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Csoportos garázdákat fogtak el
a rendõrök Kerepesen
Állampolgári bejelentés érkezett a Gödöllõi Rendõrkapitányság ügyeletére 2012. november
26-án 21.05 órakor, mely szerint Kerepes, HÉV megálló környékén egy kerepesi lakos és felesége hazafelé sétált, amikor több helyi lakosból álló csoport rátámadt a férfire és bántalmazni kezdték.
A Kistarcsai Rendõrõrs járõrei és körzeti megbízottja perceken belül a helyszínre érkezett. Az
adatgyûjtést követõen beazonosították a támadók egy részét, majd lakásukon elfogásuk
megtörtént. A négy elfogott férfi, L.K. 29 éves, M.L. 22 éves, P.M. 21 éves és K.I. 20 éves kerepesi lakosok gyanúsítottkénti kihallgatásuk során tagadták a bûncselekmény elkövetését.
A tanúk kihallgatását követõen, a mai napon további két személy elõállítása történt meg,
L.J.M. 17 éves és M.E.D. 23 éves kerepesi lakosok, akik a gyanú szerint szintén részt vettek a
garázdaságban.
A sértett férfi 8 napon belüli sérüléseket szenvedett.
A Gödöllõi Rendõrkapitányság a hat gyanúsított személy vonatkozásában elrendelte az
õrizetbe vételüket, és indítványozza a Budakörnyéki Ügyészségen az elõzetes letartóztatásba helyezésüket.
A mai napon a Budakörnyéki Bíróság öt fõt elõzetes letartóztatásba helyezett.
A Kistarcsai Rendõrõrs járõrei fokozott ellenõrzést hajtanak végre Kerepesen és környékén.

Köszönet a rendõrségnek
Polgármester úr a Gödöllõi Rendõrkapitányság vezetõjének Dr. Bozsó Zoltán rendõrkapitány
úrnak az alábbi köszönõ levelet juttatta el az ügy kapcsán.
„Tisztelt Rendõrkapitány Úr! Kerepes Nagyközség területén 2012. november 26-án este 21
óra 20 perckor történt garázdaság bûnesettel kapcsolatban a település polgármestereként
köszönetemet fejezem ki a rendõrség — különösen a Kistarcsai Õrs — gyors, szakszerû és
kellõ határozottsággal történt fellépéséért. Abban, hogy öt gyanúsítottat sikerült elõzetes
letartóztatásba helyezni, nagy szerepe volt a rendõrség folyamatos, napokon, sõt, ha kell,
heteken át tartó járõrözése, jelenléte, röviden: a felderítés eredményességének és a törvény
adta lehetõségekbõl fakadó visszatartó erõ demonstrálásának.
Még egyszer köszönöm munkájukat és a továbbiakban is kérem az egyre inkább erõsödõ
kapcsolattartás lehetõségét.”

Démonok Kerepesen
Erõszakos világban élünk. Agresszió árad felénk a televíziók mûsoraiból, az újságokból,
a rádiókból és az életünket egyre jobban behálózó internetoldalakról is. Hírként csak negatív eseményeket tálalnak fel nekünk, legtöbbször fizikailag is túlterhelve ezzel agyunkat és
szívünket. Minden azt sugallja, hogy éljünk a mának, engedjünk — a sokszor alantas - ösztöneink csábításának, ne foglalkozzunk létünk önmagán túlmutató valóságával. Nem csoda
hát hogy (míg a kocsmai verekedések históriája a kocsmák történetének elválaszthatatlan
része), manapság a „szidtad az anyámat?” típusú kocsmai verekedés színtere és harcmodora is változik, durvul.
Nemrég Kerepesen is történt egy ilyen típusú verekedés; roma fiatalok egy csoportja két
lány felbujtására felkerekedtek és megvertek a HÉV megállóban egy férfit, akinek a történet
elõzményéhez semmi köze nem volt. Az elõzmény ugyanis az volt, hogy a két lány be akart
törni az állomáson lévõ egyik üzletbe, amit egy közelben lakó férfi a rendõrség segítségével
megakadályozott. A lányok hazatérve feltüzelték a barátaikat, akik bosszúból elindultak,
hogy megverjék az illetõt, de tévedésbõl nem õt verték meg, hanem egy másik férfit (aki
könnyû, nyolc napon belüli sérüléseket szenvedett). A rendõrség és a bíróság példásan
végezte a munkáját, az elkövetõk még aznap rács mögé kerültek és azóta is ott várják a tettükért járó méltó büntetésüket. A történet ennyi, nem több egy kocsmai verekedésnél. Nincs
rasszista összetevõje és nincs mögötte roma-nem roma ellentét.
Ami miatt mégis foglalkoznunk kell az esettel az a történet utóélete. Az esetet egy párt
- a Jobbik - feltette az internetre ahol aztán az lavinaszerûen duzzadni kezdett, míg végül
komoly tömeghisztéria alakult ki fõleg a romák között (de a Betyártanyán is megjelent
néhány markos férfi). A rendõrség — költségeket nem kímélve — fokozott készültségi
állapotban folyamatosan járõrözött Kerepesen és a közeli településeken is. A rögtönzött
lakossági fórumon csekély számú érdeklõdõ elõtt politikai performansz zajlott, és volt, aki
szórólapjában a polgármesterrel szemben érzett olthatatlan gyûlöletének újabb hullámához
használta fel az esetet.
Nem szerencsés, amikor a politikai szándék álruhába bújik és önmaga által gerjesztett
hullámokat lovagol meg. Nem szerencsés, amikor valódi kérdések helyett álkérdésekrõl
folyik a közbeszéd. Nem szerencsés, amikor egy amúgy is kiszolgáltatott csoportot használnak fel önös politikai célok eléréséhez. Nem szerencsés, amikor kitalált démonokkal keltenek félelmet és nyugtalanságot Kerepes népe között.
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Az Összefogás Kerepesért Egyesület képviselõi — az ellenzéki képviselõk többségével
együtt - a valódi kérdéseket és közösségünkért végzett elõrevivõ munkát választják. Azért
dolgozunk, hogy közös dolgaink jól alakuljanak. Elutasítunk minden szándékos hisztériakeltést és nem veszünk részt politikai performanszokon. Azt szeretnénk, ha községünkben
mindenki nyugodtan hajtaná álomra a fejét, ne kelljen mások által ránk erõltetett képzeletbeli démonokkal hadakoznunk!
Dr. Vaszil László

Ki ismeri az erõszakoskodó férfit?
A Gödöllõi Rendõrkapitányság büntetõ eljárást folytat ismeretlen férfi ellen, aki 2012. szeptember 1-jén hajnalban Kerepes
egyik családi házába a csukott, de nem zárt ajtón keresztül
bement és az ott alvó 66 éves hölgyet közösülésre próbálta
kényszeríteni.
Kérjük, aki felismeri a grafikán látható személyt vagy bármilyen
információval rendelkezik a bûncselekménnyel kapcsolatban, az
hívja a Gödöllõi Rendõrkapitányságot a 06-28-524-600/7225ös telefonszámon és keresse az ügy elõadóját Kiss Henrietta r.
õrnagyot.

Máltai tragédia
Hihetetlen és megrázó tragédia történt Máltán G. Ivett kerepesi
lakossal, aki öt gyermeke közül kettõvel, valamint élettársával azért
utazott a szigetre, hogy munkát keressen. A 38 esztendõs asszony és
családja Kerepesen élt, eleinte édesanyjáékkal együtt, majd önálló
lakásban. Már itthon is akadt súrlódás nálánál idõsebb élettársával,
aki Máltán, összeszólalkozást követõen az asszonyt megölte.
A máltai konzul és az illetékes minisztérium intézkedéseit követõen a
18 esztendõs és az 5 esztendõs árvákat december 3-án szállították
haza a ferihegyi repülõtérre. Elõtte Kerepes polgármestere tárgyalt az
elhunyt édesanyjával, aki a férjével együtt szintén kerepesi lakos, és aki a három ugyancsak megárvult unokát gondozza. Közben Mácsai Krizsán Mariann és Balázs Ibolya gyerekcipõket, ruhákat,
kabátokat gyûjtöttek és szállítottak a nagymama lakásába, a polgármester pedig 50 ezer forint
krízis segélyt adott át a nagyszülõknek.
A repülõtéren G. Ivett férje jelent meg — akitõl négy gyermek született — valamint az egyik fiútestvér és a nagymama, akiket a polgármester és Sike Csaba közterület felügyelõ kísért
Ferihegyre. Az elcsigázott és félelemtõl kisírt szemû árvákat este hat órakor szállították haza
Kerepesre a nagymamához régi-új otthonukba. A négy testvér és a legfiatalabb ötödik, sírvanevetve borultak egymás nyakába. Végre ismét együtt vannak, és itthon vannak, de édesanya nélkül. Most a nagymamára vár valamennyiük nevelése. Kerepes önkormányzata, óvodája, iskolája
és Családsegítõ Szolgálata mindenben a segítségükre lesz.
Aki teheti és szeretne segíteni az árváknak anyagilag, Lukács Gézáné nagymama számlájára
történõ utalással teheti meg: OTP Bank 11773425-02976565.

Nyolc betörés egy éjszaka alatt!
2012. december 12-e reggel 6 óra. A reggeli kávézást váratlan csengetés szakítja
meg. A kapuban egy szomszéd és közli, hogy nézzek szét a portán, mert az éjjel vendégeim voltak. Viccnek vettem és tréfásan megjegyeztem, hogy nem hívtam vendégeket.
Õ erõsködött, hogy azért nézzek csak szét, mert az éjjel a hátsó szomszédomtól több
mindent (hegesztõ trafót, láncfûrészt) elvittek és a nyomok a rendõrség szerint az én
ingatlanomon keresztül vezetnek.
Gyorsan hátramentem a melléképülethez és dühösen vettem tudomásul, hogy
engem is meglátogattak, feldúltak mindent. A gyors leltár után nyugtáztam, hogy nem
tûnt el semmim sem, bár sok mindent elmozdítottak. Valami vagy valaki
megzavarhatta õket.
Mire kivilágosodott, kiderült, hogy éjjel 1 és 3 óra között 8 ingatlant látogattak meg
a Vörösmarty utca 10-12-14-16 és ezen ingatlanok Babits Mihály utcai kertvég szomszédjait. A lábnyomokból ítélve 4-en, 5-en lehettek és kocsi várta õket. A lábnyomok és
a kocsi keréknyomati jól kirajzolódtak a hóban, nem is értem, hogy a rendõrség miért
nem rögzítette a nyomokat.
Minden portán kutya volt, de vagy elkábították, vagy altatót adtak nekik, mert
mindegyik kába volt reggel. Az elsõ ijedségen túl a mérhetetlen düh lett úrrá rajtam.
Ezek a kis senkiházi piti bûnözõk megsértették a magánszféránkat, betörtek az ingatlanjaink területére és fosztogattak, raboltak. Ezek visznek mindent, ami nincs lebetonozva. Ez így nem mehet tovább, elég volt!
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