.
Magam részérôl a bili borogatást is befejeztem. Már az
érdemi munka jöhet. Aki eddig
nem jött rá mi folyik itt Kerepesen a hátunk mögött, annak
úgy is hiába mondom. Nem
hiszi el, mert nem akarja. Nem
kell ígérgetni „szebb jövôt”, sem
más jól hangzó frappáns dolgot.
Tudjuk mi, hogy mi többet
érdemlünk. Bizony, igaza volt
a minap valakinek: - Egy olyan
vezetôt érdemlünk, amilyet mi
választunk magunknak!
Kérem, támogassa hát Springer Friedrichet és a függetleneket.
Támogassa azt a szókimondó
ôszinteséget, tisztességet, amivel a Kerepesrádióban már 9.
éve szolgáljuk és informáljuk
Kerepest, így önöket is.
Mi nem kalandvágyból nem
felsôbb érdekbôl akarunk tenni
Kerepesért. Van, ki itt született
van ki önszántából eljött ide
és otthonának választotta ezt
a szép települést.
A programunkból kiderül,
hogy szakértôkre és helyi vállalkozókra hagyatkozva szeretnénk
rászolgálni, az önök bizalmára.

KHT
Egy jól felszerelt ütôképes falu-városgondnokság többet és ér
mint a kerepesi KHT azaz KFTnk. Nem hozakodom elô hosszú
nevével hisz így ismeri mindenki
kerepesen.
Vezetôk jöttek és mentek
cserélôdtek, Igazán Vass Lajos
volt, aki valamiféle termelést
Végzett és Ô tudott csak eredményt elérni. Mezô utca útépítés
és sok-sok más munka is. Ôt is
majd Varga ügyvezetôt is kirúgta
Franka. Vargát valótlanul sikkasztással vádolta, de persze errôl már
nem harsog senki mára, mert ez
rágalom és baklövés volt.
Azóta leépül, a kis cégecskénk
ahol csak 2-3 ember dolgozik
és pár közmunkás. Azokat, akik
hozzáértôk voltak menesztették és
csak a legszükségesebbeket sofôr
és markolóst tartották meg. Megy
persze Vass Lajos volt titkárnôjébôl
elô avanzsált ügyvezetô igazgatót.
Ôt mivel „sokat tud” nem meri
eltávolítani Franka. Bár megpróbálta.” Szokása” szerinti, zsarolás
elbocsájtás gyanúseset. - Kirúglak,
mint titkárnôt, Otthon sírsz és mi
lesz velem és családommal eset
jött. Majd másnap felajánlom,
hogy visszaveszlek és elôléptetlek
azonos fizetéssel te leszel az
ügyvezetô. Vállalod? Mit tehetne
az ember? Munkanélküliség vagy
azonos bérér teljes vagyonommal
és felelôsséggel helytállok. Persze,
hogy elvállalta. Pordán ugyanis
alig várta, hogy nyugdíjba mehessen felesége a pénzügyrôl és Ô is

ment utána. Kilépett önként elege
is lehetett? Ôt is zsarolták, hogy
nyugdíj elôtti feleségét kirúgják,
ha nem csinálja, amit mondanak?
Kérdeztem csak, bocs bár tudom
a választ higgyék el.
Mint ahogy tudom azt is, hogy
a számlázás is, hogy folyik kis cégünknél. Megrendelô nincs, csak
szóban, így a munka elvégezve
kifizetés megtagadva. Közben 13
millió körüli APEH tartozásokról
beszéltek testületi üléseken anno.
Feneketlen kútként öltük bele a
pénzt az egyébiránt szemétszállításból jól prosperáló KFT-nkbe.
De Átjátszotta a Zöldid alelnök
Franka a szemetet a cégének
honnan állítólag szerinte egy
fillért nem kap munkájáért. Ezt
is elhiszem persze. naná. Mint
annyi mindent. Fel gépesített
KHT rendelkezik mindennel, ami
kel, csak épp nem végzi senki
a dolgát célszerûen. Nincs hó
eltakarítás, síkosság mentesítés
sem igazán. (Bár a jóisten segített most télen benne, nem
hiába koptatta a templomkilincset Franka vasárnaponként két
településrészünk templomaiba,
és állt fel még a szószékre is
tán?) De van markolónk JCB és
Mercedes teherautóink, pusztulnak ugyan, lefelé mert nincs pénz
karbantartásra van milliós földgyalunk a „greder” nincs itthon
tán az is beteg, vagy bérbe adta
a fônök valakinek? Beteg itt minden kérem. De leginkább a KHT.
Az a hal, ami a fejétôl bûzlik.

Átverés?
A Franka csapat, áll a
Fideszesekbôl és az ÖKE politikusokból. Igen Politikusok ám.
Nem Igazgató. orvos. Már nem
vadász és könyvelô. Nem. Most
alig, hogy elindult a választás,
már rögtön az Interneten, a
nevek mellet az áll: POLITIKUS.
De ez nem is lenne érdekes.
Ami viszont feltûnt a két fél
kapcsolatából, hogy az nem
felhôtlen. Már a helyi Fidesz
vezetô lemondásáról is beszélnek, mert már most átverte
ôket Franka. Át is fogja. Ráindítja saját embereit a Fideszre,
mert nem akarja, hogy Fidesz
többség legyen a testületbe.
És ne csintalankodhasson? Véber, Ferenci mellett indul az
egyik körzetben. Ferenci a jobbikos, de jó lehet Franekúrnak Ô.
(Torgyántól szabadon) Véber plakátján még Franka képe is rajta
van. Ez nem új hisz 4 éve is indult e képpel, pedig nem volt a
csapatban. Átverte a választókat de Frankának mindegy, sôt jobb
is. Mert Véber „befolyásolhatóbb”, mint a pártvonalasok.
Más körzetben is várható hasonló csíny? Igen. Kérdés ha már
most hazudik egy eljegyzésen valaki, mi lehet abból a házasságból?
-springer-
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Ne vétkezz!
Ha nem segítesz, - vétkezel!
Sokan vannak, akik valamilyen
segítségre szorulnak, s számuk
nem csökken. Ugyanakkor ismert, hogy a „hibát nem az
ô készülékeikben kell keresni!”
Elkeserítô helyzetük és a kiszolgáltatottságuk csak a ketrecekbe zárt vadállatokéval hasonlítható, azzal a különbséggel,
hogy a vadállatok elhelyezési
körülményei és létfenntartó
táplálkozásuk is életük végéig
biztosított. Sôt még az utódaik számára is. Embertársaink
egy része pedig ûzött vadként
kénytelen elviselni az önmaga,
a hozzátartozói és a nemzete
számára is értelmetlen életét.
Nem részesülhet az emberi
élet értelmét jelentô alkotó
munkában, a társadalom számára hasznos munkában, s
arra a belátható idôn belül
reménye sincs. Ez a helyzet
a lelkiismeretes emberek számára is állandósuló pszichikai,
lelkiismereti problémákat okoz,
olyat, amely szinte állandó
stressz-hatást vált ki, s annak
következménye az egészségi állapotának szünet nélküli
korrézióját, életminôségének
nagy arányú romlását és letargikus állapotának kialakulását
segíti elô.
Senki nem ilyen éltre készült fel, s senki nem ragaszkodik annak a folytatásához.
Mi hát a teendô? Az egyén
hogyan, miként segítheti elô
jobb életfeltételek megteremtését? Társadalmi téren erre
ad lehetôséget az országos
és a helyi választások során
egyrészt a korábbi választások
alkalmával tett ígéretek realizálása érdekében a különféle
tisztségeket betöltô személyek
tárgyilagos minôsítése, emberségének, avagy humanizmusának tényekkel történô

igazolhatósága, ôszintesége,
a közjó növelése érdekében
kifejtett mozgósító tevékenységének eredményessége és végül, de nem utolsó sorban az
adott járás, avagy körzet más
településéhez való viszonyítás
és sorrend megállapítása. Nem
lenne szerencsés újraválasztani
olyan személyt /vagy személyeket/ akik akár vallási mezben
tetszelegve is a saját hírnevük rendszeres fényesítésével
vannak elfoglalva, ugyanakkor
emberbôrbe bújt sátán képét
idézik fel!
Sajnos a választók egy része,
mint ismeretes, elkötelezett
velük szemben, s bár lelkiismeretük szerint mást cselekednének, a lehetôségeket nem
ôk szabják meg. (Most még!)
Kerepes város elsô önkormányzati vezetôitôl azt kérjük,
hogy jogalkotói tevékenységük
során soha ne tévesszék szem
elôl a Magyarország Alaptörvényének, az Alkotmánynak mindenkire kötelezô rendelkezéseit
és azt, hogy az általuk alkotott
jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel. Továbbá azt, hogy demokráciákban
az önkényeskedés büntetendô
cselekmény. De felelôsségrevonással járhat az emberi
méltóság megsértésével járó
magatartás is és cselekedet is.
Azt kívánjuk az önkormányzat minden egyes tagjának és
együttesen is, hogy széleskörû
demokrácia
alkalmazásának
eredményeként érjenek el
fenntartások nélküli tiszteletet
választóik részérôl, s legyenek
elégedettek a város lakosai is
az egyes személyek ajánlásával,
majd pedig fenntartás nélküli
bizalmuk biztosításával a szavazatok realizálása során.
Cs. Nagy László,
választópolgár

NEVESSETEK!

Ajánlás
Egyre többen vagyunk, akik javasoljuk Springer Friedrich úrnak az
önkormányzati választáson való indulását a polgármesteri tisztségért.
Amennyiben javaslatunkat elfogadja, úgy az elsô városi önkormányzat programjának összeállítása
során javasoljuk tervbe venni egy
kerepesi tájház létesítését, mivel
jelentôs mértékben tér el a környezô
települések történeti múltjától és
jelenétôl is. (Létesítéséhez és felszereléséhez is kérni kellene a lakosság
aktivitását, továbbá emlékkönyvben
kellene megörökíteni az egyes családok, vagy személyek adakozását.)
Ugyancsak megfontolandónak
tartjuk egy „falusi” antikvárium
létesítését is párhuzamosan, mintegy a mûvelôdés- és kulturális élet
tárgyi bizonyítékaként. A lakosságnál már-már raktározási gondokat
okozó régi könyvek és folyóiratok

Lehetne sûrûbben is
választás – nem?

Megy a kampány utak aszfaltozása. Lehetne sûrûbben is választás
nem? Ilyenkor ugyanis, ingyen van
az aszfaltozás. Leaszfaltozták a szabadság út végét, a régi 30-ast és
a Sas utcában is kezdtek. Ott nem
tudtak a lakók semmirôl, mert nem
is értesítettek róla senkit. Leöntötték
a zúzottkövet. Senki, se ki, se be,
nem tudott menni egy darabig a
házába. Reméljük, azért megoldódott mára minden. A silány aszfaltot
úgy mondják, megint elmossa a víz.
A Szabadság út végén pedig,
az utolsó ház kimaradt. Ôk nem
kerepesiek, ôk nem fizetnek itt
adót? De igen. Csak, hogy a polgármester nem adott rá engedélyt.
A vállalkozó panasza szerint, azért

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)
• A kutatók az ôshazában megtaláltak az ôsmagyarok
hátrahagyott részeit.
• A Bibliát Guttenberg találta fel.
• Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.
• A XVIII. századi fôurak palotakertjei tele voltak szépen
nyírt szökôkutakkal
• A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet
tûztek maguk elé.
• A nemzetiségi iskolákba több ajkú diákok járnak.
• Nyáron nô a kalapos gomba, télen a kucsmagomba..
• Villon fô mûve az Ótestamentum.
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megôrzése révén hosszú évtizedekre
biztosítanánk a jövô nemzedékeinek
valósághû tájékoztatását elôdeink
szellemi életét illetôen.
A község/város területérôl elszármazó jeles személyiségeket bemutató szobát/termet is célszerû lenne
kialakítani, hogy követendô példaképeket is megnevezhessünk, olyanokat, akikre büszkék is lehetnek.
A városfejlesztési bizottságba
korlátozás nélkül kellene bevenni
a most élô és alkotni vágyó szakembereket és lakosokat, azzal a
kéréssel, hogy mindenkit keressenek
meg, akik segíteni tudnak a város
lendületes fejlesztésében. (Mint lokálpatrióták, önkéntes alapokon.)
Arra kell törekedni, hogy ne legyen senki sem felesleges! Ne érezze senki magát nyûgnek a közösség
számára! Tisztelet minden embernek és köszönet mindazoknak, akik
a közösségért, a haladásért többletmunkát is vállalnak!
Cs. Nagy László

nincs benne a jó anyag, mert „nyomott árat” írtak elô nekik. Sóderrel
töltötték fel a kátyút arra ment a
4-6 centi aszfalt. Már fel is jött
egy két helyen.
De legalább ingyen volt, itt most
nem kell fizetni. Megy a kampány.
Szilason is, miközben a 8-asban
volt váltás tavaly, ott is ingyen volt
az aszfalt. - Lehetne sûrûbben választás nem? - sóhajtott fel egy
kerepesi. - Akkor több út lenne
leaszfaltozva. De inkább lenne kevesebb, de az minôségi. – igaza
volt. Pazarolja pénzünket a polgi.
Ha nem lesz már, az tovább úgy
is mindegy, nem az övé. Ha ô
lesz, majd be jön megint, valami
kis apró...

• A görög ábécé kezdete: alfa, béta, céda...
• II. József, a vaskalapos király Mária és Terézia fia volt.
• A fecske egy költözô madár olyan, mint a gólya, csak
sokkal kisebb és nem hasonlít rá.
• Barbarossa seregében kitört a pestis, amely elôl maga
a császár is csak álruhában tudott menekülni.
• Ady Boncza Bertalant vette feleségül.
• Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai
máshol laknak.
• A kôolajat kövekbôl sajtolták.
• Eötvös József többek között Budán született.
• Csapadékfajta: lisztharmat.
• A cápa jellemzése: Embert nem eszik, de nem lehet
benne bízni..
Nagy Beáta tanárnô gyûjtése
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Véleményem szerint
Szokásomhoz híven nézelôdök
az interneten. Belebotlok egy
facebook oldalba, mely felkelti
a kíváncsiságomat. Az oldal címe: Összefogás Kerepesért. Elsô
megdöbbenésem, hogy Kerepes
Polgármesterének fényképe virít
a bal felsô sarokban, jobbján a
leendô képviselôjelöltekkel!
Nocsak! Kérdések zúgolódnak
a fejemben! Kerepes Polgármestere Összefogásra szólítja fel a
Kerepesi embereket? Miért?
-Talán
valami
nem
jól
mûködik? – Dehogy nem!
Hisz Kerepes Polgármestere azt
mondja, minden rendben van
kerepesen! Akkor miért kéne
összefogni?
Véleményem szerint nagyon nincs rendben sok minden!
-Talán a képviselô testület
nem végzi jól a munkáját,
hogy új testülettel kell indulni a választáson? – Dehogy!
Hisz Kerepes Polgármestere azt
mondja, a testület remekül végzi
a munkáját! Akkor miért kellenek új képviselôjelöltek?
Véleményem szerint a jelenlegi képviselô testület
nem végzi jól a munkáját,
hisz akkor azokkal indulna a
választáson a Polgármester!
-Talán a Polgármester nem
végzi jól a munkáját és elfordult tôle a jelenlegi testülete?
– Dehogy! Hisz Kerepes Polgármestere azt mondja, Ô a
tudásához mérten az emberek
érdekeit szem elôtt tartva vezeti a várost a megfelelô személyi apparátussal a háta mögött! Akkor miért kellenek új
képviselôjelöltek?
Véleményem szerint a
Polgármester nagyon nem
végezte jól a munkáját és a
testülete elfordult tôle! Talán belátták, hogy nem a
megfelelô ember van a város

vezetés élén, ezért nem kívánnak újra indulni vele!
Ezen gondolatok közepette
arra a következtetésre jutottam, hogy a Polgármester már
nem tudja elérni a saját maga elé kitûzött célokat – ami
jelen esetben a város 4 éve
tartó stagnálása, mert fejlôdés
az emlékmûállításokon, utcanév
táblák gyártásán és a kihasználatlan focipálya ápolgatásán
kívül semmi nem történt – leváltja a jelenlegi testületét és
újra próbálja építeni birodalmát
egy új csapattal!
Kérdés csak annyi: van-e értelme újra megválasztani Kerepes
elsô emberének? Fog-e új terveket megvalósítani, ami az emberek mindennapjait könnyítené
meg? Rendberakja-e az utakat?
Megépíti-e a vízelvezetôket? Fellendíti-e a kereskedelmet – mert
ugye bár a Szilasi rétre tervezett
üzletsorral ezt csak megöli, hisz
oda a kutya se fog elmenni a
3-as útról vásárolgatni! Most
csak-csak megállnak! - ? Kijavíttatja-e a rossz közvilágítást,
tesz-e oda lámpákat, ahol sötétek az utcák?
Ezek csak álmok kedves városlakók! Az elmúlt két ciklusban
a Polgármester bebizonyította,
hogy ezekre képtelen! Hát legyen Összefogás Kerepesért, de
ne a leszerepelt Polgármesteri
Hivatallal!
Ha úgy érzik, hogy változás
kell Kerepesnek – már pedig
nagyon kell!!! – akkor szavazzanak a Függetlenekre, a független képviselôjelöltekre, és
arra az emberre, aki ôket ös�szefogja, irányítja és szívvel
lélekkel irányítani is tudná
Kerepest: Springer Friedrich
Polgármester jelöltre!
Véleményem szerint!
-magyarjani-

Minden ami akkumulátor!
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Kerepesi
arányszámok
(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 mûködôképes 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
minôségû, 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 bûnüldözésrôl,
és nincs tisztában azzal, hogy a bûnözôk 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 - éjjelnappal szolgálatban lesznek, esôben, hóban, sárban. Ne tegyék
nevetségessé rendôreinket ilyen megszégyenítô összeggel csak
azért, hogy a bûnözôk szép kovácsoltvasra szerelt utcajelzô táblák
alapján tájékozódhassanak városunkban!
kerepesi lakos

Oxyra vettek minket?
Bizonyára már lassan mindenki hallott a kínai császárfa
ültetvényeinkrôl Kerepesen. Ez az un. Oxyífa. Nagyszerû ötlet
mondhatja a laikus, hisz oxygént termelô fa. Jó levegônk pedig
fogytán van. Ám a tanulmányok nem egyértelmûek. Van, aki
a 25 métere is megnövô fa 25 méterre is lenyúló gyökereitôl
óv minket, és a rendkívül agresszív környezetét uraló hatalmas
vízigényû fa káros hatásait említi. - Van, aki a lehullatott magról
szaporodó fának a kiirthatatlan elburjánzásától tart. Miért nem
kérdezték meg Cs. Nagy Laci bácsit, kertészmérnököt? Helyi és
ingyen ad felvilágosítást, ha igénybe veszik. Vagy mást, aki ért
hozzá. Na és ez az. 100 forintért lehet magot venni 2 hónap alatt
ültethetô a cserje és mi ezt 2-4000 forint körül vettük?? Igazából
senki nem tudja csak azt, hogy 2.000.000 forintot szavaztatott
meg a polgármester eme zöld bokrokra. (Pedig akcióban a helyi
kereskedésekben is van 999Ft-ért) De tegyük fel rendben. Kell ez
nekünk. (De nem kell, helyette inkább a hazai fafajta mikor az
akác is szúrja a szemét az EU-nak?!) De akkor miért nem vettünk
magot? És szaporították a rászoruló népcsoport tagja és vettük
át tôlük 1000 Ft/db-ért. Nem volt tejfeles doboz meg virágföld?
Vagy ötlettelen kiégett emberekbôl áll a vezetésünk? Netán valaki
a magból nem kap jutalékot? Erre gondolni se merek, és nem is
firtatom, bár minden erômmel azon leszek megválasztásom esetén,
hogy e kínos ügyeket kivizsgáljam. Van ilyen bôven. A Nagytarcsai
határhoz közeli kerepesi földeken, a távlati tervek szerint további
Oxyerdôt terveztet a polgármester, egy további 6 milliós erdô. A
fociból ismert Oxyra vagyunk véve, vagy át vagyunk vágva.
A jereváni rádió hírei - többi stimmel
- Kedves hallgatóink! Kénytelenek vagyunk helyesbíteni
tegnapi hírünket. Tévesen azt közöltük, hogy Moszkvában
az utcán órákat osztogattak. Helyesbítünk: nem Moszkvában,
hanem Leningrádban. Nem órákat, hanem órásboltokat, és
nem osztogattak, hanem fosztogattak.

VALÓ VÉLEMÉNY
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Közlekedni pedig muszáj II! Mi is a lényeg

De közlekedni pedig muszáj, írtam elôzô számban is.
Nem mindenki akarja ezt? Nos,
nem, mert levelet kapott az NÖK
elnöke, hogy adjon magyarázatot
a kerepesen elindított próba-különjáratára. A busztársaság vetôje
nehezményezi, hogy konkurencia
lenne kerepesen? A polgármester
letiltotta a Springer buszt - Azonnal
álljon le a próba járat.
Nos, igen ám! De a német Önkormányzati busz különjárata nem
kér viteldíjat senkitôl. Akár Német,
akár Tót akár magyar cigány vagy
hottentotta is. Ez a bibi. Meg az,
hogy nem rendszeres menetrendszerinti „járat” hanem különjárat,
ami teszteli, hogy kerepesen 1-2
kisbusz vagy a nagybusz kiegészítése ként, hogy látja el a település
igényét. Persze nem lenne késôbb
ingyen, csak a teszt fázis alatt. Bár,
Budaörsön 8 járat megy és ingyen.
De ez Kerepes.
De magam ülök buszra ha kell
és vizsgálatom célja, mivel közlekedési gépjármûszakértô hivatásom
erre predesztinál, hogy: Mennyi idô
alatt lehet végig menni állomástól
állomásig végállomástól végállomásig és mennyi a napi és a járatonkénti fogyasztás és Kilométer.
Hogyan lehet alkalmazkodni a HÉV
és a Volánbusz menetrendhez. A
Kistarcsai Kórház és az Auchan
bevásárló központot útba ejtésének igényét, és az Aquaparkot is
esetleg. Na, ez nem tetszik Franka
úrnak. Szerinte Kistarcsára nem mehet a busz, mert ott meg a Volán-

busz érdekeit sérti. De ki mondta,
hogy azon a vonalon menjen az
Auchanba? Mehet a hegyutcán át
is és arra rövidebb is. Persze ez a
busz nem ad biztos 10-20 %-ot
senkinek. Nem „kedvezmény vagy
kegy”, hogy közlekedhessünk, ez
megilleti Kerepes város lakóit. Tehát, a polgármester úr feljelenthet
ismét. De gondolja meg jól! Kerepes lakói ellen, az Ön választói
ellen tesz ezzel. A különjáraton,
amíg tart, a Busz ingyenes, és
Klubtagságival is igénybe vehetô
lesz, a klubtagoknak. Tag viszont
mindben helyi lakos lehet. Neve
„Springer-busz Kerepes a jó döntés”. Nos, nem mindenki örül a
sikereimnek.
Ismétlem önmagam: Igaz, nem
vagyok polgármester, tán nem is
leszek, de legalább a tôlem telhetôt
megteszem, és nyugodt szívvel
mondhatom, ha én nem kellenék
Önöknek: A mór megtette kötelességét…

(Springer)

Nem szokásom ígérgetni és nem
is fogok. De egyet talán mégis
megteszek.
Amennyiben rám és a függetlenekre szavaznak, elsô dolgom
a közlekedés helyre állítása és
kibôvítése lesz.
Az tarthatatlan, hogy idôs emberek és fiatal kismamák vagy bárki
is, hepehupás utakon juthatnak el,
ha egyáltalán eljutnak úti céljuk
felé. Nem lehet mindenkinek fekete
terepjárója, ugye?

Aki olvassa e lapot, a Való Véleményt és figyelmesen hallgatja
a Kerepes rádiót is annak már
lassan kialakul a kép arról, mi is
a lényege a kerepesi közélet felzúdulásának. FRANKÁNAK menni
kell, hangoztatják. ÚJSEPRÛ KELL,
MONDJA MÁS. már nem is az
a lényeg ki legyen csak, hogy
ne Franka legyen az. Na és persze ne az Összefogás Kerepesért
képviselô csoportja uralja az önkormányzatot.
Végül is érthetô. 8 év volt rá,
hogy valami nagy változás legyen.
Nem elég azt mondani legalább
történt valami Franka alatt. Ez
sajnos az eddigi vezetôink hibáira épül. Eddig nem volt EU-s
és pályázati pénzek nyíltak meg
elôttünk. Talán Bók nevét is bearanyoznák, ha néhány martaszfalt
utat épít meg Bölcsödét, Eu-s
támogatásból? Higgyék el könnyû
elkótyavetyélni EU pénzeket és felélni a vagyont, de ha elszámolásra
kerül a dolog és visszafizetésre az
más. Lehet, hogy az Eu-s zászlót nem szeretô vezetônk ezért
nem vonta fel egyik közintézményünkre sem? B. Misi barátom
mondta: Franka 19-r lapot húzott
és bejött neki. Eladósította Kerepest ezt maga Vécsey képviselô

írta rólunk, és nincs teljesítmény
mögötte pazarló gazdálkodással
hitelekbôl gazdálkodtunk, közben
felemelték a Kommunális adónkat. És ha Kormány nem vállalja
át a kötvényes hiteleinket ma a
polgármestere a csôdbiztos lenne
és bár házainkat nem árverezhették volna el, de Kerepes belerokkan. Persze nem tudhatta ôs
bölcs vezérünk, hogy ez bejön,
hisz nem is indult volna akkor
most. A hitelünk átütemezését
megvilágosult csoda folytán nem
szavazták meg emberei sem. Tudni illik 2014. októbertôl tervezte
csak a visszafizetést megkezdeni.
Tudjuk miért? Persze nem indul
újra akkor és az utód beleroskad a
fizetésbe. Ez nem jött be. Viszont
most, hogy nincs adósság, mehet
a szobor a zászló és a városközpontok mezsgyéjén tovább. Na,
Kérem ez a lényeg! Ne engedjük
és nem is engedhetjük meg, hogy
ez megismétlôdjön. Ne legyen
„dejá vu” érzésünk ne vegyünk
fel több hitelt ilyen módon. Ha
végre már a behorpadt kassza
dagadhatna is végre. A jelenlegi
csapat alkalmatlanságát és ötlettelenségét bizonyította.
(Tovább! Folytatom
- Springer -)

Közleményem:

Ki is és miért Ugró?

Tisztelettel kérdezték: Miért Springer, miért nem Ugró?
Sajnos minden iratom e német névre szól. 1980 –óta éltem
Münchenben. Sajnos nem áll módomban nevet, iratot cserélni
érthetô okokból. Apukám nevére viszont büszke vagyok. Ezért
az Ugró János név után továbbra is a rádióban „ugró Janiként”
ismerhetnek.
Köszönöm a megértésüket.
- Springer -

SZÉKELY VICCEK
- Kész van-e a házi fiam?-Igen édesapám, jôjjön kóstolja meg!
A székely elvesz egy dolgos, de csúnya lányt. A menyecskét
bántotta kinézete,mindegyre mondogatta:
- Jaj, de csúnya vagyok, jaj, hogy én milyen csúnya vagyok. Az
ura bólogatott egy ideig, majd azt mondta:
- Ne sajnáltasd magadot, Bözsi, me’ te csak a tükör elôtt látod
magadot. De mit szóljak én, aki egész nap látlak?
Ül az öreg székely a feleségével a tornácon és beszélgetnek:
- Hallod-e Mári, akartá’ vóna-e férfi lenni legalább egy napra?
- Szerettem vóna. Há’ maga?
A székely horgászik. Arra megy egy ember, s megkérdezi:
- Harapnak a halak?
- Dehogy! - mondja a székely.
- Simogassa csak meg nyugodtan!
Baktat a székely a szekéren. Egy rendôr gyanakodva megállítja:
- Mit visz bátyám azokban a hordókban? Csak nem bort?
- Harmatlevet.
- Harmatlevet? Na, hadd kóstolom csak meg! Pfúúúj! Ez borzalmas.
Na, gyorsan menjen el innen! - Gyí Harmat!

VALÓ VÉLEMÉNY
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Viccnek, annak jobb lett volna…

Mélynyomor és magas fokú
környezetszennyezés a Gyár utcában!
Sinkó Gyuri kerepesi „blogger”,
írta: a rádiós Springer az
(ugrójani) újságával, borogatja a bilit. Örülnék, ha csak
madárcsicsergésrôl és kellemes
dolgokról számolhatnék be. Sajnos nem ilyen egyszerû a helyzet.
De a Gyár utcában jártunk Nagy
Annával a napokban többször
is. Leginkább naponta szinte
adományokat vittünk, annak a
kedves idôsebb cigány házaspárnak Gáspár Ágiéknak, kik 5 éves
unokájukat egyedül nevelik és leégett a házuk. A polgármester is
adományt ad elôbb 50 majd 100
ezer forintot a mi pénzünkbôl. 3
hónapig 30 ezer Ft, lakbértámogatást, a putrira, amiben meghúzták magukat. Pedig ebbôl a
pénzbôl egy konténer házat lehet
venni használtat. Kettô is van
délegyházán, amit a saját autónk elhozhatna. Jön a tél, és ez
sokkal komolyabb, mint amiben
ott családszámra laknak. De hol
vannak a szociális bérlakásaink?
Miért adjuk el az összes úgynevezett „Bádogos épületi” szociális
és bérlakásunkat, elkótyavetyélve
5-9 Milliókért? A Gyárutcában
pedig a mély nyomor, amivel ott
találkozunk leírhatatlan. Azok az
állapotok és emberis sorsok megrázóak és sajnos nem egyediek.
A macska nagyságú patkányok,
és a szemét nem csak a házak
körül találhatóak meg, hanem a
patakparton és a közeli erdôben
is. Elmondás szerint viszont nem
csak a helyiek tehetnek errôl,
mivel felsôbb utasításra szemetelnek: „konténer nincs, öntsétek
az árokba vagy patakvölgybe”.
Ezt még én sem akartam elhinni,
hogy felsôbb vezetôink felelôtlen
kijelentése igaz lehet. De amikor
megláttam a patak mellékforrásának, kiszáradt árkát, amibe állítólag a teljes utolsó KHT-s lomtalanítás teljes anyaga landolt,
nos, az nem magától került bele.
Elszörnyedve vettem észre, a KHT
markolójának keréklenyomatát is,
és a leégett ház romjainak egy
részét, ugyanis a többihez hasonlóan, ODA dózeroltak bele. Az
elüszkösödött romot és a korom,
a gerendák a falak stb. Alatta
pedig szemét szeméthátán. A
gödrökbôl hatalmas patkányok
járják vájataikat, a lomtalanításunk földbe deponált vájatainak
rejtekébe. Pedig esô is volt, épp
elég mostanában és be is mossa
ivóvíz készletünkbe ezt a mocskot, kormot és szemetet, a föld
alá ivóvíz készletünkbe.
Ugye, nem hiszik el? Ezt sem feltételezik Franka polgármesterrôl?

Ha nem hát nem. Szavazzunk
rá ismét.
De akkor ki tette oda? Hogy
kerül bele az árokba a lom és a
Sitt? Hulladéklerakásért mi fizettünk nekik. Miért nem vitték el
lerakóba? Hova lett a pénzünk?
Elsikkasztotta valaki?
És hát, hova tették a Szemetet?
Nem egyedi ez. Épp a minap
láttam és kérdeztem a vizeseket
hova viszik azt a rengeteg „több
száz köbméter (!!!!) ”, agyagos
földet és kinek az utasítására?
- A polgármester utasítására, ide hoztam – mondta a
sofôr, kinek mikrofonom is az
orra alá nyomtam – ide kell
hozni. Majd biztos, elviteti innen…. Ô ezt elhiszi, hisz nem
itt él, nem kerepesi. Mint a
polgármester sem, akit nem érdekel a kerepesiek sorsa. Majd
dagonyáznak a cigányok télen
a sárban és az esô lemossa a
vörösagyagos földet a patakba.
Bravó! Ez a megoldás. A hulladékot Kerepesen, gödrökbe
hordatja felsô vezetônk.
A Szabadság úton, a Templom utca jobb oldali „Csörsz
árok maradványba” (vízmosás),
a temetô teljes szemetét, koszorúktól kezdve a mécses és zöldhulladékig öntötték be. Elôtte
meggyújtották a szilasi réten egy
részét, két KHT-s cigánylegény
egész napos munkája, majd
mikor lefotóztuk elszállították a
várárokba, a Templom utcába.
Azonnal bedózerolták azt is az
árokba. Koszorústól, gyártástól,
és mellesleg aszfaltostól, törmelékekkel együtt. Pedig a temetô
is fizetett a hulladékelszállításért.
Cigi Móni KHT – vezetôt letiltotta a rádió nyilatkozata elôl.
Csak a Polgármester adhat nyilatkozatot.

Kérdésemre Franka azt mondta: - Neked már az is baj, ha
spórolok?
– Ugye viccelsz Tibi! Igen nekem az a baj, ha környezetünket
károsítod. Te nem itt laksz, de
az én gyerekeim is itt fognak
felnôni, mivel ezt választottam
otthonomnak, sôt unokáim is itt
élnek majd.
A környezetet károsítani nem
lehet büntetlenül. Ezek persze
kérdések melyre a következô polgármesternek választ kell adnia.
Amennyiben rám szavaznak
elszámoltatás frázisát komolyan
kell venni. Nem lehet, hogy
Öko-bûncselekményt kövessenek
el valaki, a gyermekeink és az
Ô gyermekei ellen is. Kerepesen
nem érdekel nagyon senkit a
gyár utca. De a saját környezetünk? A Jövônk?
Nem csak a víz készlétünk
veszélyeztetik ezzel. A Nitrát
ehhez képest az piskóta, kérem szépen. De több hatóságilag utasított és engedélyezett
illegális lerakásról érkezett hír,
de a közterület felügyelô nem

bünteti meg a polgármesterét.
Pedig az Önkormányzat tulajdonában lévô Gyár utcai ingatlanon
a romos házban embermagasságig van tele a szemét. Ott
családok élnek emberek. És most
kivételesen az sem érdekel, ha
ôk hordták tele szeméttel. Az
ingatlan tulajdonosa felel. A település felelôse: A polgármester.
Továbbá a KHT vezetôje Porán
Mikós volt akkoriban, aki valami
felsôbb utasításra tele tömette
szeméttel a Forrásvölgyet. Miki volt Franka képviselô most a
Jobbik színekben indul. Szerencsére akkor mindenrôl fotót is
készítettek az ott lakók. Mivel a
KHT-tól már nem fogadták be a
szemetünket Franka nem fizette
ki a lerakási költségek tartozását a Lomtalanításunk mocskát
és szemetünket oda deponálták.
Mást ezért börtönbe zárnak. Nálunk megúszhatja Franka és bûn
bandája. Mondom én a közterületes csak és csak is a kerepesi
lakosokat bünteti meg, pedig
azok adójából fizetjük ôket és
a polgármestert is.
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Panaszkönyv III.

– 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, csak pózol…
 Leszerelték? Vagy ellopták
a keresztezôdésben a Szabadság
úti szemeteseket?
A lényeg eltûntek. Vajon a kovácsoltvas utcatáblák, az elsô tél
után még meg lesznek e?
És ha igen ismerve a kerepesi
köztisztaságot és törôdést, majd
a hóban elrohadó feketére festett kovácsoltvas, a barna rozsda
vérkönnyét csorgatja majd sírva
rozsdavédô fekete festékért?
 A felmagzott a parlagfû a
József Attila lakópark elôtt! Gaztanya! Jellemzi a kép beküldôje
a facebookon. Önkormányzati
parlagfüves területek. És a mentesítési határidô, már régen lejárt. Elviselhetetlen a parlagfû,
sok helyen (nem magán telkekrôl
beszélek) soha nem látott men�nyiségben az esôk után félô ,
hogy jövôre még több lesz mivel
a magokat elszórták már..
 Csak minket büntet meg a hivatal? A közterület felügyelô nem
rég egy teherautójával kerepesi
telephelyére haza érkezô helyi
vállalkozót büntettet meg behajtási engedély híján. A vállalkozó
tervezi és elviszi cégszékhelyét
kerepesrôl. Hasonló eset a Mezô
utcában is történt nem is rég.
(Kérem, várja meg a választások
eredményét.)
 A „névtelen utca” a Szabadságúton járhatatlan volt az
esôben Nagy Annával aki az I.-es
körzetben ma is képviselô, Springer Krisztinával az NÖK elnökével
együtt, ásót-lapátot ragadtunk
és a helyi lakosok társadalmi
munkájával próbáltuk enyhíteni
a dagonyát. Franka úr autójával
elhajtatott kétszer is, kíváncsi volt
mi folyik ott.
- A sár polgármester úr a sár.
Másnap a testületi ülésen ki is
jelentette: „Ô nem fogja sárba
lógatni a nyelvét” Az utcában kikapcsoltatta a közvilágítást mivel
nem kerepesi közterület.
Lehet, de 28 család lakik az
utcában és ôk is emberek és a
kommunális adót is fizetik.
Társadalmi munka Kerepesen
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Illegális föld lerakás

A közvilágítás kötelezô feladat.
A Mogyoródi utca jobb oldalán
szilasi végen, semmi sincs.
 A Gyár utcában az illegális
Önkormányzati lerakás deponálás folyik, engedély nincs, szemét
van.
 A Mogyoródi úti cigánytelep állapotai bár jobbak a Gyár
utcánál, de elkeserítô viszonyok
be vannak. Járhatatlan az út és
a szemét szedés ráférne. Nincs
járda Kerepesrôl - Szilasra sem
itt sem máshol gyalog nem lehet biztonsággal közlekedni. Babakocsival pláne nem. Fesztivál
tûzijáték 6+2 millió Csik zenekar
1,5 millió. Kampány propaganda az Önkormányzat PÉNZÉN!!!
Szórólapok, Színes Prospektusok.
3800 példányos újság, amibôl valóban 3000 kerül kiosztásra. 800
zsebre megy? Franka hülyének
néz bennünket? Járda meg nincs.
 A Kerepes városközpont „áthelyezése” a szilasi rétre. Borzasztó terv. Beépíteni a zöldövezetet?
Lakásokkal, épületekkel? Ezért
költöztek zöldövezetbe, Szilasra
a lakók?
Csak egy orvosi rendelô lenne
a városban és csak ott. Mind két
másikat, a kerepesit is eladnák.
Közlekedés nincs. Hogy képzelik?
Alközpont lenne csak Kerepesen,
a foci pálya helyén terjeszkedô
temetô mellett? Beszélik is ”Le
akarja választani Szilast” - agyament?
Lakossági fórum-vélemények:
T. T. Az is szégyen, hogy város vagyunk és még mindig tele
van kerepes földúttal, lepukkant
utcákkal, nincs sehol egy szemetes. Ja, elnézést a szilasligeti
utcában a HÉV felé kiraktak szemeteszsákokat - marha jól néz
ki. A rozmaring utca sarkáról
meg eltávolították a fából készült
szemetest. Kellett valakinek otthonra? Ezzel szemben meg lehet
nézni, mondjuk Kistarcsát, gördeszka park, szép terek, folyamatos fejlôdés. Nálunk semmi sincs.
A fiataloknak az a szórakozás,
hogy bandáznak a megállóban és
szétverik azt. Pedig tök jól meg
lehetne csinálni a várost. Kondi
park, normális játszótér, bográcsozó hely. A kerepesi újságból
kiderül, hogy a költségvetésbôl
futná rá. De hát... (Kondi parkok
lesznek milliókért a kihelyezett

helyeken. Ezt Kerepes város testülete döntötte el... a szerk.)
Springer Friedrich Kerepes
egyik legveszélyesebb lépcsôje az
Árokutca felôl a Mezô utcára
vezet. Épp egy kedves hölgy törte
össze magát rajtra a napokban.
Benôtte a gaz, le van töredezve,
ráfolyt a homok. Sok baleset volt

Kerepes egyik legveszélyesebb lépcsôje

ott a télen, mert nincs a hó
eltakarítva. Pedig ez is közterület.
B.I.E. Úgy tudom én is hogy
közterület! Az még hagyján, de
nincs az Árok utcába semmilyen
vízelvezetô, Holott a M. utcáról egy-egy nagy esôdések után
hömpölyög a víz. Így mire eljutok pl a munkahelyemre úgy
néz ki a cipôm, mintha valahol
Mucsaröcsögén laknék, nem pedig egy városban.
De hasonló a helyzet az orvosi rendelô felé vezetô úton a
M.utca és az iskolához vezetô
útszakaszon, ahol iskola és
bölcsôde található, de számít
az?. Lényeg hogy több tízmillióból felújított Mûv ház legyen,
ahol még mûsort sem lehet nézni
az oszlopoktól, nem beszélve a
befogadó képessége az ötven
személyre valót ha eléri.
K.Á. A szôlô sorol ne is beszéljünk pl:baba kocsival közlekedni
alig lehet, mondjuk gyalogosan
is elég veszélyes az út.
Aniko Nagy IGEN TUDOM ,DE
SOHA NEM FOGADTA EL A JAVASLATAIMAT A POLGI-NO DE
MOST ITT LESZ A LEHETÔSÉG
,HOGY OLYAN POLGIT VÁLAS�SZUNK, AKI SORREND SZERINT
DOLGOZIK KEREPESÉRT!!!
T.V.Zs. Teljesen egyet értek B.E.
val. És vízelvezetô a Mogyoródi
úton sincs! Ott sem lehet átmenni az egyik oldalról a másikra
vagy a temetô mellett menni a
járdán nagy esôben, mert nyakig
beterítenek az autók. Hát igen,
de a lényeg, hogy gyûljenek az
emlékmûvek...
Springer Friedrich Jó hírem
van! (már akinek jó) Kerepes
városához méltó kovácsoltvas
utcatáblák kerülnek 2 millió forintértékben kihelyezésre. 100
db. További 300 db = 6 millió

megrendelésre kerül. Út Járda,
nincs de utcatábla kovácsoltvasból ez igen!
T. V. Zs. Na igen, a készítônek
jó hír...
M. K. Ez kell, nekünk Járda
nincs, ahol van ott akkora a
gödör Az unokám pofára esett
Csúnyán összetörte magát Elôbb
járdát kellene építeni, Utána
mást!
J. K. igen a közterület az Közös a P-M meg a terepjárójából
röhög.
M. Sz. Vajon ki a kivitelezô?
(az utcatáblára gondolok)
J. V. A kivitelezô lehetett volna,
Lados István barátunk kinek lakatos mûhelye van Kerepesen,csak
az a baj hogy Ô Kerepesi vállalkozó!
Springer Friedrich A nyertes,
egy pesti cég. Annak ellenére,
hogy a kiírás szerint az olcsóbbik
nyert volna. Franka szerint nem
olyan jó minôségû a kerepesi
Lados cégé, mint az egyébként
pont 1000 Ft-tal drágább pesti Somogyié. Lados kerepesieket
alkalmaz, és ide fizet adót. Ja,
kérem, Ô nem is tesz senki zsebébe százalékot. Egyébként össz. 8
milliós a biznisz. A képen az önkormányzat rozsdás kézzel festett
utcatáblája... Akkor a Vörösmarty
u-i rozsdás lemezre irt, utcatáblát

Utcatábla

leveszik? És a „városka” múzeumába fogják mutogatni.
M. Sz. Na! Akkor ez a Somogyi kinek a kije?
Anikó Nagy VÁROSHOZ MÉLTÓ...MÉGSEM VOLT BUTASÁG
MIKOR JAVASOLTAM,HOGY A
SZABADSÁG ÚT PATKÓTÓL A
MOL KÚTIG PIROS TÉRKÔVEL
LEGYEN LERAKVA.2ÉVE A TEMPLOM UDVAR KÖVEZÉSE UTÁN FEL
AJÁNLOTTAM 1 HAVI TISZTELET
DÍJAMAT, HOGY HOZZUK RENDBE A BUSZMEGÁLLÓKAT .SAJNOS
NEM FOGJA FEL A POLGI ,HOGY
A 3.sz.FÔ ÚT SZELI KEREPEST.
S.F. A napokban Franka és
egy „vállalkozó” azzal szédítetek
a cigányokat, hogy ha Franka
lesz, a polgármester felvásárolják
a cigányok házait, de csak akkor.
Szerencsére ezt már nem hiszi
el nekik senki. Na, ki az, aki
kihasználja céljaira a reménytelen helyzetben lévôket? Ha akar
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Timur és az új csapat

tenni, akkor tesz és akkor is, ha
nem lesz polgármester. De ez
az aljas kampány.
M. Sz. ...és meg lehet nézni
a szilasi hév megálló környékét,
ahol már derékig ér a gaz... az
is közterület...
Springer Friedrich: És az
illegális szemétlerakás, Kerepes
Illegális szemétlerakás

városának Franka által a mértani közepén tervezett városközpontban.
T. V. Zs. ...és, ha esôs idô van,
vagy tél még autóval sem lehet
szilasra menni a hévhez. De város
vagyunk...
De szobor az kell minden sarokra...
M. É. Akkor is Kerepes egy
nagy k*ki a nagy boltba se lehet
kapni fontos dolgokat!
V. Z. Ez borzalmas! De, máshol
még tetô sincs a fejünk felett.
Esôben hóban mindenki elázva
várja a buszt, ha jön!
Springer
Friedrich
Sajnos
megint a közlekedéssel van gond.
Van piac, zöldségesek és ABC.-ink
de akinek nincs, autója nem tud
oda menni. A kôfejtôben meg
nincs zöldséges, az oxyfánktól
meg citromízû még a banán is.
Oxyfa elôtte

Oxyfa utána

Cs. M. A sok emlékmû, helyett
inkább egy normális játszóteret
építene. Azt jobban értékelné pár
kerepesi lakos.
Springer Friedrich Jó hír! A
Frankasétány (Hegy utcai járda)
mellet Oxyfa - kínai császárfa ültetvényünk van, potom 2 millióból, amit a gaz meg a parlagfû
megevet.
Önkormányzati parlagfüves terület. A mentesítési határidô már
régen lejárt!

Emlékeznek? Valamelyik számban már ecseteltem a Franka
csapat esélytelenjeinek magányosságát. A Csapajev féle ládája
Kollja hátáról lekerült, és mint
Pandóra szelencéjét feszegeti a
fehér fônök. De tudják, egy nap
Pandóra kíváncsiságból kinyitotta
a szelencét, amibôl az emberiségre szabadult az összes csapás.
Nos Franka most nyitogatja, nem
engedett eddig betekintést bele,
de mi meg most bámulunk beléje,
és nem értjük?
Az eddig csak felröppent hírek megvilágosodnak elôttünk, de
nem megy a fejünkbe mi történt
Frankával? Zseniális húzásra készült, vagy egyszerûen elfogyott
a muníciója. Sokak szerint bízik a
biztos befutó Fidesz segítségben.
Igaz, Összeveszésrôl jött a hír.
Nem tudtak megegyezni. Miután
elmondtam a csapattagokat a rádióban, azonnal el is tûnt a lista.
Pedig, szép színes prospektusok
kerültek kiosztásra ma Szilasligeti
8-as körzetben.
Összevesztek a 4-4 jelöltön és
körzeten? Esetleg a Listás helyeken? A koncon elôre veszekedni,
nem jó jel. És már a kampány
elôtt gyanús volt, hogy egyedül
engem támad.
A többiekre nem pazarol lôszert.
De feljelentések férnek csak bele a repertoárjába, Ezt tanulta
az átkosban? Ô csak hatalmával
visszaélve, riválisainak asszonyait
tudja alázni. Na, cizelláljuk, azt
beszélik, Palotai Feleségét kirúgatta. Dr. Vaszil szerint persze közös
megegyezésrôl volt szó. De Ex
képviselô feleségének jelenléte is
zavarta a gyermekorvosnál. – Mi
van, maga még mindig itt van?
- kérdezte tôle egy alkalommal
meglepve? Egy kis idô és fel is
mondtak neki.
Springer Krisztinát pedig feljelentésekkel árasztotta el. Lakásán és a gyermektábor kapcsán
Köjál zöldhatóság közterületes,
Kormányhivatal stb. Kovács –
Mayerné képviselôk pedig a feljelentés szövegét szerették volna
határozottabbá tenni és kiterjeszteni a tábor bezártatására szövetkeznének. (hangfelvétel) és,
már itt is a bukott része Timur
csapatnak. Mayerné asszony nem
sok vizet zavart eddig sem a csapatban. Az ékes szólású tanárnô
nem bizonyult 8 éve alatt túl
agilisnak. Rendezvény megnyitók
alkalmával, Frankát viszont jól
helyettesítette. Hûbérként, mivel
nem fér be a csapatba, ismét a
tanácsnoki bérezéssel kecsegtetik
ôt havi 100 ezer körül. Kóbortól hangosan balhézva megváltak. De Franka úgy sem állná a
szavát, csak azért ígérget, hogy

kampányoljon neki a „tanácsnoka” és más követôi. Aztán szokásához híven letagadna mindent.
Ma már nem úgy gondolom…
És, Kovács? Sehol sincs, mivel a
FIDESZ magának tartotta volna
meg a lista egy, helyet. Oda
a párt - Katona kerülhet fel,
de tudjuk, így esélye sincs sok.
Franka annyi bizottsági és alpolgármesteri posztot ígért mindenkinek, hogy 10 település 20
bizottságában nincs annyi hely.
A volt helyi Fidesz vezér napjai
meg vannak számolva. Okt. 12
és Kovalszki féle Orion ûrhajós
- Zéró, Overkil repülés jöhet. Vin
cze Doktor a legbecsületesebb és
legtisztességesebb tagja a csapatnak önként és dalolva távozik.
Esze ágában sincs még egyszer
bedôlni. Igaza van Doktor úr az
orvosi Hypokráteszi eskü nem
összeegyeztethetô ezzel! Nem
kéne Dr. Vaszilt is meggyôzni
errôl? Soha nem ér oda a testületi ülésekre úgysem. ORVOS
– TANÁR – SUSZTER maradjon
a kaptafámnál. Ráadásul, függ
a mindenkori polgármestertôl.
Nagy László is iskolaigazgató, ki
leváltotta Kóbort, az összefogás
elnöki székében, most politikus és
képviselô akar lenni. Attól félhet,
hogy nem lesz igazgató többé. Indul hát, Franka párti képviselônek,
Mayerné helyén. Pedig inkább az
iskolával kéne többet törôdni. Farkas Zsuzsa képviselô, egy aranyos sok gyerekes családanya,
és belefáradt a harcba Franka
ellen. Feladja, nem indul ismét
megmérettetésen. A polgármester
a testületin kijelentette: Vannak,
akik nem férnek bele már csapatába tehetségük, vagy koruk miatt.
Indulnak emberei: Dr. Vaszil, Kiss,
és Szabó képviselôk a helyükön.
Kóbor Tamás? Az oszlopos tag-

ként elhíresült alkoholos pózna
ügy után nem lett már „kívánatos”. Nem hagyta szó nélkül,
szinte ölre menô vita-ordítozás
közepette, állítólag nehezen vette tudomásul, hogy átverte ôt
a neki is ígérgetô Franka. De
mit vártál Tamás? Te, akit annyiszor átvert már, elhiszed e még
azt is ha kérdez tôled? Kóbor,
akirôl a jó ötlenek tartott kacsa
terjedt, hogy indul Franka ellen,
ezzel ráfaragott. Átdezertál ádáz
ellenségeihez? A Csák féle egylet,
oldalvizén próbál elevickélni? Ott
most mindenkinek külsôs alpolgármesteri posztot ígérnek. De
beállhatna a Balos összefogókhoz,
Rózsás Erikákéhoz is, akik nagy
dobásra készültek? Igaz, hamarabb kiejtették a sulykot és nem
túl erôs jelöltjeik egy káprázatra
sem elég anyaggal bírnak. Sekély
esélye van hát Laukónak a polgármesterségért. Ki Ô? Na, hát ez az.
A szemfényvesztés igazi Mestere, Franka szemében szálka viszont, az Anikó ABC-s Nagy Anna
képviselô asszony. Ô újra indul és
egyedüli esélyesként körzetében
biztos befutónak mondják. Az
egyetlen képviselô, aki eddig is
komolyan vett és tett is valamit,
indul az I.-es körzetben. Indulnak
itt, és mint máshol is még: sokan
mások.
Érdekli önöket minden részlet?
Hát bizony akkor többet kell mostanában a Kerepesrádiót hallgatni
amíg Franka be nem záratja. Az
egyedüli kerepesi közélettel foglalkozó és 24-órát sugárzó hírforrás feszegeti és latolgatja Franka
esélyeit. Ajánlóívekkel megkeresik
önöket a jelöltek és ígérnek majd
fût fát, Zsannát, mannát és csokoládét. De Hihetünk e, az azoknak,
akik már eljátszották négy, sôt
nyolc év alatt a becsületüket? Mi
nem csak a hitünket vesztettük
bennük el, hanem mára a türelmünket is.

- Figyelj, nem megy ez a meló!
Lehetne inkább egy trafikot nyitni?
- Hogyne Tibikém, hármat is!
VALÓ VÉLEMÉNY
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Kriminológia

Egyre borzasztóbb a helyzet a kerepesi
közbiztonsággal. 8 éve nem sikerült semmit sem tenni a bûnözés visszaszorításáért,
pedig elôtte sem volt igazán jó a helyzet,
de most végképp elkeserítô, ami Kerepesen
van. Nem véletlen, hogy a legfontosabb
elsô számú privilégiuma a kerepesieknek
a közbiztonság. Mit és a „gazdagság
a szép házunk a kivalló utak a jó életünk” (persze minden ez idézô jelben) ha
kirabolnak, meglopnak, bezárkózva kell
élnünk? Közben csavargók tolvajok járják
szép településünket. Elég volt! Mondom
én és sokan már. Ünnepélyesen fel lesz
avatva a bérelt rendôrôrsünk a Szabadság
úton. Állófogadás és illusztris vendégsereg, kampány beszéd, talán zászlóerdô
és egyéb attrakciók. Talán még cirkuszi
bohócok közremûködésére is számíthat az
érdeklôdô. De túl mindezen mi meglopottak kiraboltak (mert bizony engem is
ez az átok) elégedetlenül harsogjuk, hogy
ELÉG! Tessenek valamit tenni. Évek óta
ígéret térfigyelô kamerák és a polgárôrség
a rendôr és közterületes járôrök pedig,
ellenünk vannak, csak minket büntetnek?
Az idôs asszony kitôl kizsaroló a fiatal
suhanc 10 ezer forintot és nem mer, senkihez fordulni csak a rádió nyilvánosságához
mit tegyen? Fél. A nyaraló polgár kinek
lakását saját ásójával feszítik fel és riasztóját, mint a gépkölcsönzôsét is púrhabbal

„kikapcsolják” majd mit tegyen? A kutyáink kinek ugató száját púrhabbal nyomják
tele a bûnözôk és szegény pára kínok
kínjával fuldokolva pusztul el, még ugatni
sem tud?
Nemrég a Szilasligeti utcai betörôket
a sértett hathatós közremûködésével a
bûnözôket elfogták. Állítólag minden
alapja meg volt a vádemeléshez szükséges bizonyításnak. Kéz láb és minden
lenyomat tanúvallomás stb. Mégis arra
lettem figyelmeztetve, hogy a társ-vagy
fô tettes szabadlábon van. A másik ül
továbbra is. A rendôreink lepôdtek meg
legjobban mikor közöltem velük e tényt.
– Az nem lehet! Alapos a gyanú és
ül. hitetlenkedett az egyenruhás posztos
rendôrünk.
- Hát biz itthon van. de jó hírem van
holnap elfogató parancs érkezik hozzátok
el lefogató parancs és megint bevihetitek.
- Hát ezeket honnan tudja? Csodálkozott. Nos, egy rádiós, fôleg ha polgármester jelölt mindent jó, ha tud és képben van. A legfelsôbb ügyészig meg lett
mozgatva minden ez ügyben kivizsgálták
bekérték újra vették és már intézkedett
is az ügyész, aki utasította le-le felé a
beosztottait.
De nem a helyi politika intézte el, elhihetik. Frankáéknak, fogalma sem volt errôl.
Elég, ha annyit mondok, dolgozunk a
sértett is és én is és mások is. Ma éjjel kint
volt a TEK és elvitte a Drogkereskedôket.
Ideje volt. Franka viszont leközölte a helyi
lapban a CKÖ a kábítószer megfékezésére
irányuló bizalmas kérését. Hogy lehet a
Drog maffia ellen ezek után biztonságban, aki szeretne ez ellen tenni? A polgármester veszélyezteti a cigány vezetôt,
kit megfenyegettek, állítólag és félelemre
oka van, mert ott él a Drogosok közt kik
elárasztják a Gyár utcát is már. Pestrôl
jön a Drog és a 40 Kg-s delikvensek szaporodnak. Franka nem gondolt bele mit
tesz a kigyúrt kopasz bûnbanda azokkal,
aki próbálja megfékezni ôket? Na de a
kampányba ez is bele fér.

www.nap19.hu  nap19kft@gmail.com

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
VALÓ VÉLEMÉNY
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Ifj. Érci Optika

SZEZONÁLIS RECPETEK

Darázsfészek

Hozzávalók:
• 1/2 kg liszt,
• 5 dkg élesztô
kevés tejben felfuttatva,
• 2 tojás sárga,
• 1 csipet só,
• 15 dkg vaj,
• 15 dkg porcukor,
• 1 citrom héja.

Kerepes, Mogyoródi út 1.
minden, ami szemüveg és ahhoz kapcsolódik
Elkészítés:
A liszthez hozzáadjuk az élesztôt, a
csipet sót a 2 tojás
sárgát és kb.3 dcl
tejjel jól kidolgozzuk, Kb, 5-6 perc,
Duplájára kelesztjük. Ezután 1 cm
vastagságúra kinyújtjuk és a citromhéjjal, vajjal kikavart porcukrot a
tésztára kenjük. Felsodorjuk henger
alakúra és 2 cm széles csíkokra vágjuk. Megfordítva vajjal kikent tepsibe helyezzük sûrûn egymás mellé.
Elômelegített sütôben 180 fokon
30 perc alatt megsütjük. 20 perc
múlva mikor már rózsaszínû rácsorgatunk 1 csésze langyos cukros
tejet és még 10 percre visszatesszük
a sütôbe.

Uborka eltevése hidegen

Jó étvágyat!

Elkészítés:
1 db. 5 literes üveghez 3 és fél
kg. uborka szükséges
Az üveg aljára friss kaprot és
tetszés szerint zellerlevelet teszünk.
Megtöltjük az uborkával.
Elkészítjük az uborkalét. 1 és fél
liter hideg vízhez hozzáadunk 3
és fél dl 10 százalékos ecetet 4
evôkanál sót 2 lapos evôkanál cukrot
2 kávéskanál szalicilt vagy nátrium
benzoátot 2 kávéskanál mustármagot 2 kávéskanál szemes borsot és
az uborkára öntjük. természetesen
tormát is teszünk az üvegbe. ha
nem elég az uborka lé a szükséges
mennyiséget még egyszer elkészítjük.
Nem baj, ha kimarad 1 kevés lé mert
esetleg 1 vagy 2 nap pótolni kell.

A receptek beküldôje: Jankovics Gabriella

Vers mindenkinek:

Kerepesrôl
Népdalok, versek
Kerepesre két úton kell bemenni,
De szeretnék a rózsámmal beszélni,
Télen-nyáron rozmaringos az ablaka,
Jaj, de sokat áztam-fáztam alatta.
Édesanyám, eresszen el a bálba!
Kötény nélkül a rózsaszín ruhámba’.
Gyász már nékem a rózsaszín ruhám is,
Árva vagyok, elhagyott a babám is.
Kék a kökény, ha megérik, fekete
Nem leszek én kistápéi menyecske
Kár volna még engemet férjhez adni
Rózsa helyett bimbót leszakítani

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

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!

Romák is tudják mi a Való Vélemény

Állateledel, táp, termény és horgászbolt

KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET

KEREPES RÁDIÓ 97,1
KÖZSZOLGÁLATI RÁDIÓJA

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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REJTVÉNY

VICC
Fazon telepíti a Windows-t.
A gép kiírja:
„Kérem, tegye be a harmadik
lemezt!”
Mire a fazon:
- Anyádat, már a második is
alig fért be.
Megszólítják az öreg székelyt
a vásárban:
- Magáé ez a borjú?
- Nem - feleli. - A tehenemé.

Kedves olvasóink!
A helyes megfejtôk között
kisorsolásra kerülô CD-ket a
nyerteseink a Kerepesrádióban
vehetik át.
Kerepes Szabadság u. 93.
Felajánljuk azt, hogy lemezük ízlésüknek és igényeiknek
megfelelôen, mint egy kívánság
mûsorban, saját összeállításukban, mint egy 45-50 perces 810 számos hanglemezt állítunk
össze CD-re, 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
A nyeremények átvétele csak
személyesen lehetséges.

Való Vélemény 2014. júLiusi számának keresztrejtvény megfejtése:

“KÖSZÖNÖM FÔNÖK TUDTAM HOGY SZÁMÍTHATOK MAGÁRA”
Nyertesek: Boros Olga, Hoffmann Mihályné, Sengel József, Palotai Katalin, Vincze József,
Zsiákné Fodor Dóra.
KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET

KEREPES RÁDIÓ 97,1
KÖZSZOLGÁLATI RÁDIÓJA

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!

